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CAMARA DOS DEPUTADOS 
--•J&\9Ct--

T~rceira .. sessão da decima lcglslatura do Congr-essa Racional 

HW SESS.\O, EM 10' Dg DEZK\JíBlV) DE H1t:O 

PllI::::iIDI::NCL\ D<J SH. BüE:-;o BIL\NDÃV, P l-tESJOE:-;Te 

A's :13 horas comparec'em os Srs . Bueno BrandãC1; Arthur 
Collares Moreira. Andrade Bezerra, Juvenal Lamartine. Octa
cilio de Albuquerque, Ep'higC'nio de Sa!Ics, An.lonio _:'{ogucira, 
Agr'ippino Azeveõo, RodrigUf;'S Machado, João Cabral, Armando 
Buriamaqui, Thomaz Rodrigues. Vicente Saboy:i, ·Thomaz 
Accioly, Osorio de Paiva, Cunha Lima, Eduardo Tavares, 
Alexandrino da Rochn, P~reira de Lna. Estacio Coimbra, 
Pedro-Corrêa, Turiano Campello. Luiz Silwira, Arlindo Leone, 
Rodrigues Lima, Eugenio ToHrinho, Heitor. de Sou::r.a, Campaio 
Corrêa, Nicanor Nascimento, J>au lo di> F1·fJntin. Rau1l Barroso, 
Yerissimo de MeJlo, Fra,ncisco i\farcondes, Au:;usl u r:lc Lima, 
l1lbe.rt.ino Drummcmd, Sr.una Figneirrdo. Zoroastrn Alvareo~a. 
}~austo Ferrr.z, Morr.ira Brnndão . .T:rym~ (4mnes, Alam· P ral.a, 
Camillo PratC's, Edgardo da. Cunha, !\folio 'F;·ancu, Itaul Cardo
~o, Carlos Garcia. Ferrcir•a Braga, .Josf: Roberto, Barros Pr!n
teado, )farcolino Barreto, VC'iga ~Iiranda, José Lobo, .João d!\ 
Faria, Carlos de. Campos, Olegario Pinto; l!Preira Leite, .Joã<'I 
Pernet.ta, Eugenio Muller .. \.!varo Baptist.a. :.'lfarc;;al de Escobar. 
Oct~vio flecha, D~rbosa noni;alv<':-: 1' JoaquJm OsMi•) (tr3 \ • 

O .Sr. Pres!dento -- :\.. lista de prcsc:.11;~ acçu3:.i. e ~0m
p3:-e'J!~~1ncto d~ \i6 f:.!"'.:-j. D cp'i..! ~2.d G~~ a 

.A.b!"f:- $e a ~~ss~~. 

o · Sr. Juvenal Lamartine (2' Sec?etario) procede 6 lt!i-
1.lH·a da acta. da ,;;.e::;si.io ~t.Pr,f~ri~nt••. a qual ·~. p•>•f.a 1~ in disr:ns;;:to. 

e.- Vol . XIV . 1. 
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. · O Sr. Octaci.lio de Albuquerque (sob1·e u ar.ta) -
Sr. Prt•tiid1•n l.r, 11 meu illusl.re collega de bancada. Sr. Simeão 
L1;al, rpir ,.;,, :i.cha ausrnle por motivo de rnolcst.ia; o que todo;; 
JWs clí•plo;-amnfl. dirigiu ao Sr. Deputado Oscar ,:<oares ·uma 
1''.l_l'la: P Ps11•. JH'(!\'rmdo (Jllh ·não cstivessr preseD !.e por oc
siai • da alwrt.ur:i <ht se..;.;sã.o, pediu-me para fazer constar da 
ada du;: nosso,; tl'abalhos os tcI"mos da rf'fprida carta em 
qu1~ o digno rnmpanheirn de rr.vrescnta.cão fa.1. publicá a 
:.:11tL snl idal'ir>dadP :í bancada pai·ahybana ria repulsa aos ata
qu1· . .; pPfl.~i1ü r•s n1' r•t1füwaf n Sr. Pi'f'Sidcnl e ;fü1. Rt~publ ica .. 

,\ r·:ul a t' a s.-•g-tdnl.,: 

d~io, L:? dr íl;,zpm'brri .:Jp l!l~O - Collr·~n i• amigo 
O,.;ca1· Boare:; - Cordial abraço - Jlogo f:lze1· constar 
1kl. acta dos trabalhos da Gamara que .::011 solidario 
cnm a parte do seu d.iscurs_o, constante do Diario do 
Congresso de hoje, referentes a ataques nessoaes e á 
administra<.; ão .do Exmo. Sr. Presidente da. Republica, 

- a qual eu e os meus amigos apoiamos. 
\'ão .podendo, por motivo de saude. comparecer 

ainda <1 sessão de hoje, antecipa agradeciinento, pela 
sa tisl'ação desse obsequio, do patrieio e coilega, amigo 
obrigado. - Simeão Leal., 

Approvada a acta da sessão iJlnterior. 

O Sr. President,e - Passa-se á ieitura do expediente. 

O Sr. A.iidrade , Bezerra (/" Secretario) pI'ocede ã le~turá 
<lo :;eguinte 

EXPEDIENTE 
Off.icios: 
Do Minister'io ç]a Guerra, de 8 do Cúrrente, enviando as 

• seguintes 
,_ 

tNFORMAÇÜES 

Sr. t" Senetario da Camara dos Deputados - Em Yir-
. tudP dr.· requisioão da Commdssão de Mari.nl1a e G_uerfa dess~ 
Gamar-a. enviastes a este Ministerio, para emitfar par.~e::-, 
com o vosso officio n. 523, de 19 de novembro findo, o avulso 
do pr:oj ecto n. 44. de 19:!0. da mesma Gamara. mie estende 
:10 quadro de pllilnuaccutico;; do Exercito, a lei da compul
sci~·~a ., dá outras providencia·S. 

Sati-sfa1.t>nJo e::;sa i·equisii;ão, cabe-me dizer: 
Quanto Uü are. 1°: sendo OS -Offíciaeas pharmaceuiicos 

do Corpo de Saude do Exer:cito em tudo assP.melhados aos of
ficiaes do mesmo Exercito e . estando suj_eitos aos mesmo;; 
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onus dos officiaes mec1icos no tempo de paz e de guerra, pa
rece justo que deva ser ext.eusivo ao quadro de pharmaceu
lícos do Exercito a Lei d·e compulsoria, actualniente applí
cada aos demais officiaes. 

Quanto ao art. 2· : parece que, sendo os pharmaceutkr>" 
adjunctos do Exercito funceionar.i.os civis, a elle$ não ;;e 
príde mandar reformar, cabendo-lhes as vantagens da lei qw: 
-regula a aposentadoria dos funccionarios civis da União. 

· E' certo que grande . numero dos pharmaceuticos aà
juncto-s uão se acha em condiÇões de prestar masi seus scr
vi~-os erri consequencia, uns da. idade outros de molestia, ca
bendo nes t.es casos aos chefes ped.irem inspecção de sauelc 
para seus subordíoados que se acham nestas condições. 

Quanto ao art. 3º: · não parece justo que se faca o p1·c
cnchimento das novas vagas de 2•• tenentes pharmaceuLicos. 
independente da creação das n.ovas unidades, e sim que o 
referido pre.enchimento se pr:oceda á medida que as unid-a
aes e os serviços sejam organizados. 

Saude e fraternidade. - Caloaeras. - A' quem fez a re
quisição. 

Do Min·isLcrio dos Negocios da Fazenda, de 9 do corrente, 
enviando as seguintes · 

INFORMAÇÕES , 

Sr. 1" .. Secretario da Camara dos Deputados - Em res
posta ac officiG n; rn2, de ~ de agosto do corrente anno, dessa 
secretaria, lenho a honra de communicar a V. E:c. que é nc
cessaria e opportuna a abertura do credito de· 57 :390$090, 
para pagamento de gratificação addicional aos correios' e 
serventes <la Imprensa Nacional, porque o Tribunal de Con
tas tem decidido não ser applica,vel ao caso a excepeão do 
art. -iº da" lei n. 3.313, de 16 de outubro de 1886, só po
i:lendo,portant.o, correr a despeza por um credito especial. 

Reitere a V_. Ex:: os m3us protestos de elevada estima e 
mui distincta consideração. - Homero Baptista. - A quem 
fez a requisiçbo. ' 

Dous do M·inisterío dos Nego.cios da Marinba, de 9 do 
corr·ente; r•::mcttendo as seguintes 

J:>:F'ORMAÇÕES 

S!'. !'> Ser.rctar i•> da/camara dos pepu t.a<l.ôs - Ern :-~::.
posta ao vosso cfficio n. ~8?, d~ 'i de; ou_iubr o ulLimo, S?ljcj
tando o paT'ecer de$t"! mm1ster10, em virtude -Oe requ1s1çao 
da Commissão de M:~rinn~ e Guerra: dessa Gamar~, sobre o 
projecto n~ 291, 1920, que permitte a inscr·i~ão· dos aviadó--: 
res militares de terra e mar no· Derby Aereo, tenho a honra 

/ 
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1k inform:i.r-vos qlle, ás provas do r eferido Derby, ainda não 
podem 1•01npn1•cecr os aviadores navaes hrasllciros com pro
VrJ ito ~ J"lns!;ibi!idadc cie &.!Jeito. 

AproYril n ú ensejo para reiterar-vos os IJrolcslos · da 
minlm nlln r~t.ima o mais dísLincta considcracão. - J oaquim 
J1'1·1·1•dri1. Olim:cs. - A quem fez a requisição. 

Ri·. 1" ;::r•ct·etario ·da 'Camara dos Deputados - Rcsli
l.11 inrlo 11 l'PIJllPrimcnlo em que o- 1 º ten ente cngenheiro
ma<'l1in i~l a,. tf!.f<Yrmado" lienr~ue ·.Paulo Ff.1'.pandcs, pcdt: 

en11í a~Pm 1!1• t rrnpo de scrvi<;,o, tenho a honra de passar á.s 
vn~~a.~ mfü1.~ us informações a respeito, que vos dignastes de 
~nli1•il:!1' rm officio n. 202, de ·Í de agosto ultimo, cm virtude 
d11 rPl}\1ís íc.:ão da Commissão de Finanças dessa Gamara. 

Aprovcilo o cnse,io para reiterar-vos os pt·otestos da 
minha alia est-ima e mais distineta consideração·. - Joa·quim 
p,.,.i•dra Cha·i:es. - .A quem f ez a r equisição. 

São $necessivamcnte lidos e vão a imprimir üs sc
guint1~s 

PRO.JECTOS 

·~. 285 A -.1920 

Autm·i:.1 a 1·ev?.Sao do cóntJ'acto com (t Companhia .Chemú1.s 
tlc: Fcr: com. parecer da Com missão de ObNrs Publicas; 
0;1i111.1ntlo 1>elo a1:chivamento do lJ>'Ojecto 

o proj~cto de Jei anncxo, apresentado ú con·sideração da 
Cnm111·11 p~ll) illwstre Deputado Sr. Hononi..to .A1vcs, mqmbt·o 
11Pslll Cnmmissão, autoriza o Poder ExecutiYO a rcV\.'1' o eon
tr·tll' to celebrado com a: Con.panhia Franceza elo· Cnemin~ de 
1''111• 1rn t·a o fim de se fazer a ligac;ão da E sl:rada <lc Ferro 
H111l ia 1• Minas, actualmcnte em Theophi!o Olt.oni. com a Vi
clorii~ e Diamantina. na. estai;ão de FiF1Jeira. obsN'''ada;.:, as 
41 ltnt:m \a':> do contracto ~m vigor. 

lluwndo sido solicitadas informac.ões $Obrn a í1ldir.ac;uo 
tLn ~J inisf.crio da Via0ão; este n.anil'cstou-sc airn.vés do pu-

1·1'•'1'.r 1la Inspectoria F.edera:I das Estradas, apreiscntando iJma 
d11 plu. ~oinção para o pr-0blcma que se tem cm vista resolver, 
1·nlutiva;u0ntc aos .kansp1wtes 1aqucl1as impor tantes zonas 
<lo nonh'stc mineiro e sudoeste bahiano. · 

Eni.rctanto. qualquer . que :;ejn a .solnc.ão Qtll' $1' venlia. a 
;11Jop1.a~· para a. · li;;-J.t;ão definitiva, u ê:onstn1ci;ão <lo trcd w 
for1·0-viario independe de outra autorizacão do Con:;rr~so ª'' 
Pod1•r Rxocut.hro, que informa a,char-se 1egaln-ientc huhiH
tndo p;wa o f im que o projecto de lei procura. al~an11a:r . 

:'\05~as cor;dír.ões . . não s~ ·fi0rnando neces,5aria nova n.u t o~ 
1·iza•;il1.> pàr·a .;e:'.:' · r·~d~V·; o contrado cit.ado, -:.ou r.c pa..,..cr,('r 
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qi_ie :se rn:opo:ti1a o ai'ehiYamento do procB~~o li', r se. achar 
'ji rol.tinr_.iclo <i seu capiial objccLivu. 

Saia rfa:; Commissõe:::, 9 de dezembro de 1 v:~;). - A.lar-i• 
Pmtn, Pre,sidente. - Bai·bosa Gonçalves. Relator. - L. Cor-
1·er!. d'! B1·i10. E. Jlcsquitcr. - Pfras Rebello.,.. - Yciga Mi-
1•anda. 

PfiO.YEl":TO N. 285. •DE l 020 

O Congresso Kacion:i.l :resolYc: 
A:·t. Lº Fiea. nnt01·1zado o Governo J<'cdr:rnl a. r-nver o 

('Ontra.~to crlebracto com a companhia francl'za Cllemin" de 
:Ff'r p:=trn o fim dP. sr ·fazer ligação ela Eo't;rada. de Ferro 
Bahia o 1\finas. actualmenf e C'm Tlwophilo Of~oni. com a Vi
ctoria e Diâmanfina. na cst.ae-ão de Figueira., obs·ervadas as 
clausulns do contracto cm vigor. 

Art. 2.º Hevogam-sc as disposiçõ~s cm contrario. 
Sala das sessões, 2 de agosto de 1920. - Honorato Al1,.es. 

N. 586 B - 1920 
Redoci;ü.o po.ra 30. discusslio do p1'ojecto n. 586, de 1.920, que 

considera de utilidade publica. diversas sociedades spo1·
fiJ.'t1S e a Associar;ão P·1·0 Matre 

O Cóngresso ::.\""acional resolve·: 
A:rt. L° Ficam considerados de utilidade publica: o Club 

de Regatas do Flamengo, o Fluminense Football Club, o Bo
tafogo :B'ootball Club, o America. F-0otball C'lub, o Club 'de Re
gatasBc•tafogo, o Club de Regata·s Guanabara, o Club de Re
gatas S. Chrislovão, o G!ub de Natação e P.eg-aLas, o Club de 
RegatM Vasco da Gama-, o Club de. Regatas Boqueirão do Pas
f'eio, o Club Internacional de Regatas, todos com séde 'ila Ca
riital Federal, o Club de Regatas Gragoatá, o Club de Rega
tas Ica.rahy, ambos com -.séde na cidade de Nitheroy, •o Jockey 
Glnb. Paulistano, com séde na capital do Estado de S. Paulo, 
~ a A.s:;o1:iacão Pro Matre, com séde na Capital Federal. 

Art .. Z·º Revogam-se as disposições cm contJrario. 
81).!U das CommiS'sões. 9 de dezembro de 1920. - Cunha 

:~!achado. Presidente. - Gome1·cindo Ribas. - 1llello Franco. 
· - José Bonifacio. -'-- Dcadato Maia. - Ve?'issimo de MeUo.

A1·liruta Le1Jni. 

N. 648 A - 1920 
Rcronhr.ce de utilidade 1mblicfl. a Lf(la Espcmn.ti.çta Brasileira: 

co·in pm·ecel' f avoi·acel dfl. .Commissi'io d.e Constituição e 
Justú;a 

A CommiS'são de Constituição e Justiça, exarr>inando os 
documt.ntos insúructivos do projecto que considera de utili-
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clade publica a <i:Brazila Liga ~spero.ntista», é de parecer que 
r; projcr. to deYe ser approvado . 

Sala da éommissão,. !) de dezembro de 1920 . . - · Cunha 
Maclvúlo; "'Presidente. - .11"lindo Leoni, Relator.-Gorner<:inâo 
fübas. - .Mello Franco. - De.odato Maia. - Verissimó 4e · 
Mello. - José Bonifacio. · · 

PROJECTO N. 648, DE 192Q 

P Congresso Nacfonal resolve: · . . · . ' : . 

Art. i.º E' consíderàda d(\ utilidade publica a Bi·a~Ha 
Ligo Esperantist·a (Liga. Egperantista Brasileira), corri séde 
nesta Gapital. ·. · · · · . <t . . • i .;:.?ffi '.f :!'"''""'!'~ 

Art. 2." Aevogan:i-se as disposicões em· contrario :~ -

Justificação 

. A B:razila Ligo Esperanti'sta, f imda'Cla em· 21 . de julho d e 
1.90'7, ~.em .prestado, por inte~m(3dio da. lingua interno.cional 
Esperan:t·~ reaes serviços á propaganda do Brasil no estran'."" 

· geir.o . · Seú oirgão official, ·o Br.azila Espe-ranti,~o, que j ~i-coilta 
1 i annos 'de vida ininterrupta, publica co'ri.'stanhemente photo
graphias e informações ·sobre o Brasil. além da traducoão de· 
nossos relatorios officiaes sobre utilidades. economieas. 

A Brazila Ligo Esperantista mantém cuTsos da. lingua 
Esper3.r~t-0 e :patrocina a edicão de obra·s1 lítter.~riás· bra~ilei- -
r~; -enfre as quaes-·se podem· .citar as traducções cm Espe
-ranto cie pequenàs joias de nos~a litterahirã., · como o Amor 
por A~riexi11.s, do· coniêqiographo Arthur Azévedo ·e a More-
ninka, do. rQir1ancist4 MaceQ?-. . . 

· · Cqrii;i~erandq-·se · q1.i~ ·a lingua internà.cional Esp~ranto, 
cognomina·dâ, · pelo seu · valor · pedagogieo, o latiVL da demo
r:racia;- <'Stã· hoje diffq'ndida por toçio o munçio, pt>est~nd() o:: 
melhor~~ ser-Víço.s ~s relações de 01'0.~m ~orn.mercial, social e 
.rriofal entre os povos civilizados, ter-se--ha, pelo e·sialão dósse 
dcsenvolviment-o, · a ·medida dos excellemes resultai:]os qtte, 
l\Om o ccncur$o do · E spéranto. já t.P.m i;ido · 'lbtid.os ·pela nTo
raganda que das eousa:s brasileir~ : faz no estrangeiro a Bra-
:t.ila Ligo Esrierantis~a. · · 

Sala das ·~sessões, i Ili:; di;zembro qe 1920. - P. - Jfesq~iita. · 
- e. Lima. - · 

N. 681- i920 
A-utoriza a abrir o cre(lito especi~i de 24.~~0 :000$, par.a p~

(IG,rJVJrtto de compromissos assumidos pe~o_ Llovd Brasi-
leiro' · · · 

,' ' 

Em mensagem de_ . iO ,de n'ov~rtibt'o u~timo. o Sr. Presi
dente· da · a~publica, f3nviaDd() ·a~ C_aµg:t~sçi ~aci.?nal ~ ~~0-:
siÇão de motivos que sobre o assumpto lhe 'foi apresentada 
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P.elo .§r; M~nistr~ da Viacão e Obras Publicas. solicita au\o
rizaçao P~ra ~bpr µ_m credi~o, na importancia de ·24.'500 ;000$. 
d~s~ma.do a. regulaI'1zar a sllu_acão financeira. do Lloyd Bra
slle1ro e deixar o ·Governo em IJOsição de poder resolvnr so-
bre ~ S1J<'!- reorganjzação. · · 

Da cxppsícão de motivos acima alludida consta : 
a) Que o movimento fi~ancciro do Lloyd fechou-se no 

~nno .pro~imo passaqo, com ~ deficit de 13.047:101$108, 
1mportanc1a que se tem avultado corp os prejuizos verifica
dos ?º correr oeste :i~no, o que f~z prever a próvavel exis
.tencia, em 3~ àe _dezelI)l:>ro prox,-imo. de um deficit accumu-
lado «nunca mferior a 24. 500: 000$000>; · 

. b) Que ~ existencia dos deficits referidos não póde ser . 
evitada, por isso que correm elles :qor conta do decrescimento 
dos fretes, «-consequencia .... da diminuição das exportacões e do 
augmento da tonelagem da :marinha mercanle, ludo resul
l<!-dO da terrpinação da guerr~; 

e) Que, para fazer face aos prejuizos acima apontados, 
tem o Lloyd recorrido ao credito cque lbe abrem os que íhe 
fqPpecerp CQipbqsLivel e materiac~ de consumo>, approximan·
qg-:-s~ ~a pora em qµe esse credito lhe faltarb; 

d) Qne, assim sendo, para que nã~ cessem os serviços do 
Lioyd, é hoje indispensavel o auxilio do Thesouro Nacional, 
~f.im de evitar a paralyzação ~de . um trafego exigido pelas 
:i::ii;icessid.aqes do paiz, no seu commercio costeiro, no seu tra
fego postal e até na sua propria vida de relações polilicas 
tiPLre · ~s uniqàç113s 'da Fe<ieração~ quasi todas servidas pela 
Il!iYegação · costeir~; 

e) Que os deficits accumulados nos dous exercicios em 
191~ e 19.20, so1T1mando cerca de 24.500:000$. não contêm 
apenas o prejuizo da explora~ão das linllas que o , Governo 
julga. necessarias ao cl<!senvolvimento economico inter-esta
doal~, mas cômpreh.ende tambem ~a divida do Governo para 
com o ·uoyd, dívida que não foi paga e que montava até 31 
d.e dezembro de 1919, a 11.180 :824$796, tudo conforme ve
rificOu uma commissão de funccionarios do 'rhesouro espe
cialrQcnte organizada para .examinar as contas do Lloy~~ ; 

f) Que, ·apezar das rmtcradas ord~ns do Sr. J?res1dente. 
da Republica, <mo scmlido de urna rigorosa economia e uma 
ampla liberdade de accão aclminist.rativa~. oràens . sempz-c 
cumpridas pela admini stra.ção do T.Joycl, nãçi . tem s190 pas
sivei a essa administração «annullar o deficit, provmdo de 
causas . que não são falta de cncr9ia ~dmi1fistrati:--·a; ·e de es
pirit.o de economia», mas que são mevitave1s, proprias da na
vegação de cabotagem, Qllf: <mão se póde .manter sem amparo 
pfficiab. . 

A ~xposição de mot.ivos, cujo r es:umo consta · das lm~as 
acima, foi enviada ao Congresso conJµntamente . coi;n v~rios 
do1mmentos, entre os quaes se encontra, como prmc1pal ~eça_ 
elupidativa, o relatorio apresentado a 17 àe s~te!_!lbro . ultimo, 
ao dircctor-presidente do Lloyd, pela comm1ssao m1xta de 
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!1m~~ion~r los do T!1csouro e do Lloyd, acerca <.:do exame e 
vcr1f1caçao da ('SCl'1ptura da empreza, na ·parte relativa ás 
eon!.a~ enfre o Lloyd e o govr:i,rno .federali . · 

Do relatorio alludido consta que a commissão mixta de 
funcc iouarios procurou determinar as responsabailidades do 
Th_esouro para com o Lloyd, e::'l:aminando ôs nove itens se-
guintes: ·-...... 

i.º Subvenções; 
2.º Va})ores ex-alleroães; 
3.º Supprimento á delegacia em Porto Alegre; 
-~." Mercadorias de conta propria; 
5.6 Seguros dos vapores Macáo e Acary; 
6." Custeio dos vapores Campos· e Avaré; · 
7 ." Dcspezas da embaixada Ruy; · 
8. ~ Det>pezas geraes _: .. 
9.º Transportes por conta do Governo. 
Examinando o que se .contem no relatorio acerca ó.os 

nove itens mencionauos, verifica-se: 
a) que, . quanto ·.ao ·p-rimeiro item. a commissão mixta 

reconheceu como divida do Thesouro Nacional a ::.mportancia 
de 9. 061 :01'3$151, papel, resultante do balanço entre debito 
e credito da conta de subvencão, como abaiXo se discrimina: 
Debito: importancia dos: duodecimos àe 2. 000 :1JO'O$, ouro, 
nonvertidos -em J)apel ao cambio médio de cada mez, nos 
t ermos do n. X do art. 2º da lei n . 2.919, de 31. de de
zembro de 191-i, e -da lei do orcamento da· despeza do Minis
tcrio da Fazenda para -1917, durante os annos de i9i5. 1916 
e i 917, 12. ! 27 : 568$291. Credito : importam.ias recebidas do 
Theso~o. em papel, em 1915, e em i916, 4.063:55~~·130. 
Saldo a favor do Lloyd, 9. 061 :013$161; ' 

' b) · .que, com r eferenc'ia ao item n . 2, relativo· .aos va
pores ex-allemães, «tendo o Governo Federal ordenado que o 
Lloyd Brasileiro concertasse e custeasse todos o::; navios al
lemães que se encontra~·am em portos brasileiros, e que foram 
requisitados, despendeu o mesmo Lloyd, como se vê <la <ie
monstração contida no annexo n. 2, a irnportancia de éris 
9 .182 :289S235, incluida a manutenção do pessoal allemão in
ternado na ilha das Flores e em Santos»; 

e} que, quanto ao itern n . 3, - supprimcnto à Delegacia 
Fiscnl ,em Porto Alegr'e - · foi esse supprimento f eito. em 
1915, na importancia .de SO :000$, em virtudP. de ord(>m do 
Ministro da Fazenda. 

d) que, com referencia áo item. n. ti. meMionado sob 
o tit.ulo --:-- Mercadorias de conta .propria _:_ provem o debito 
do Thesouro, na importancia de SH :77fi$190, d~ haver cum
prido o Lloyd a ordem do Ministerio da Fazenda, adquirindo 
em Nova York, em 1917, grande carregamento <ie farinha. de 
trigo para abastecimento desta pra<:,a em virtude <le •um en-
1 l'ndimento então bav1do P.ntre a. Prefeitura e o :Ministerio àa 

~ 
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F<Jzenda. As despe2as ~ffectuadas com a acquisição do 00.000 
.sac c~s de farinh a <le trigo attiügiram a 2. 200•:0!~5$HO, e n 
receita não excedeu <le 1. 918: %6$92ú, ele onde o prejuizo 
Ycrifcado de 311 :778$190; 

e) que o debito do Thesouro, de que frata o item n. 5, 
provém dl) facto de haver sido recebido pela Ddegacia ao 
Th,csouro Nacional em Londr·cs parte -das importancias <le 
t: ·rno:000-0-0 e ~ 77 .000-0-0, rrlat.i.vas. res.pe.ctiv~.me:nt~. aos 
valore~ dos seguros -dos vapores Macáo e .Acary. A frarção · 
11uo a Bscripta do Lloyd accusa como t endo sido r!:r.ebida 11ela 
Dc1~~ae:5a <io Thesouro cm Londres. em Yaria::; ~!nocas suc
c~ssivas, a~t.ingo a~ 122.639-10-2; 

f) que o, item n. 6 refere-se ao cu&teio .:Jús vapores 
Cam1rns e Avaré, o primeiro cedido pelo Governo brasileiro 
ao Q'OYerno inglez, em 17 do maio de 19t8, pa;:·a ·carregar 
«cereaes entre Santos e Rio de Janeiro e assuca;.· no Recife, 
Dara o governo britanni~o, que, em ,comnensação. torncx:eu ao 
Ministerio -da Marinha 5. 000 tone.ladas .de carvão~, e o se
gundo posto á disposiç:ão do. governo americano, por ordem 
-do governo brasil eiro. -O e. 11 de março -O.e 191$; afim de 
transport.ar ·tropas entre .a America <'. a Europa. As alludidas 
<iespezas d~ custeio at.tingiram nos dous vapores, rP.spectiva
mente, a 370:704$388 e a 635 :031~2{)0; 

g) que o item n. 7. relativo a um d cbilu do ThesoW'o, 
na importancia de 124.:881$66$. decorre do pag.:me1)to das 
despezas f eit.as com o custeio do paquete Jwpiter,- ho,je Ruy 
])a1'bosa., posto á disposição do embaixador do Brasil na com-
memoração do Centenario de Tucuman; . 

h) que por conta do item. n. S, referente a var ias des
nezas geraes, feitas por ordem õo Governo. segundo se de
~lara nos documentos annexos ao relatorio da commissão 
mixta, o Lloyd pagou 262 :4.08$000; 

i) que o item n. 9, com respeito á conta cfo debito iJ.o 
Tbesouro para com· o Llo~d; decorrente de trau~portes, D.e 
passageiros e cargas, por conta de varios minisforios e r e
partições publicas, sommando tudo, desde 1.912 até f919, 
9. H5 ;340$01 o, àc que s6 foram pagos 3. 821: 529$5811, de onde 
resulta o saldo a favor do Lloyd de 5.328:810$526; 

j) q.ue, finalmente, computadas todas as contas acima. 
referidas, .a eommissão mixta reconhece dever o 'L'hesouro ao 
Lloyd as seguintes importa.ncin.s: supprímento à Delegacia 
Fiscal em Porto Alegre, 80 :000$; seE,"uros dos vapores Macáq, 
e Aca'l'JJ, í: i22. 639-10-2; subvenções. 9. 061. :Oi3$1.61; vapores 
ex-allemãcs. 5.352:!69~629 ; mercadorias de conta prowia, 
3H :778$i90; A varé, f. 005 :735$58S; àespezas da embaixada 
Ruy, 124 :$81$668; despezas geraes, 2G2: 400$; tramportes por 
conta do Governo, 5. f23 :851$721~ 
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A Commissão de Finam;as, havendo examinado os do..:. 
cqmentos a q~e já se ailudiµ ·neste Parecer, e 1ttendendo a 
que o relator10 da commíssão mixta não considerou, como 
cumpria, a conta de credito do Thesouro para coni o Lloyd, 
d~ix0u de proceder á analyse das diversas parcelias de de-

, h_Ito de que trata o dito relatorio, debito anterior ao periodo 
findo em dezembro de 1919, havendo resolvido que pelo Re·
lalor fosse ouvido o Governo, afim de sabér das importaneias 
devidas pe1o Lloyd aos-que,· nos termos· da exposidio de mo
iiyos, teem fornecido combusti:vel e outros rriateriaes de con-
sumo. · · · 

Do Sr. director do Lloyd recebeu o Relator, de ordem 
do Sr. Ministro da Viação e Obras Publicas, a seguinte de
monstração qos c9mpromíssos ~ssurnidos pelo poyd: 

'"DemonstrtJ.'ção dos diversos compromissos 
Lloyd Btasitefro . 

Supprimentos recebidos do Banço do Brasil .. 
Onrigações paga~ pelo Banco do Brasil, (?m 

novembro : . . . . . ~ ........... ~ ... . 
C;mtas process;idas em poder da thesournria. 
Idem, dependentes de ~p~gue.:.sei> . . ..... . 
C•Jntas de p!JrcenLagens ·aos offipiaes - ja 

calcu !adas. . . . . . ................ . 
Jdem, idem ~ a calcular,. approx. . ...... . 
Olirigações a pagar - vencidas ......... . 
lrlero ....:.__ a vcn\!er . . ................... . 
Hedamações por faltas e avarias - proces-

sada:> e em processo . . ............. . 
Impos~o de Lran~.porte - jú caleulado ..... . 

Carvão: 

Companhia Nr.cional de 
Navega'}ão Costeira: 

I .53.~ :Oi5$000 

assumidos pelo 

1.0.922:7pf3$i60 

1. 378 :32-i.$200 
4.209:914$52(} 
3.483:841$330 

137:975~02U 
862:02/i$980 

i.462:r:.56$800 
1.2i:i:7'30800U 

600: DOO~ 00t) 
45 :ú0\)$01)0 

FornecimenLo de ouLubro .. 
Fõrnecimnn!o rJE\ novembro I . 3Ti: 't08$50f; ~. 0 l.?: 383!f;50tl 

'Villiam D~wry C.º. 

f::aque vencível a 19 de de:r.r.mliro . . . . . . . . . 885 :709$GO~ 
<:;uppríml'nto nr-r..essario pn.ra carvão, en ·. 

portos narionaes e oslrangeíros .. , . . . . .2.201 :DOC.~DOO 

:rn.317 :LG~$010 
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A deduzir: 
fü:ceita do Uoya a r~.ceber do Governo do 
. exefoicio cotrentc, cerca de . . .... '. . . .} . ººº: 000$000 

/'• ~ 

' Tot:il ..................... , ......... :!ü .• 317:159$0!0 

Thesouraria. Rio de .rancir-o. t de dPzr:~n'lbrn 1lf\ ! \120. 
Leopoliüi O. Pef,xota, thesoureiro;·. 

-·-
Do e~posto . se cone!ue que o Governo p1'ecísa ser autori

Z:':J.dO a pagar ª" , dividas do J.Joyd, e terceiros, afim de evitar 
a paralysação do trafego, pois que não se comprehende est~.la 
o Governo isento das responsabíhdades assumidas pele> 
I.loyd. 

·. Nestas condi~ões, a Commissão de Financas suhmette ao 
julgamento da ~~mura o seguinte projecto de lei: 

e.O Congresso l';aciopal resolve:· 
Art. 1.° Fica o Governo autorizado a abrir, pelo Mtnisterio 

•la Viação e Obi a_s Publicas, um credito especio.l cte ....... . 
~:4. 500 :000$, de~tínado ao pagamento de compromissos assu-
rnidos pelo Lloyd Brasileiro, já \·cncidos e n se ycncerero, at4 
:11 de dezempr·o· de 1920. 

A~t. 2.~ ~evogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Commissões, 9 de dezembrü de 1920. - Oai·los 

ú: ca·mpas, Prc<:idenie. - Bamw.io Corrêa, R~l:i.tqr. - Pa
checo Mend•es. - Ramiro Braoa. - Cíncina.to B1·n.aa. - Ocfo .. 
11io Rocha. --:- Oscar Soan~s. - Josino de A1'a11jo, véncído. · -
Ç"t!ls~· Bqúma. · · . 

MENSAGEM 

Srs. i\fombros do Congresso Nacional - Tenho a honra 
de suhinctter á. vossa esclarecidia. apreciação .a inclusa, e~po
siçã.o de motivos que mE:i foi apresentada. pelo Sr. :Mm1stro 
da ViaÇão e Obras Publi{!aS, sotlte a necessidade de ser con
cêdida autorizaÇãb do Congresso ~acional P•ll'a a abertura.. de 
um· êre'dito, na. importancia de 24,500 :000$ destinado 'ª re
gularizm· :i: situação financeira do Lloyd Bro.sileiro e deixar 
o ·Gov\:ú•no em posição· de poder resolve!' sobre a sua reorga-
ri1?:ação. · 

Rio de Janeiro. 10 de novembro de 19'20, gg~ di1. Indepen-. 
a~ncía r "32º da Republica. - Epitocio P.essõa. 

E:cposir;ao âc m.otii•os 

Sr. Presidente. da Republica - A manutenc:iío do ser
viço do Lloyd, com todas as· sutM linhas, não se póde reafo,::;r 
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RCffi f11:ejuizo~ Mescrnt.e;; ao passo que'· OS frc\.P.:'1 rtecrescem, 
ronsrqul'nnia. da diminuição das í'Xporla<;óes r, do augmento 
da tonelagem da marinha merc1'.l.nt0. ludo resultado da termí-
nai;ão da g·uerra. , · · 

Isso mesmo pr{•Yia Y. Ex., 110 romei:o dest.0 nnno, áo 
c~cr_ever as scguiut.es palavras de sua mensagem A,b Congresso 
Nac10nal: «Concentrando-se a nossa marinha -mercante no 
tra1ego de C•'.lbotagem, ao passo que os J'rf.'.lf,cs bai.x:am, cresce 
o numr.ro de linhas d~ficitarias e appro:dma-se uma cris~. 
que attingir(L todas as emprezas <lf.'\ navegaç.[o nacíoru'.l.l:t>. 

Quanto ao Lloyd, mais do que out.ras cmpreza!';, sujeito a. 
rss{'s prr.iuízos, aina.1. não foi possível r0.organizar-s~. ·dentro 
do .'P·&nsamento e~prcsso por Y. F,x., de tal modo que ·se re
du~ o sac.rifi·cio dos r.ol'res publicos para sua manutenção. 
O movimento financeiro do Lloyd, no anno passado, fechou-se 
com um deficit de 13. 047: 10:1$108, algnrismo que se tem 
avultado com os prejuízos que se verificam no corer àeste 
nnno. E' para fazer face a um deficit provavel, accumulado, 
nunca inferior 1:), 24.500 :000$ no fechamento do actual exer
cicío financeiro, até 31 de dezembro proximo, que o Governo 
p-recis·a de urna autorizacão do Congresso. . . .. 

O Lloyd, p,:i.ra não suspender o seu trafego, tem recorrido 
ao credito que lohe abrem os que lhe fornecem co.mbustivel e 
materiaes de consumo . .Approsima-se, entretanto, a hora em 
que esse credito lhe faltará e ao Thesouro 'N'acíonal é forc;oso 
recorrer ·para faz.er-se face á despeza de um trafego exigido 
pelas necessit:bades do paiz, no seu comrnercio costeiro, no seu 
trai'ego ·postal e até na sua propria "ida de relações políticas 
entre ·as unidad'es da Federaoão, que.si todas serv.idas pela· na
vegaoão costeira . 

Os deficits accumulados nos dous ultimes exercicios de 
.1919 e 1920, sommando cer:ca de 24. 15001:000$, não conteem 
apenas o prejuízo da e-x:plora.ção dt-as linhas que o Governo 
julga necessarias ao desenvolvimento cconomíco inter-estadual; 
naquella somma comprehende-se a dividY'.l. do Gov.crno para. 
com o ·Lloy<l, divida que não foi paga e que montava, até 3i 
de <lezembro de 1919, a· 11.180:824$796, tudo conforme veri
ficou uma commissão de funccionarios do Thcsouro especial
mente orgf.l,niz1ada para ex·aminar as contas do Lloyd. Si hou
vessem sido paga8. todas as contas do Governo, o deficit do 
Lloyd nesta hora não p~ssal'i-a <le cerca de trese mil e t resentos 
contos, quantia não muitc superior o.o lot"l.l das subvenções 
autorizadas .e que niío foram satisfeil-ns . 

Estas observações, de algum modo . .iusLil'icam o pedido 
de credito qu e urg-CJ fazer o.o Congresso · 11ara se r0guh1riza.r .a 
situação fínanccira do Lloytl e ucixnr o Govcrn n cm posição 
de poder rcsolvf'r sohrl' :i ~na reorgan izaçfw, com o ·prni;a
mênto de se reduzir para. o futuro. o p~so do servico ctn. na
ve~cão de cabot.ag~m, que é privilegio lia. bandci!·a nacíomtl. 

IUudem-se os que suppõem que essa na.vegacão de cabo
tagem se :Poderia manter sem amparo officíal. Os pre,iuizos 
<lo Lloyd, .. cle.sdc que voltemos, colUO estü gcontecendo ha já 
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dous tnmos, :'is condições nornmcs do QOmmcreio maril irno. são 
inevitavcis e i:ipcnas crescem com n. administração official e 
se reduzem com a i)arl.iculat , desde que se exijam linhas de 
navegaçüo ào [.ral'cgo inferior. cuj <t renda não chega para o 
custeio. · 

V. Ex. deu ordens, que tccm sido -cumpridas na A.dminis
t ração do L k;y<l no sentido de uma r igorosa economia e uma 
ampla liberdade de acr;úo administrativa; tudo, porém, ·tem 
sido impotente para annullar-se o c_leficit provindo de causas 
que nao são falta de cnerg-ia admini:; trat.iYa e .ele espirita de 
economia. · · 

A passagem do Lioyd i1ara outras mãos, si fúr attendida 
;l conveniencia de se ina11tc!·em linhas de navegação· costeira 
aeficitarias, não dispensará o auxilio do Governo . · 

O deficit p óde ser reduzido, mas não desapparecerá;1me 
tem de ser cobcrlo pelas subvenções, como occo1•re em todos 
os paizes civilizados no tratamento de suas companhias de 

· na vegi3.ção . 
Nos doc.umentos juntos, encontram-se os algarismos qtre 

melhot' ex:phcarn as contas de debito do Governo para com o 
Lloyd e intj.icam a sua situação financeira actuAJ. 

R.ío de Janeiro, -9 de novernbr'o de 1920. - J. Pires "do 
!Rio. -

O Sr. Presidente - Esüt finda a leitura do expediente. 

O Sr. Nicanor Nascimento ( · ) - Sr. · Prcsidentr, las
timo, com grande sinceridade, não ler {'Sta<lo honl!.'m vrc
sentc á Gamar a. no rnomr.nto rin que o illush·<: almirante 
Ar mando Burlarmi.qui nrnuwa· a~ suas gah~utas mais gentis, 
para fazer a r egata, Ptn fr~iUn UC' p roc issão d1~ tlcsaggraxo, 
toda ~mbandPira1fa c:'lll aI'l'll. rm homcnagc~m ao emincntili
simo Sr. 11 l'csidrnlr da Tti.>publ iea; t>lll qu1~ v Sr. O.:<car :::onrcs. 
eom aqucllr. bl'ill111 ·lfo pht«t::.r• r"!Ul \ o l'UradM'iza., an::ia\·a crrtas 
eom -aquell<\ br ilho lfo p li rn.~ () q-ttP n tarací.eriza. am.acia\'a 
certas divNgP111'ias lmYida.~ na J>Olif ica tle ~na l.t•rra, t'Om ~ 
i•x-govr>rna<lm· Camillo d1• Jfollandn.. i:t1.iu .~ reprr~srntantc aqui 
o rcfnrido :-<r. :-:na t'l'i': 1•111 qw• o ~t· . Carlos de C:impos, meu 
prezado umii;o r· nrihrr. l1~11!11·1·, l.rnl.ant de ab1·<m·dal' ~crtos 
1·ancons i;.u~u·d ~1dn:'o na a lma 1•piladana. 1>111 con="•\:.1uenc1.a ~ü 
<!:J)l'Oflllldfl disst"•n!Ítnl'~lfrn> ,j,~ 'lll<' fall!\\' <l, a t!Urla . d11 Pgl'C'i;IO 
l>1;putadn 1iaulbl a :w :O:- r . Pl'l'-' id••nt" {ia Ri_•public;:. quando 
foi d::i. t'<~rn1 rn· in ''"! t'1•p i l 11sa. q 111• !'r•z. da l1:nrle1·a111;(' . 

Sab1~. :--. l•:x . 1•1111111· a 1· .. r1•l'i.-la almn epi!a1 : i_a~1a ,~ fc>rl 1' 
ú rancol'osu. •'. pv1· is~11 . . ~1. • 11 k a n1.~1~l'~:'iila•k .J,; pôr ~i~ rtas 
emoliencia;; · subn· as 1'.011 ! 1.1:-õ"s :.llltiõa:;, t:om qu.t~ ;Ju~1~!u ao 
glorioso Prr>!'.idr'n l" da 11Pp11h\i1·n . 
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V. E;'.(. deve notar,' Sr. Presi<lente, que, cm obedieucia. 
aos appellos á. moderação de linguagem, passei rnuito al<Sm 
do ieade1: e ainda alé!l1 dos dedicados amigos r1rssoaes d-0 
Sr:. Presidente ·da Republica, e, ao envés dt~ chamal-o 
«emin1:>nt0:1>, por disciplina e praxe entrei a ü·atu.1-o de 
«cminenti.$~ilno», {]e «gforioso» .. , · · · 

Ra, d~& cas.os de houtem, um apai"t.e curio:1i:s~rn1l.l, e veni 
a ser C1 que diz: .rMesma porque ha aer.:ui:iaç.{)c:; e tlccusa
doú1s nue só merecem !iilencio». 

Qw'm <lá ci:sc aparte é precisamente o redador do C01·,, 
reCo dn Man/iã, cttfo, ambiguidade não dc-ixâ :µcl'ceDe1· ne\ôW. 
C<imara qi.:v:d é sua YCrdadeira .pct•sonalidadt', ~ :>i a do j01·
nali;;tn, qne entf'ndc q-uo o Sr. Presidenlr- da l\ r·1:ub!ica se 
enwntrn. todeado 11elos «tubarões do <:-0mmercio< a quem 
sürwi, ou si a ·do Deputado chega<li(.'D ao Governo. espcran
C?-~º da repetição .dà representa~1ão !.' desejoso d;) evital' pe
r1gos ilo teconhecnnento. 

Parece que são esse,:;, assim de marca.da ambiguidade, \!.. 
que naturalmel\t1~ 5. E~. se r~.fct'e, (ruando íli?: que teem rle 
m~recer. no maxiroo. o silencio. 

De;:ia eü -dizei-. Sr. Frcs1c!ente, . que o müvimento é 
me;:;mo opportuno: toc·âmos á bora da moderarão de lin~ 
g:uagem, áquella hora sem luz, em que os conspimdores, que 
nã<l supportarn a «nortada~,._andam ,$e ewonde:o.do nas doorás 
das capas negras, com os punhaes aferrados, ferú.w~ mas so
pitados, pa.ra o momento em que á ;plena 1u:z; ~e haja de 
desenvolver a actividade ulterior. tão diversa da de agora. 

A hora é mesmo de moderacão de linguagem, de occul
ta-(}ão <le · sentimentos, ue véspens de org::miza~ão de uma 
Camara. de vesperas de reconhecimentos. E ' a hora em que 
os corações devem refolhàr, guardar no ainago o;; seus sen
timentos; as almas ·tam1bêm dissimular, dl'SM!orir, todos os 
rancores, todas as coleras, todllS a::; desHiusões, para que, 
repito, o -vento ila rígida «nortadal> não venha crestar a floJ 
ração magnlfica d:;l prod).lcção. 
· Glol'insn disse eu, Sr'. Presidente, que ('ra o"htmra<lissimo 
Presidente da Republica, e, de facto, todas as antecedencias 
teein documentado essa glorfa refulgente e essa intangtvet 
honra. Certo andai·.am ·por ahi ga7.etas a publicar f)Ue S. Ex. 
havia !'eaebido va.rios collares e ba1'1·étes, mas. como tqda · 
.;ente sabe, isto é mentira; não houve nem_ co!!awis ~e pe
rolas. nem ba1'nites, nem t>;:i.nque trs. Isto sao ealu:n:m1as. <la 
opposií:tiO, de gente sobre a qual já deYet·a lei' ca.hido con
tundcnie a lei Gorào. 

O · r.ommc-rdo ;:i.goi·a. naturalméüte. nãti an<lu. ~at.ist'l'ito. 
PON'1rn á r.poea brilhantis3ima do asSUi?,a.r diiui~l-$~ ~a~ mã.JS 
próvidas ·~ bo;Jradas _ do Sr. ·P'!'~sidentr da ~epubh~a. parJl 
g-audio -Jú:i ,~0mmerc1antes amm·1cano~ da balxa, euJos con-
traetús úntiaram a 30 de set~!l'furo ult1mo. . ,. 

Parece que não estou infringindo o Regímer~to: f!.';! o~ 
desmin~o e me retrato completamente, decla:rando que nao e 
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ver~adc que a baixa do assucat' tenha desgraçarlo os nego
ciantes pernambucanos e os rn·oduclore s do Estaàc do Rio. 
Tambf'm a situação tia pra(ia do llio de Janeiro, a acspeito ela 
voz unanime ele e1~rtos jornalecos dcJH~ndentes, que andam po1· 
ahi, é ·de lll'OSfirr·idade ir1Yf'javel: a moratr.iria eom pagamentos 
de ~H "/o a qualro mezes, não é a'bsolu tamentc rcn::lladol'a da 
má. siluac;ão do. l~ ommercio e nem drcone cio abandono <'111 
que se encontram os nogociantcs brasilcil'os, Pi.'!.' parte do 
Governo. Dr fôrma nenhuma_ Isto 6 ·um luxo n.:1rn: o eom
mereio b l'asi IP i rn qui• r mostrar an anwricano a ~ua inde11cn
dencia e cnlão declara que si n~o pag·a não é po i·ww não possa, 
porque o comm.ercio r.stá muiLo bem, tudo Pstá '! correr rc
gulàrtnPI1tf', mas 1nra mostrai· a lJI'Oi•l'ia enp1·gia: pu.,n quando 
quizor . 

O Sr. Pl'esidcnlc da Rc•puibJica foi an ('nconL1·0 da oro
ducção paulista, que csUi largamente protl•gida. salva da :!.;)al'
galhcíra do ScnaJor Ellis, pela acção energka, desenvo!Yida 
pelo Governo ... 

. ü Sr,_ C.\RLOS DE CA~tl'oH - 'tanto quant•1 me eon~ln, u 
GoYemo Federal e o de S. Paulo teP.m pr0c1n·ath assl'gunn', 
não a valorização. mas a. defesa dos prC'r;os t'XistenlC'~. 

·q- ~n. NICAN~ri NASCl.MJ~'To - ~ma . adrnirnve.t defesa qur~ 
permittm que ·ameia hont.em o cafo csl.1vessc em baixa _ .. o 
de S. Paulo sim. O daqu i aguarda e di;1. que seniu ·a algun:> 
interessados e basta. 

Não é o oradQi· o Depulad.!l fodr:ral que tem de agra.dr·
er:r aos f)Otlcl'cs rmhlicos c!isa efficiencia_ O que chega ao ll" -
nhecitncnlo do.:; que observam esses acontecimentos é qun os 
<]Ue tinham de ser prcj'Udicados pela baixa do café já chega
ram. em g1·ande parte. à rnin::i. e j(t lin~ram o .SPH JH'r' iuiz11 
eom1iletam1~ntn liquidado _; mas, na t)raça. do Rio de Janeiro 
que PU conheço, é incontcstavel que o comme1'cio esrá com 
g.-randr. larguPza do situação, que o movimento de ci·Nlito nos 
bancos é cxfra<irdinario, que a entrada e a sahida de dinhei
i;o para neg11cios são vastíssimas. A carLcfra ele rod~sctinto 
já cslli produzindo todos os sdus dfcilos. o seu fu11cciona
ml'lll.O é r rgular e para cc.mulo da grande felicidade nacio
nal o·:; eapitali~ta~ e:; tão bem: o GbYernn .f1~cli:>ral dev" 300 
mil cont.tis ao commcrcio. o que, naturalmente não paga pnr 
:>ob1·a de numcrnt•io. Não pôde ser por outra cau~a. pot·qu1.• 
nm goyprno prrvidcnt1~. sahio. !io1wsto ,, :.ict. i \'lt. cotiw é _1 : 

Governo do Exmo . Sr . F.JPitncio Pcsst'1a. na turHlrnente, n~o 
p;1de rslar d1"::fah:a.do d1• numl'ra!'in para (la;.;·a1: r·~~ª" o~r 1 -
s-ar:0c•;; 1r<1füi to>lias vencidas. ~ ternlo · •} nunHH'arw nao d~t::rn
h:{ •.1 ,~.;.nwwr~.hi 1\l)lll •) bi1'.r..·· na a ,;m1 rnon•11 nd1_1 . ;i ~; .. J,, ._ . . 

•J -:":Jcw posir h·v •'· qtw ;·;. 111.n·a d r>. '$ . Ex:. "'.l'' ~ ·:~ •J (~-,1·: .. -
vuivend•) brilililn tc·m1>nt1, , giu;·i<; . .,;amr :nti'. coniu .<.li~ .-;1e o n ohr." : 
!earlc1· Jt<rntem. ~ão lia. como nc:;ar qw ~ as 0bras_ -do 110Jd~t1 ? 
estão adianf.adh;simas. e, se os ~00 mil co~to-s am~a nae> 10 -
ram entr0gues aos felizes empreítcirois. é 1;;so dev1dl) a. m ri -
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1 ivo.s., lod~,.{ ind.--r .. ~ndi~I~ l ü:3 da gltil'lt!S:\ \"()D t:Hle un Sr·. p !'('Si
~le~ti.e üi~ i .i:pubhca: 1 ·. pnr·qnc o ~l'. H11mrro l~aptista. nãn 
11m1. a.sstgrn.11· o~ uonU·ados; ~ ... I10rque o Trilnmal dr- Contas 
1~egou-se a regi:.lxal-oio; :1", ,po!'f1ur. taml.Jem o Sr. Soar1•s dfls 
~antos, quan~J~J lbe 'pediram o. c1·edito global de 20fJ mii con
tos para facrlüat· o desenvolvimento dessa gloria no cm vc;-; 
de d9:r esses :!.Oü .mil co_ntos, .sahiu-se com aq:u~lle dcstam
pator10, ela «morb1da vaidade», que motivou tanto barulho 
mas não deu re:mllado. ' 

. O SR. OC:TA\'!O noc:ir.\ - X~o rupniado. O QUL' o Sr. Soares 
dos Santos i:ão quiz foi que na. cauda dti orçamento figu
rasse unia chspos1ção alterando a lei ordinaría, que tinha fi
).;ado a. t'.fuot.a çm 4,0, mil contos por anuo; não houYc, porém, 
1rnnhuma. desconfiança á probidade do Guvc1'IJO pOl' rarte do 
Sena{\or 1•iograndcnse. 

O Sn. ~ICA.:'IOR NASCDrn:-<To - Não. absolutamente: a at
.titude de S. Esi. foi <113 soii<lariedade ~ cortezia ... 

O Sn. Ç.\RLos DE CA:MPO&-,-Xão foi pedido de noYo (;l'CdH•J 
de 200 mil contos; o que se· pedi'u foi que, dentro <los ~00 · 
mil contos, votados,. po~ivelmente se augmentassc a quota 
annual da despeza. 

O Sn. ~lCANOR NASC!ME~To - Nem fü~se o contrario. Não 
declarei que se tratava de «novo.l) credito de :.WO mfl. contos. 
Disse que seria entregue tudo, logo, immediat.amente. 

O Sn. C.1ru.os DE C.-\NPos - Tamb'em foi o que so pediu:; 
foi o que se pensou poder fazer. '·. 

O Sn. NrcAH0R i'fascrME:\'fO - Para que o Governo pu
desse dispor ele uma somma muito. maior. Effectivamentc. 
aue111 lê os contractos assignadns pelos Srs. \Valkl'r e Fritz. 
étc., encontra, que alli ~stâ determinado, que a maior <,(ia.rle 
das obras seja feila dentro ·dos dou.s annos <lo actual Gover• 
no e, em consequencia, desse dispositivo. fci ciuc o S;-. }Jrcs1-
de~tc da n131mblica pediu, ou pemou pedir directa ou indi
rectamente, isso não· importa, que uma grancln somma lhe 
fosso concerlida para que . eJJe pudesse logo di~prnder tudo, 
nósses riquissimos dous annos, ap:pl~can{lo a ·velha phrase: 
~Apres moi lc <lcluge». 

O Sn. CARLOS m: CA"-IPOS ·- .l\i.lo apofado, Como se tem de 
fazer as obras com :!OO mil cnnto;::, convém que ell~s sejarn 
logo !'eita;,. ::!rria melhor não se ter votado a lei autot·1:-
2':lndo-o. 

O SH. Oc·rA\·rn nncH.\ - \1uiL1) hem. E' Utlia qut.•sLiio uui
cnm::;n~·-~ de divi~iiu º'~ t:!'euit<J: mais l~<ida. 

o t!n. ::\:C.-\?\OR );,'.SCDl!.:.\'!'O - 1:.:;tou: ~'o!:.: !Ju'.." vS::~:'..:::..1'.' 
a mudança. da situação .. , 

o $R. C.\RVJS DE c....-:i.rí>os - Nilo apoiado. 
() :';R. OçTAvro RnCHA -· Nii.q nn1li:ldo. 
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. o ~R. ~j(;,~XOlt l'Í.\:3L.:L:iu::.->Tu - · C)ll~Uhlo aqui, •!.: 01 dl J";1. 

feita; d1scut1_ cu l'sta uw::;ma questão do itwiril'lltP ('OIJJ o ::-;r. 
Soares dos ~anto:,;; os nobr1~:; Dl'PHtadp~ nãn di::;~<'nlm. 1m•.:~ 
palavra. 

O Sn. OcT.n-10 HocuA - Não houn.~ opportuuidade . 
. O Sr... ÇAIÜ.os DE CA.\tPos - A _qucst~o estava seudo út~

. cuti~a no ::senado, que era o sccnar}(} mais .prompto para :::cl' 
elucidada, como realmente o foi, para honra nossa. 
~ O_ SH. ?11~A~01t ~Asc111rn::-:To - _Os illustres Deputados 

nao disseram 'Uma umca palavra . Nao quero aprofundar esta. 
questão; apenas deseja continuar o desenvolvimento du. <le
monstração da gloria . do eminente Sr. Epitacio Pes,sôa. 

B' cJarissiruo o sabido que o nordeste está 1iovoado de 
açudes por todos os lad'Os; as obras são 1)rtru.orclinaria:;, e i J 

augroento, cxtraordinario tambe.m, <ia. produc<,:ão do -norte•, ja 
tem enriquecido toda aquella admit·aYel região. de modo qt~::; 
é in<lubitavcl a gloria proclamada. hontcm :pelo- must.rc lea
der paulist.n nas arrojadas rcalizaç;ões do nordeste. Esta. glo
ria infelizmente exprime-se pelo camhio a i e o cáfé a 1 L. 

O Sn. C,\Rr.os DE CA:\IPOS - Não fallei cm gloria, mas não 
me rer>ugna acceitar a pbrase de "V. Ex. 

O SR. XrC.\XOR XAs1;ornNTo - Não repugna ... E' extra
ordinaria. que uma e.specie de he.sita(.'ão tenha perturbado o 
illustre leadei' quando teyc de se defender de ter attribuido 
semelhante gloria ao Sr. ·Epil-0.cio Pessoa. 

· O Sn: CAIU.os DE C,\Z\IPOS - N'ão ap.~iado. Já C.eclarei a 
V. Ex. que mo reporlava ús minhas palavras, mas não me 
repugna acceitar os encomios que V. Ex . faz ao Govcrnó. 

O SR NICA~OP. !üscIMENTo - Sinceros, lan!o como o.s <le 
V. Ex. Em geral a efficiencia de u~a administrai:ão vcrifica
sc pelos seus effcítos. Ora, o honrado Sr. Presidente da Re
nublica,,,.quando recebeu a administração, ·ree.ebcu-a em si tua
~ão de grande prospcrid&de. 

:Não ha a menor duvida. não ha. como contestar' que o in
terregno do Sr. Delfim :\!oreirn. mantP.ve a. situaçjio de prosp1!
r idaêe antc1'ior do . pa.iz. "'- d~~peito "do!: '~rro,;: r;rnw5 Ji: p bli
tica fina~r-E>ira e <le poiit-ira. ínt~!.'nacio~al. .. 

o sn. FRA);1:1:-;cu Y,\LL\l\.\Rt;~ -- Pód~-5•) a f!irnmr Ill•.'.;';:li•) 

qu~ no irlter.-~!;ii.> •Jo Sr. n.~~fim -:-Ivr0i:::i, o ~iii1ist-:-o. <la F;;
.z~uda, Sr. .JoJ.:J Ribej·~<~ , ;·:;nsp;:..ii~.l ~!·1·:: !h·J !'~~.:.·* . r:J •J ! t.:> ~=; :i~"'?:::> .. 
ças pub!ic~. 

O SR. CARLOS o;;; CAM.:-03 - Em ci rcums~:i.nc:i:.~ ,. :'.fr• "-1!!

biencia muitn difiere11tes das aclu~e::. 
O 811. FH.\:-ICISCo V ,\LLAOAl\ES - Sómente pondo utll p,:,uco 

1.k o~· .-lem uc. Thesouro, e agindo c.om" banqu<!irn. 1·•.1i110 ·-~ pr•~
ti~o fazer. 

e. -V.X. XIV • 
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ANNAES DA GAMARA 

O Srt . .N"rc·.,\Non NASCf.MBNTO _;__ E não soffrendo de mega
lomania, da mol"bida vaidade.· .. 

~o Guvn·no C.o h onrado Sr. Delfim Moreira, $endo Minis
tro o Sr· . .k1ãn Ribc>iro, houve uma administra'.:âo dcnt.ro da 
reccil a, r~m r1w~ ;:e v.rocurava realizar a rP.CllH.a e a.p;pli.cal-a 
;i s nf'ccs;;idadr->;; publi'cas. O que trou::ce .a perturbação acl.uat 
em lodo$ o:;; n\ffi(•S da v ida brasileira. foi a <i:morbida vaidade», 

. qui:-, rdo que diSSP () honrado Depu tado J Jl3l0 Rio Grande do 
l::\ul, não foi absolutamt:'nte. phrase pronunciada pelo Sr. Soa
i''~ ~ •l1.1~ Santo$; hnnvc-, naturalmenl(.>, engano C:a lachygraphía. 

O SH. O CTA\·10 lloci-u -- Peço a palavt·a ! 

O,Stl . FnA~cr~r:o V,\J.L.\DARES - TalYez, o Sr . s oares <lo,; 
::ian! os não se quizes"c t't'ferir ao Sr. Presidente da B.epu
bli-ca. · . 

e) Sn. :\1c.\:son !':ASClME:-:'l·o - E:;tão dizendo, agora, que o 
81· . 8oarcs do:; Santos não se .i:cleriti; talv<"Z, ao Presidente da 
Republica; tlP modo que ~P qücr faz:Cr acr-e<lit.ar que pronun-:
dou essas palavra:.:: ou a. malicia publica e. qu".! altt·ib'Ue. o qua
il.fir.ali\·o ao Sr . . Eri taciu Pessüa: l'-m todo o caso a. intenção 
do honrado Sr. 8oares dos Sanfos não era de moco algum a 
de pronunciar essas palan·as ! 

E' vcrdad~ qur. o Exmo. Sr. Epitacio Pcssôa anda mo!"
trando a toda a gent.l\ um teh:3ramma do Sr. Soares rios San
to<>, que já estâ poülo de tão mostr·a·do ... 

O SR . OCT,\VIO RocH.-\ - Rr.sl)onderci immediat:;.mente a 
v. Ex. ~para ·isso já pedi a palaVTa " 

O Sn . NICA?'OR N.::1.sc!ME:\To - :\'ão sou Lluern éiz blo. Sei 
sómente que o pessoal palaciano anda mostrando um telé
grammn, que jt\ l'Sl~i · poid!I de Ião mostrado, e que é attri
bn ido ao Sr. Soal'cs dos '$ant.os. tf'legramma cujas plll'ases se 
dí'clara sãt'r muito <!!\Cantadoras para Q Sr . .Presidente da Re
bl i.ea( d<' un1a e,·id r.nl e C' go$lOcSa submis.~ão, 1~ ao qual o E:rnio. 
Sr, E.pitacio Pcssôa 1.·cspoadeu com um secco telegramma, 
a~ r. nas cm·trz, em (lU(' a r.cusava o r<:'ce.bimento co primeiro. 

V . . Ex. sabr. Sr. President<'. <1UP. não posso assegurar de
la lhe~ íJUP não vi, riue chegam ape-igas ao extcriôr, fóra do 
Olyrn.po. prlas indisc--t'cr,õrs dos formosos almofadinhas ... Não 
ha ilTr~,·<'rPnc ia em chamar alrnofaclintia, creio. os c:;ec"0 f.arios 
<lo Cattete ... 

· O ~. C.\RtAl~ 01:: r,.\M POS - Nâti ha irrev1~ 1 ·elll>. ia , o termo 
s •:. r1'fol't' a .-1 tra.l·~ e nã·'.1 ;\ pes.~oa. 

O $n. Ntc:t:-;rm ~.\5Gti\rn:-;T,) - Enlão, i1ói~0- :> 1~ usar ': 
BP-m : As Jlt';;soas não. as eousas. Os aimo!a.diuhas do pa
lac.io ... 

O $1c C:Anr.o!'. nr. C,\!\tPos - .\ mim é que não se poae ap
p ~icar.. porqu,~ .i:i íui r.0midf~radn um hnm~m rrue -se vestp, mal. .. 
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SESSXO EM 10 DE DEZE-.\.!BRO DE 1920 i9 

O S1\. XlCANOP.. l'iASCI ~lEN'l'v - Eu tamb~rn vistq maL 

O SR. OscAn SoAnEs - ~ão anoiado: V. Ex. é lambem uw 
humcm cli:gantc. - · 

· O Sn.. ~iCA?\OO I\,\SCDI E~·ro - Os almofadinhas de yala
d o sahem de l ~t gracfo~os e cleg:mtes ; rodam em Paekanb d'-' 
ld, contos de r(>is cada baratinha. V. Ex . -<.leve comprchcndcr. 
::ir. Presidente. que a nós outros, pobres e humilées oppo::i
cioni<0t.as, i m:,11·cs~i(J\Ht c;;~a altitude divina, c0m gue clles an
dam em Packards de H contos, lindas barulinhus de que -

. annuncro á Na<;ão para gloria do Hra:;;il, - at:aba de rh egar 
mai:; uma exposta na Casa Puckards, .pois i:;so augmcnta o 
.standard 1J( li{ r: do Bras il, eleva-nos no conceito dos povu::; 
ami;;·oe, pelo mPnos tão alto · como aquella i::orõa posta na ca
beça do Joã1J Jaeques Houssau pelo nosso cminenLe roprestn
tante da Liga cas Xac,;ões ! . 

Dizia eu, Sr .lJresidentc, qui~ os almofadinhas úo C'aLlele. 
quando rodam nP.s::cs sumptuosos /J(lc/wrds e chegam a cer
tas ca:Sas galanl.l's. ficam commu11icalivo:;, deilam impurtancia, 
f.om t~r,:·an1 a contar cousas do p ataeio, para ·qüe as <lamas 
~P.nlis r:omprrhPmlam o. impor-fanti.a da:; pessoas rom que e:;
tilo. . . lra tandQ. 

V . .Ex . .sabe, Sr. Prr~iden t <'. que Jupif.N· descl'U diver~as 
,·ezes á Lcrra; P clr•:;:;t•s sc-~us conlraclus com a terra :ficara~n os 
semi-dL·U S•~~. Q.,; ;;emi-deu:0Ps. quando chegavam a c,ertos bair
ros dt> Alr.xandri::i, vndc havia os jardint> dedicados a VP.nu~. 
eram recebidos quasi divinamente, porque eram quasi deu.ses ... 
. Assim, os almofa~inhas ele l>a1aeiu, qu0,ndo andam pur 
<'::isa de certas senhoras. p erdem aquella groYidadl' divina, 
lll!manisam-se um pouc tÇ e fazein-sb índisi;r r.tos. 

E , como C'l\1 todo~ c;;~ws ·1o!:!arcs se commc-níum o,; facto,; 
f'Ublicos, como se' houvesse dito~ que uma grande altivt~z tiniha 
dominado certü m~)\·imento rnntra o Presidente, os nlmo!'a
~linhas. do alto da sua plegancia, olham de~denhosos pal'á <~~ 
1ircopii1unte:0 1ci dizew'-: ~ porque não leram c•~rto l .Plr~gramrna 
que foi rcmetlülo á. Palacio ~ de quo e~l.ú. de posse 1) $r. Pre
~idcnte da Republica! O ace idcnll'. r2r:lundou uwu uocumcu~ 
Lac:ão tão ltumilhank para os vencido s que, ~i. não t'xistissc, 
dPveriam tcl-o inventado. 

Eu alYitrai·ía mesmo, Sr-. Pr(•;;idenlt'.', .;;i V. E:.:. n:iu Oi) Í
:1as.sc qtrn esta minha prece a<J ~r. Prc:>ilknte Ja HP1Jt11J1iea 
fosse írreY•·ren;;ia, 1:•u opinaria vor que (• ::;r. .h·1.'.:; if!Pat.1~ da 
l'\epubli1:a manda$s.e publkar l'S$" dt>i;~amma, qu•' ··:i•: t t- IH 
~ne~infictcnda lmcnte mo.:>trad1J a luJü o munuo, ~ (•rn q1.!•! !'a.z 
•'f:rt(l r. pr0c-ura li<lt••1mentar, cp.hJ a fúrrna de r·~údh c~;;:1o do::; t'f•- • 
bi::1des foi muito g:'::i.ç;io!-la, mui~o c.hPia de Y1:r:0rt1çu0, <!;0 p,.;t ; 

ma {>C submissl!.o. 
Gomo r.u nii.o ac1'ccfüo CFh! i:;to qu~ diz.elll 0$ almofwliaha.:; 

r:lr.~ Palacio sr.ja vt:?rdádl', illvilraria qul;, ou ú i:ii·. Presi•kn lt: 
rb Repnhlica. c~r·rÍl lir.Pric~.a rio Rr .. ;.::.n:i.rP!" dn..; ~finln~. nn r. ::<r. 
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~(iurtJs dos -Santos com licenf;a do Sr:. Presidente da .Repu~ 
blicii. publicasse o telegramma e a resposta, para que pudes
semos ter a fechadura do incidente, para que soubes:;emos, 
(Orno realmente terminou -. -si o Sr. I1rcsidentc da Republica, 
na resposta, foi realment~ ·apenas polido, mas dc:::denhoso, o 
{tue aliás não m.:! sorprehcnd~, pol'Que cu li ·-uma nota do Sr. 
Pires do Rio, na qual o Minist<o, que, como toda a gente sabe, 
é tambcm almofadinha, declara que si por ventura tivesse sa
~'ido do discurso do Sr. Soares dos Santos, em que se fálla na. 
celebre «morhid'.l. Yaidade~ elle não teria feito a visita de 
Jesaggravo ao s~nador sulano. - . 

Deante dessa declaração publica, prec:isariamos saber, 
11ara augmentar .a nossa venera~ão, e üOnheccr a forma da 
nossa suibmissão ao Presidente, quacs foram os termos des:se 
telegramma. · / 

Sabemos -que é um costume dessa gente - impcdal tratar 
aos seus adversario.s, constnntes ou oscillantes, de maneira 
impertinente. Cem o Sr. Soares dos Santo.::; o cpisodio desen
volveu-se como cu acabo de dizer: andam a. moi:ltrar um tele· 
gramma de cer.t9, gravidade. Os famfüurcs dizem que foi um 
~vacalhamento. Com a "sordido. ca,nalha pauu~ia», foi aquclle 
artigo que tod()S nós lemos, desmentido, concertado, cmc-ndado, 
arrap.jado; mas, que em todo o cal:lo, aqui ifoou como phi·asc 
que 'se .póde oppôr ú «morbida, vaidaclc7>, alé com uma certa 
eu[ihonia, uma certa consonancia. . 

O nobre leaJer me desculpará ter emprc.gado cuphonia;. é 
~um pouco impropria. S_. Ex. é o chefe da. musica, e, além de 
chefe da IT)usica é notavel fla~tista ... 

O SR. CARLOS ne CA::-.tPOS - Desta musica é que nãb sou 
<·hefe. 

O SR. N1cA'NOR KASCI:M:Es·ro - Xão ha quem saiba melbo1· 
<rue V. Ex .. é o chefe da musica e que é o srandc Jlau,t.ista. <la 
orchestra, de que o Exmo. Sr. Presidente da Republica. 

O SR. CARLOS DE c~wos - Não passo de um modesto 
rnltor théorico d~ musica. 

O SR. 1\~A.'S01't NASCl!'LF.:.;To - llouYc :.:ma d~shannonia. 
que ·se chamou <?profunda. divergencía-i>, ou ~prof-w1do diSs(!n
t.imento». Isso é como quem diz; - desafin:it:ão du orchcstra. 
Dt::pois de-a:::a dcsafinur:ão, o Sr. Epitacio harmonisou-se de 

·llO\"O. , 
Düs<l·~ •'SS•~ momcnlo. l.<'1111.1:5 Yif'to i;onst:iult'Hll'llb; li hon

rado ·t11acJe1• ne:;la Ca~a (V. }.:x. ü1~Hmlti:.tni tt e1Hii1mra\~Ü•J ql··, 
1~ii.o é dt!:;honrosa, tS rnytlll)lü;;iL'a~' ~rnpunhar ú. ~\!:J. na~JJ.J. 
pagIL.. . . 

o SR. CARLO~ D& c,\J:>il'O~ - Tambem' fico com o din·ito de 
fazer outras c.orn:parai;ões. 

o SR. NICANOR NASCr~I:E:'.''f') - Pois não. SáD compara.cõe~ 
que nos ekY<Ult. · 
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SfüJS,\O E!>1 10 DE DEZE!>lBl\.O DE f920 
, · 

O SR. CARLOS DE CA)IPos -- Irei tambrm á m:rthologia. 
O SR. '.N1C,\:-<OR NAsCr?.I~)ITO -· •.• empunhar a flauta, á 

'Iuttl faz appello o Si·. Prcs1dentc da Cainara par·a 1;c attingir 
áquella harlll-Onica elevação de linguagem, á qual como Y. ·Ex. 
ve, estou me suhmelt<'ndo cump!Ptam<'nte. 

O nobre lf:aâe,. costuma. a empunhar a. isua flauta pagã, e 
~ victima da flauta é o Exmo Sr. _Epito.cio. Por exemplo, nós 
vimos, com aqul'lla g.rai.:a ''xLraordi!mria que tanto car-actcriza. 
:) meu pr-ezado amigo, subir .a .tribuno. da Gamara, serio, seni 
uma contraccão de pllysionomia. sem nada que denunciasse o 
seu ·verdadeiro estado <te· cspiri to. S. Ex. n'm á t.ribuna. e 
lii?. á Camara que. o honrado e Exmo. St' . .Pcesidcr:.tc da R.epu
b;icn. .é um hom~m d~ «dPcisáo s<'gur~. Or:::., é posilivamcnto 
c.J r: sopílantc. 

Depois que o nobre l eafl·ei· andou daqui para S. Paulo e o 
Presi<lcntc daqui para Bello Horizonté e .para S . i,>auio e os 
crnissarios para toda a parti', desde setembro até fins de no~ 
v0mbro, verificando a inYaríawl certeza· da coustancia na dn
c·!são com que agfa S. Ex. no caso dos so~c-:i•ros á producção, 
ci.a carteira de rcdl'sconto "· rmissão, positivammlC\ o honrado 
lcn.dei· da .maioria, snbir ú tribuna ou mesmo fora ela sua ca
drira. porque trnho notado que S: Ex. · S<'mp;·e falia entro 
düas bancadas c·m um corredor ... 

o SR. c.mr.AJ~ oi:: 'CAMPOS - Até ja tenho di.fficuldad~ de 
Mhar uma cadeira. · 

O ~n. N10x•ron fü\SCIME:'<'l'O - V. Ex. não esl:í fazendo 
. :illusão :i persrg-uiçno que o Sr. Epit.acio Pessoa C'$tá t'azendo 
:·i minha cadnira? · 

O Sn. C . .\RLos DE C,\~rPos ~ Longe de mim tal pensamento. 
O Sn. NICAXC'R l\'.\SCI:.\!~To - O nobre~ leader <la. maioria 

t0m sabido mantnr a calma. a impn~sibiHda<!r da physionomia 
o que prova qu:::.nto é ener"g-ica r vigorosa a :ma vontade, o d'i?. 
~fri o, cnral'ando o I>rrsidcntn ela Ca.mara. sc>m olhar para os 
iados, PMQnr si olhassC\, a continencia .das comissuras dos 
lnbios não f:N'ia possiYc l. . 

O Sn. CAn1.0s Dg C:..MPOS - Olho sempre para a pres1-
drncia, qu:i.nd.o fallo. · 

O Sn. NrcAXOR ~ASCIMBNTO - .•• e .pror.:tama sereno quP. 
o Presidente, o Exmo . Sr. PrP.sidcntc da Republica, é um 
h om em decidido e consciente, ó positivamente um flautista .. 

Quando o honrado PresidcntP. da Republir.a mandüu para 
aqui o primeiro projccto de emissão, que andou aos balou
~os, e sacudidellas, par a. ooix:o e para cima, para os lados, 
para o oriente. .para °' occidente, para a vertical e para a 
hol"izobtal, como as oscillações de uma bussola em desordem, 
a qualidade que se salientava em S; Ex. era a da decisão 
sontemne e divina. a que se refel"iu o len.der. 
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.l\NN AES D • .\. · CAMARA 

lfa outru episodio em que o leader. da maioria fez funt
d onar a sua flauta graciosa: quando S'. Ex. declarou a glo-
na <lo Governo a tJUe ha pouco alludi. ' . 

A gloi-ia dfJ Governo, como . toda a gente Sí!.bC, esUi se 
m:1nift:-::tarn.lu de modo expressivo. 

l.i •:m ceda l'l:visla - e.ousas pesadas' e .antigas que hoj 1~ 
já não tcem impiirLai:l.ci.a, mas que o Sr. (';incinato Braga, 
nú 8<•.u idealismo. a.ndou aqui a ensinar - que o que fazia 
))OSil..ivamente 3. r iqueza de Un13. na('._áo era O extraordinario 
<la sua c:cporlai;:[o. sobrepujando completamente o volume da 
sua importação. 

Idealista. o S!'. Cincinato Braga não tinha nenhum eli=i
mento r1ara dizer isto, porque a glGria epitaciana agora com
parece p~rant.e a hi&to1:ia, de corôa de Rousseau em punho. 
(~ ·patenteia e documenta que a gloria _não é nada daquilló _ 
tjUe esta.vamos a pengâ.r Gloriosa é uma naçã.o quando a e~
poTtai;ão diminue todos os mez·es e a importação cresce e 
avoluma todos os mezes. · 

Balam:.o cornmei'cial e em que haja saldo no estro.ngeiro 
1'avorav~i ao · :çlrasiI ! E~sas são. as noções antigas~$ aedicas. 
· H(?je não. (}. que eMacteriza à gloria, · a sumptuosa gloria d·~ 
um Governo, .é . o estado da balani;a comm€'rcia1. em que o 
alto commercio da praça do Rio se reune supplicimdo morn
ratoria ficandô par.a pagar $4% d.aqui · a uns mezes, quando 
for possível. Isto é que constiW.e a gloria e i~dependencia. 
Na~uralmente , o · e-omme·rcia.!!le depois de passada essa siLua 
dfo, ... póde, ·elle, comparecer Mrante os expor tadores .de . Noya: 
York, Chiiago. Phiiadelphia e Nova Orlêans e impor as COll
dírões no mercado. Então é para alli: · americano que ven
der a br~si!eiro tem que se submeUer ás condições . que bra
sileiro quizer porque a· supcr iodade do brasileiro, pa,,"3.n•fo 
os 34% é manifesta e constitue uma das column;i.s mais vísi
V8is da gloria do eminentissimô, do excellentissimo Sr. Epi-
tacio. · 

· Quem proclama lu<lo isto não sou eu; eu sou ligeiro com
mentador, das proclamações feitas pelo honrado lea.der d.i 
maioria de que o Pr esidente é glorio:oo. 

Não ha a .menor duvida, o Presidente é glorioso . Ha ou
r ro indicio dessa extraordínar ia gloria, por exemplo : o Prc-
sióeufo .é naéionalista. . · 

·Com quem ·~roi contractar a explora<:.ão do ferro neste 
paiz, d.ando- lhe Um porto, dan.do-lhe a explora1.:.ão de toda 
uma região, maior dú que .quatro ou cinco imperios reunidos? 
. Naturalmente, não as ia dar a um · estl'a.Ugeiro, um go
vr~rno glorioso nacion~lista, como é o do Exmo. Sr. Epitacio 
da Silva Pessôa. Só podia· dar uma obra desse vulto, empre-
11endimento dessa ordem tão ext.raordinario a um naciona
lista, o Exmo .· Sr. Farquar. Não podia evidentemente ha
ver outro. Uns brasileiros que andaraIIJ. a tratar -Oa siderur. 
gia e ao que dizem estão movendo. mfia acção para. mostrar 
que tinham uns contractos anteriores com o Governo, essa .é 

, 
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gente de somenos d.e quem se não vae cuidar e com qu-~m 
não se vae tratar. Nacionalismo. é com o Sr. Farquar. Nãé1 
póde ser com oull'o. · 
· Quando tambero se vão assignar oc; contractos nor
àeste, a. qµalqucr espirito estreitá, acanhadissfmo. e símplorü• 
o qu e occ'orreria log:-0 ? São i50. 000 contos a ãpplicar e·m 
obras de grande vulto, em que haverá um grande .numero 
de engenh eiros a aproveitar, de t.ec)micos, de opi:'rarios; cm 
qne havel'á commercio a fazer par·a ' a acquisição de todo 
t\~5<'. material; a um espírito tacanho, que não fosse glorioso. 
lo:;o acudiria desenvolver a capacidade brasileira, enlregan-

. do-lhe s inão a to!.alidade, uma grande quantidade àc.::sa;; 
obras a engenheiros, a technícos brasi leiros, a · capitalistas 
brasil eiros par~ que o saldo desse emprchcndimento ficassu 
no p-aiz e não se e\'adisse para o estrange~ro. Isso acudiria. 
a qualquer espirit<Y estreito, mas ao- espirito glorioso e na -
cionalista, logo o que occorreu, foi dar, sem concurrencia pu
blica aos naéionalis.t.as de Londres e Nova York, que assigna.
vam o glorioso contracto sem a assignatura do Governo, ipor
qu~, pela lei, a unica assignatura do Governo r! a do Ministl'o 
da Fazenda. 

· Ora, eu p eço que me perdoe o nobre leader, que me des
culpe, por e::-tar desenvolvendo a tbese que S. Ex. hontem 
l.ancou: a gloria. evidente do Sr. Epita.cio. Uma das fórm:i.~ 
por que tarobem se mani.fesLa a gloria é a popularidade: . 6 
a estima publica, 'é a manifestação dos orgãos da opinião, fa
zendo oommentarios dos actos gove-rnamentaes. 
· . Ora, um dos orgãos mais expressivos dessa opinião. é. 
~videnternente, a imp.rensa. Com quaesquer exageros, de~
mandos, entihusiasmos exagerados, parece ,que é a maioria ífa 
imprensa que caracteriza a p·opular ida.de de um Governo. 
que a .proclama, que a condensa. 
. P-0is bem; no Brasil, nós vemos que os orgãos que, ha
bitualmente trazem o Ex.mo. Sr . Epitacio Pessoa, cm uma 
sit-uacão caricatural são precisamente aquelles, de maio." di.'
cula~ão . · 

Quem t-. q;i 1! ahrindo a .4. Noitr: lOd!ls ~., '~rdes, não v<, o 
f,!'loriosc:> '.Or~ã c1 l'm permauc-n tc) critiea. .<.le . l)pposiç-ão whe
n.ente ao·s ado.• <l0 11ov~rno? Quem é, que ab1·indo 1> O e,;•· . 
. 1•eio du M1mh1i, qu~ foi um do~ apoios do Sr. Presideule d:t. 
Republica, no tempo do eunhado J>rcsideníe, não encontra ll:-i 

rertigo~ de "fundo de uma fereza crudelissima e naturalmente 
i.njusta, que c:stmt repetindo, dizendo que o Sr .. Presid~~n11 , 

. da Republica vive «cercado de tubarões do commerciOJ>? 
En não e-'itou bem certo do que significa. <i:tubarõe.• do · 

rorr,mcrr..io~. Eu pediria. me·smo a algum org-.lo rep:resenlath'<'• : 
do O Correio da Manhã, aqui, que uos elucidasse sobre o qll'.~ 
querí.a clíz~r e~se orgão com as palavras «tubarões do com
meirc10~. 

Eu estou a. acredi..tat <iUe não são os grauaes pei:x&s .quf\ 
nós encontramo·s nas nossas viagens ao Iengo da costa -04'. 
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Pernarr.bueo. e que <lizem que· são perigoso&, pdncipalmente 
. . p_ela extrema vor:acidade, pelo appetite devoI'ador- com que 

::-o atii-nm ás presas. 
Urn :ve~bo dietado li em pequeno, que ensinava: «Dize

. me ~om quem and~s, ·e te direi as manha~: Ora, .si o Sr,.. 
Presi.dc1lle· da Rep~blica anda com es-ses «tubarões•, está ro-

. deado desses «tubarões~. asSociado· a esses ctubarõeS>, na füi
gua:;em do orgão da impren.Sa a que aUtido, .enccn.tro-me ín
dinado a suppOT, e até a dizer, si V. Ex. não o prohibe. Sr. 
,Prc'sident.~. que o dito _ orgão-da imprensa, com injusti~a. evi
dente, <!stá claro. lambem que!.' significar que S. 'Ex •. t~m 
jgualrr;enfo quaesquel'· qualidades. . • devoradoras ..• 

ó 8r:. C:utLos DE CA~ri>os ""'.""" Isso não está nas linha2 aue 
Dscrevcu o Coi·l"eio da. y,~nltff.. · 

o l:7.H •. NIOANOR. NASClMEl''rO :_ AqueUe j(J:l.'nal affirmou. ou 
1Jáo, iJue o Chefe: de .Estado andava rodeado dos ~tubarões~ .. dQ ,,. 
commereio? -

O .... Sn. t~\lU:.08 OE C,~tPOS - V. Ex. ~tá fazendo folh'elím; 
cm todo ca:~o. ha. de me permittir esta peqµcna rectífcação •. 

O _Sn. NICA~OR N.\SCJ:.\iE!.'<To - Vamos ver quaes os outros 
jornaes. · 

A Patrio , fi ltri!hante folha dn João do mo. que em oito 
dins ,de publicidade Unlia esgotadas as suas edições, a ponto 

, de s·ot'mos obrii:,'"ados n procurar com e'S!o?l}o cert.os numeros, 
que não ~ão encon.trados, .A J>at-1·ia mantém um traço de -per
mammt,."!. caricatura .._ que estou censurando. aDresao-me e:a.: 
dfael-o! -- o honradissirno~ Sr. Presidente d!i R~publica. 

nccla:i·a, mullas vezes, que no começo da administracão 
quando o Kxmo. ·Sr. Epitacio Pe·ssõa subiu ao Governo, ·quem 
redige aquc:lle jornal acreditava que s·. Ex; era. honesto. 
'Xão prefondo tirar n. dccluc!;ão de que se decla:ra que acre
ditava naquc!la or.casião, ó porque não ., acredita mais--hoje 
e não o prct.f.!nilo porquanto podía 'Parecer. irreverencia e eu 
nã.o qne:ro de modo algum snhir ànquella moderação de Hn-
gua;<'nl. ião recomrn~ndP.da hontem: aqui. . 

Qoal'.'s são os 011tros orgãos de opinião ~ · . 
. . Continut~mn.~ a examinar os J><lpulares, os verdadeira
mente populares: A. Razão traz diariamente .uma. ·série de ar
tigos: a inda hl'.lji'. POll' · acaso. tenho a.qui um numero - e 
para · l'Vilat' d'.wirlas devo accent~r dewe _ loi:t? (fU'e é o jor
nal quP.·m <liz: «Ct)mo o povo é roubado,, 4.Um delegado. ~a 
Sande Publica aluga c;isa.s em máo estado), <A responsab1h
dadc pela tortura dos inf!uilinos incumbe a~ Governo~. e po]' 
3.hi :i. füra, posít.ivamc.mto uma ·po1yanthea. 

A Gazeta de Noticias, o or~ão popula.Ti$SÍil'iO, estimada do 
todos os habitantrs delita cidade, éco das impressões do povo. 

; dia por.- dia, l'm lingua~em que V. E:s:., S:i:-. •Pre-sident~. não 
podP.rá prohibir, porquP. o Regimento da Gamara. ~o al
canea. a Gazeta tiP. lllntir,W.s. em ~ma. flagellaçã~ c.onstanite, 
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--· ·por pennas hrHhant~i>, <H'ssct:a os actos de> Govt\l'no, tem dis~ 
secado todos esses contractos, manif~tando naturalmente o que 
devo enf.E!ndcr- por apnlausos ao ~r. Presí<for.t e da Republica, 
jâ que ::;1'.I o que se p11ce fnie'r é applaudir ... 

O Jornal do m·oâl con·stant.cmenj.e \'ei~b~ra o p:roeedi-
mento do Gov('rno. ' 

A Nótit:ifl. retalhu-n de fundas ironfas ... 
·o Jornai, cfreutn$p1~clo, ponde-roso, df' nrn ;:rande effeito 

na opinião publica -in~i:riu aquelie artigo al.:mnante. deno-
minado <i:O libriJ!c~. · 

d.ibP_ll0> antig::uu~ntn usava-S(\ nas acções civis e nas 
c:r1minaes, !Mls na t.eclmica cont,tmpóranea. só ·se emprega 
com rf'la1:ão a ~stas ultimas ; de modo qur., si era <:líhello>, 
era r elativo a factos criminaes e, com effcilo, o O lo1'7l.ol no 
41ihe11o> palcntcava acto~ criminosos do Goycrno - conforme 
dizia cllc. e longe de mim fal idéa ! Asseverava por exemplo 
·que o Govm·no eomprou - e chamava isto de nei;ociata, o 
quo ·sou o primeiro~a reprovar - tilulos ouro, sem qua:iquer 
autorjzac;ão h~gislaLiva., o .. que consti_tuc crime punido pelo 
Codigo póHlico Jo pah. · · 

Sim, porque cxo:rbita:r cJ:as autoriza\'õ.es leg'islativas é, 
positivamente, crime nc responsabilidade. 

· Esse frreverente .Tornal tem uma grande circulação, a' 
qual conquistou a força de criterio, de prudencia, de estudos 

·ponderados, de certeza. e segur.ança no modo de se manifes
. tar, o que fl'z com qµ.e alcançasse grande influencia. na. opinião. 

. Ora, (•ssc jornal publica quotidianamente a. critica do 
quo elle chama «Incapacidade ·do Governo>, mas que aprendi 
hontem com o nobre leade-r qul) é cr.A gloria do Governo>.: 

Que resta dos jornaes? · 
.4. Ruct ha poucos dias inseria na primeira pagina, em . 

Jettras garrafacs, que o Governo P.stá desvalorizando o __ Lloyd 
por querer fawr a grande negociata de vendei-o a preço vil. 

A Hoa !'<oite, jornal novissimo que a-p-parcceu agora. á. ul
f.ima hOra, não s6 jornalística como lambem do dia, tem em
preheadldo sem o parecer, uma verdadcil'a· obra de tranquiJI3 
demolic;ão das glorias · do honrado Sr. Presidente da .Repu
blica. 

:Ficam para o Sr. Presidentf! da Republica os Que !!!& 
podem chamar cjornaes discretoS>. E este facto V. Ex. co
nh<'ce, Sr. Pr<.>sidente: jornnes. existem que se fa<?em para a 
publicidade. e outros para a discrciãO .•. 

· Conheci mesmo . . por esta cidade, rapazes que viviam i:fo 
uns cmpI.'ehendiroentos cspeciacs: publicavam jornaes . uni
camente quando havia mensagens que pudessem ser repro
dw.idas... (Risü.) E viviam, Sr. Presidente! E andavam: 

. elegantes, de camisa de seda. . . . 
Pois bem, este phenomeno, mais ou menos generalizado, 

.P-stâ sendo observado agora conf determinados ,jornaes, quB 
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safir:m todo::: eis dias:- 1~ éxacto. mas com h~rmnliC"a r. segura 
ciiscrrção, po·is que se editam para não ser lido.s. · 

Ahstenh<>-me nc lhes c itar oi:; . nomer;, porque a mo<lcra
<;ão de linguagem deve se entender com _todos os soberanos. i

·o!'i· jornaes lambem são soberanos, ainda quando entram par a 
essa penunl1ra. G('lralmenfe, quando algucm abre , uma dessa~ 
folhas, en1~0ntra vasta litteratura. transcript.a, e columnas 1• 
columnas dn <Narias11. do estylo offici~l novo. O Presidente <ln. 
Rl:'pUhlica diz . ahi. rior exemplo: ,iVou rehatnr os argumet'llos 
·rio miniP>tro rlo Suprr.mo Tribunah e coinr..ça logo: «primr,ira 
mf•n(ira, segunda mentira». · 

Agora. Sr. Prcsidep.le, cu 1! qlHf ·me 1mcontro cm diffi
culcfades p~ra sa}?t-r si Y. :Ex. p<,rmittir:í que r llpita as ex-. 
pr<.ls::;õl's p-:-csi<le>nciae:s. aquillo riu~ .o Chefe dP. E stado mapda 
àizel' pflr ~ens dons jornaes. ·isto é. por um jornal antigo. e~ 
por· outro qt:Íe chamarei . «1Íthiao» . . Toda a Camara está ·a<J 
(:.nrr1>.ntP. de· que CJ a'ff.i-;;:o q;}ifüieM quer dizer «Que tem refe>
rencia a pedra»; e pedra. em portuguez. tambcm é «lage», e. 
qt\anto mais «!age», ~ais o. jornal é «lithiCO:t>. . . (Ri~o.) 

· Ora. as folhas des\;;.a categoria diz<m'l - · P. V . Ex . nlf> 
rerdoa.rá: a irreverencia não é minha, e sim prov<\m do •Cat
tl'I<' - qnr <iha porretaoo no toutiço do Sr. mini::tro Pcrlro 
J,rs5a~. .. 

. Não s:'!i s i essa linguagem . é parlarnen!ar; o que poss'l 
garan!irêí\ que é offícial. · 

o Sn. C.\R.LOS DE CAMP~S - Não apoiadtl. 
. O Sn. NrCANOR NAs.cr~rENTO - Sae nas «varias», e · a !ill

tori>fac!o das «:Yarias11 é- indiscutível, po4s não ha q.uem ignore 
q11I'. si nãn são escripta!', 3ão ao m<.>nos co\hidas, ou enr.olhi
da~ prlo Sr·. Pr"siri~nle da Repnhlícn. 

O SR. C.mr..os DE CA::-.rt>Cis - E' opinião de V. Ex. 

O SR. ~!G:\',\\O!t N.\SCIME:"'·TO - Da imprensa torla, que di?. 
qi.10 n~ «Ynrias» sahcm do Pala cio do Cattcte. 

Nl'm sóm~nto os ·jornaes. Sou ohr·igado aqui a defendl'r o 
Senado. por(JuC'. si l'.I Regimento Tntcrno da Camara declar:i. 
C'JUC não ~I' p6dr injuriar o PrC\$ídcmt1~ da Renublica, t.ambr.m 
.P.$tahelecp ~iut> não s!.' pódc . offe11der o Senado, · 

O qnp o Sr. Soarf\S dos Santos dis~e. não o disse . por 
rtl'nhuni d~::;~P.s arroubos de Jjng:uagem do fnomcnto. q'ue 
podem t>scapar a qunlquer orador. 8. Ex. levou ao Senado. 
eom cuidadosas tiras, ~scrip.tas muito pe~damente, tuoo 
quanto q,1cria dizer, e ahi affirmou que aquellas «Val'i!li>; 
' 'inham do Palacio do Catt~te. 

O SR. C,\RLOS DE C . .\...'\iPOS - ~el'.ia um equivoco de S . jj:x.. 

··o SR. OcT.wio R oORA - Que -tvaria~ '? Referia-se S .. E:t. 
á n.ota do CaUete " . . 
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O S1t. ~ICA~OR NAscr~n::Nro - Mas a nota veiu em «va
cia-... qm~ vrin, assim directurncnte do Palacio do Catt.e-te. 
Nota e · «Yaría;, confunctr.m-se. 

O ·sn. Os\h.\K $0 . .\nfü:; - - :'{ão apoiado. V. Ex: . deve fazr.r 
commrntarios com a verdade. 

O Sn. !\'1c..:rn~ X..i.sc!MB:>:-ro - V. E:". i:abe perfeita
mPntll q1w. ho.ir. não ha ronfusão. nem dr.sconfmão. não ha 
"l'J)f.lrá<;ão en!rt~ r.:::tn::: <!ua:;· cousas: raixa <Jo Jorrirzl P, littera
tura d() J01•1wl, e is:,o e:;;fá. em pi'rfeita mistura enm c·aixa rio 
Governo P. !ilter:itura dn Governo. (:Vão n.poío.dos.) A lifte
nltura do Govcrnn Joµ-o ·f'e wnlíi'Ct', porque o r•mprcgo dos 
r;ronomr·~ JJeío Exmo. Sr. Epitado Prs8ôa. :vr•m dP;;dc a 
Cnl'l.$tilu ini <"; F: uma f6rmn que não se póde dcspersonalisar 
:1.1)~7.ar de p essôa. O cmprC'g-o dos pronomes gowrnamental 
vem invariawtment~ naquellle mcsmCJ "slylo qm~ f<'z a g-lo
ria passada ·que faz. a gloria octnal do Sr. Presid<>ntc da Re
publica. 

Ora. c>:f<> jorna!, nor tima· qncslão d<! affPcto intimo. como 
àcdicaeão proi'nnda, nfiry se póde propriamente constitufr nrn 
orgão da · opinião publica. porque é tão viscetalmcnt.e ligado 
ao Governo. rstá em tal enlranc;.amento de · sentimento;;, d(' 
pab:ões, clü vida, com n Governo, que exprimir a opinião con
servadora dn jornal f\ CTxprimir a opinião conservadora do 
President e da RrDnblica. E quem revela esta situacão dr: 
mistur.a. de mr.sc!a e de confnsão é o proprio chefe da Na
ção. Nin~w'm vin o Sr. Prcsidm:itP. da Rcp\~blicn mandar as 
suas «varias:& para _·\ füw, nem nrnguern o vm tnmbem man
dal~as· para O Jornal. Mas ~s suas «Yarías, mnitas v~zes O('.

cupa,m r.olnmnas e ro lumna!" intr.iras do .lornfl.l rio Cnmmar
do. D~ mant'ira flUf.' quem dá aU rslado dn 1 iga1;ãn visceral. 
pr-Clfunria, 1~ n prnprio Sr. Prr.sid~ntn da R~publ ica. qnr. rr
'\·clu sua confíarn·a riirr.d a, ab:::olut.a. conci·<'f a. srgnro, nn 
Jornal do Comrnerdo. O far.t.o. pois, do Jornn.l dn Cnmm.t?rcio 
applaudir 0 Pr<':;idc1Ú-c dn Hepnblica. nada :;_ignifüa. com rr
ferencia á opinião pnhli1·a. pnrq111~ o propr10 Pr1is1dr.~1t.u <lrt 
J~<:\publica 1• q111'm appla\ldr. a si lYH'smo. Q11<'m . ll}lllS ar-; 

· planrlP. 0 PrPsidenl e s:"io os Jornal'!" cnja !.' J:ind<!l':I rn11ladc 1 • 

Sl\ffi•'lhan!1• ái:: opcrar.õr.s dn nnv<'rllo, 11rrfri!.amrnl1: rlanrl1's-
t inas. 1 . t r - l f A circulati'io elos Jt•rnal'i:: qur. nl. 11nnmc'n I'.\ r•)<i. a~ < <' nn-
d1mào e Govr1·no. limif.a-íl<1 n nm c11·e11lo P<'flllí'nt~s1mo d1· 
r.nrio:;o;-;, p01·qu1~ n publico. prorwinmrnt.t.•. o rcsr>r1ll1vP~ pu-
blico. já os não lG. . . 

.\s:>im, a gloria do Pres1d~nte, que se dr.vera apoiar nas 
manifestaçõl's; da opinião_ publica, cnrontra.-s.c: complela.~e~~r. 
repudiada pelos verdadeiros orgãos da. opm1ao . O Pa.i .. nao 
apoia, nem guerreia. ·· · ·1 

.. · · ·nestn, ~r. Presidente, um apoio · ao , Si:. ~res1dente : a 
Republica '- á suá administrai;ão. Esse apoio e o das P.ha.
lahges parlamentares, unico de que S. Ex. se póde glor10.r. 
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. D~vo,. por<:!m, recordar á. Camara e ao nobre lcader um 
C'JH~.orho mtere~sante; narrado por um dos mais ex:traordi
n~rws romaJ?cistas polacos, o eminente Mereykoski. Conta 
t•li<: Q}le f uh_ano, o Aposlat.a, numa· larga planície da Ba
ctr1~u1a,. 1iavia preparado, de'pois de uma victoria, grandes 
sacP1f1c1os aos deuses . 

. · Como_ ~a~e a Camara. entendida em mythologia. o prin
c 1p~l sacr1f1~1C!, _quando n~o era .de vidas (caso raro de Epby
g-ema), sacr1f1c10 que nao podia usar o esthet.a Juliano o 
Apostata, era de n~dios bois brancos e crassos. Juliano pre
p~rou um altar magnifico -e mandou procurar peia1

-; cerca.
ma.~ os mais · -iamosos bois alvos, de longa engoraa. 

C'JJ.10 sabe V. Ex.-, Sr. Presi€1ente, o qu~ consti.tnfa e 
:i.pplaüso <.:.:1;; deuses era que os bois vies~:l'm mardiando cr.: 
"l• .1·ma sarlin e vigorosa, sem 'repugnaw.!?.r·. pm·il o altar, ~ 
<!"'-''\ no ciiq,ar aos dcgráos <leste, logo o fo~o sagl'ado sob1·e 
eU():-: C.:(·~:·i.>!:Se e o devorasse. Mas, nt}'li, enü•.! . nós. ~r. Pre
sidente, e em reserva, é preciso annotar que não havia nem 
deuses, nem fogo sagrado; que. eram os' sacerdotes que pre
paravam toda a ens~enação para entortilhar o povo e dar 
a impressão de que os deuses estavam com o imperado,r, com 
os governistas; mas, Juliano o Apostata, um pouco tyranni
carn<:>nt~. tinha diminuido as rendas aos sacerdotes, de modo 
que estes, irritado~. queriam patentear ao povo e ao Exer
cito que, ao em vez àos deuses estarem com o imperador, lhe 
estavam censurando as normas. que eram hostis; e então não 
prepararam, em hora opportuna, os machinismos todos, para 
que désscm cm r esultado ajustado e certo o sacrificio -im
mediato dos bois. 

O SR. JosE' Loao - Já naquelle tempo havia. as fitas. 
o SR. NIC.:\~OR NASCl~í'ENTO - Quàndo Juliano o Apo~

tata 1:1spcrava qun todo o sacrificio se cumprisse com Q ri
tual sagrado, os bois. naturalmente intoxicados pelos sacer
dotes, caminhavam mal, t.t•opegos, e, na hora cm que o fogo 
sagrado devera descer. não desceu. de modo qua patent.eou-s<-' 
ao cx(\rcito a. hostilidade!\ dos dm.tses ! 

Os ·votos parlamnntnrcs são como os sacriticios antigos 
da -lnythologia, E' prt>ciso que os sacerdotes tenham muito 
b~m prC'parado todo aqucllo mechnnismo para. que. na hora 
a,iuslada, a convr.rA"l'ncia de todos os act.os. r.m desaccô~o 
com as vontades profundas. se mnnift's1c cfo modo a pr~duz11• 
os f'ffl'ilos dramal.iros. 

Ora, quando .Tnliano .. . 
O Sn. Fn..\NClSCO VALLADAJ\ES - V. Ex. não comparn os 

Deputados- aos bois mandados a sacrificio? 

o Sn. N!C'-"-SOll. NAscrMEN'I'o - comparo só os sacerdo
tes. V. Ex. flUCr dcsct>r a minucias inconvenientes •. ·. . 

Mas, Sr . PrcsidP.ntc, quando Juliano '? _Apostata,. v.io que 
os deusPs não tinham homologado o sacr1flc10, prec1p1tou-se 
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sobre o altar, destruiu-o e declarou: - 4EU vos renego, di!u
ses sagrados, porque soLi:; menos do que en, qnc existo e sou 
um l1omcm, ao passo que vós sois-.rpcnas a crcatura de mi-
nha imaginação !:õl -

Assim, aqui no Parlam~nto, o rceinlo é o altar; o sacri
fício· vem todo preparado; os sacerdotes organizam o machi
nismo, e o sacerd1Js 11wr1nus, com a flauia velha de Pan, or
ganiza. a orchestrar;ão geral, com grande habilidade, de modo 
que na hora· das volai,;ões, a despeito de Que as boiadas- não 
estejam de accôrdo com o sacrifício e que mesmo os sacer
dotes não estejam de accõrdo com o ritual, o voto appareee 
muitas vezes eongregado e o sacrificio se realiza m ais ou. me
nos 01·ganico. Ha horas que iS.$0 não succedc. Ainda ha pou
cos dias tive" occasUio de ver o nobre leader . .• 

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre orador que est.á 
finda a hora do· expediente. · 

· O SR .. N1cANOit N.\SCtME!'\TO - Vou terminar, Sr. Presi
dénte •. Demorarei ap1mas um minuto . 

. . . encolerizado como .Tulião, o Apostata, retirar-se da. 
sua. bancada o dizer que não se interessava mais, absoluta
m ente, com o projecto de emissão. porque S. Ex. tinha visto 
que na hora. do sacrifício se. rcaliz~r não comparecerem nem 
sacerdotes,- nem bois, nem cousa algum11 . 

. O Sn. C.w.T~os DE · C.A:Mr>os - O projecto do emissão hoje é 
lei. 

o SR. N!C,\NOR NASCI:MEXTO-E' lei, a despeito de V. Ex • . 
0 lSR. C_.rn.I..oS DE CAMPOS - Eu .. não tenho O habito de 

me encolerizar. 
O Sn. NtcAxon NASCI~rn':.'.qro - V. Ex. não pôde negar 

este facto .. . · 
O Sn. CARLOS DE CAMPOS - De me encolerizar, nego. 

O Sn. X1c,\XOR N.\SCIME.XTO ...:_ ••• de queixar-se, de la~ 
mcntar-sc. 

o Sll. c.mLo:> .DE CA!\iPOS - De queixar-me, é pos;;ivel. 

O Sn. X1c.\.:-;01i :\°ASCt'..\tENTO - Mas, Sr. ~!"csidcnt.e.. o 
•' pi:;odio suorcmo ~~ êste: n:l. hora em _q':le Juhu.o pi:ec1ptta
v;i-:sé sohM o altar. os succrdot~s precipitaram-se :-;obre .Ju
füio o gl'it.aram- lh•_· : - Imperador. i:ã.o tlcs,·P.n?~~. u:::. r?yst·~: 
l'ios sagrados, nür) 1.ksvrndcs ao publ1c() como "') r cahz:un te · 

·sacrificiosl . . . 
Assim tambmn. Sr . PrC'sidente. nesta hora, como si fl. 

fosse Julitio nfü-. l]Üt•r(l ábsolutam•mte declarar nem revelar 
como é que' se harmonizam os sacrificos, O' na hora das ...-o-
tacões o fogo sagrado ch~ga opportuname:;ite . . . _ 

Espero que d~poi.s de maio, ao S-r. Prestdeme da .R".·
publict1., desta mi::•sma tribuna e com essa mcsm;). tranqu1lh-
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··· da de, ·eu. possa revelar como é que na sombra se aMomodam 
ns asperezas :i espera da hora de agir, ~ como os episodios 
dramaticos, ou, por ventura, tragicos, hão de' desenv.olver-se 
depois. A' rigida «nortadai>· teremos de ver oppostos os pam
pciros, e os ventos frios do .::ul hão de encontrar-se com as 
nl,ia<las do norte; e, a menos que punhos bordados não ve
nJ1 an1 pôr a ordrm nos acontecimentos. não sei o que será, 
em maio. a deflagracão dessa moderação de linguagem que 
hoje ostá amarrando irnpaciencias, dissimulando co1eras e 
desabrochando em sorrisos os rancores profundos . 

Er;a. sô isso, Sr. Presidente. ·c~tuito bem; muito bem) • 

O Sr. Presidente - Está finda a hora deslinada ao ex
pediente. 

O Sr .. Octavio' Rocha .(Rela ordern) - Si'. Presidenle, 
uma aHusão' feita pelo nobre Deputado que me precedct.1: ua 
tribuna, relativamente ao incidente passado com o illustre Se-:
nador pelo Rio Grande do Sul, virtuoso e digno compap.heiro 
de bancada, Sr. Soares dos ~ntos, me obriga a occupar por 
poucos minutos a tribuna, para diZ'er a S. Ex. que pódc es
tar absolutamente tranquillo 'quando ao que oc~orreu eutre o 
referido Senil.dor e o Presidente da Republica . 

O SR. NIC:\NOR ·N~sCIME?To -- V. E:s:. dê licença : quem 
não fica tranqui1lo é o Sr. Epitacio, que espera a segunda 
fiscada . 

O Sn. OCTAv10 RoCHA - Não apoiado. 
S. E.~. realmente passou o telegramma i:i, que se refere 

_ o meu amigo. • 
O SR. ~ICANOR NASCIMENTO --"-- Eu náo. Foram os almofa

dinhas do palacio que propalaram. 
O Sn. OCTAVIo RocH,\ - Esse Ldegramn111i foi passado" s~m 

que absolutamente o Sr. Senador Soares do::i Santos th·esse cm 
~ i::;la a sua publicidade ou não; 

Eu fui dos que o leram poucos rnomenlos depois de trans
mitlidu, e asseguro á Gamara que póde ser pe1·i'eitAmente pu
blicado sem quebra absolutamente da dignidado do illustre Se
nador pelo Rio Grande do Sul. .. 

O .SR. N'lCANoR NASCIMENTO - Estou certo tiisto . A ca
l: unia vciu de ·Palacio. 

O Sa. OCTA\'Io RocIIA --- . . . un"lfl, vez que o incidente fÍ'- · 
.C\(• U collocado naquclles termos. Si o nobre Senador I>ela Pa---- . 
. .rahyba deu as explicaeõe:S cabacs, seria con)plc~amenie estulto 
insistir ha questão .... 

O Sn. N1c.""'"'ºR NABOIM~NTo - Estulto não é pal'lamenoor. 
O SR. OCTAVIo RocHA - . . . salvo si n meu nobre coUega 
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e distincto amigo, Depulado pelo Districto Federal, quet· que 
nós outros, politicos de bancadas disciplinadas e de bancadas 
com idéas definidos, devamos. estar ao sabor de quacsquer pai
xões que no m omento s o estejam agitando. · 

Respondo a S. Ex. quanto ao silencio que nós represcn
t.a.ntcs, do Rio Grande do Sul, guardamos propositalmente na
quelle momento, quando S. Ex. eslava >'l. tecer grandes elogioll 
ao Senador Soar~s dos Santos e a .... 

O Su. ~ICA:-;01t NASGIMBNTo - Elogios que mantenho. 
O SR. ·ocT..1..v10 DA RocfIA - ... lançar apodos á pess&1. Ye 

neranda, por todos os titulas digna do nosso r espei to que é a 
uP Sr. Presidente da ·Republica. (Apoiados. ]ffaito bem. ) 
. Quan<io S. Ex:. tormva essa altitude, nós nos censcrvamos 
calados muito propositalmente, porque .o incidente não ti
nha chegado ao seu termo . 

Nós, os do Rio Grande <lo Sul, não costumamos a aban- · 
uona:iz os companheir9s na estrad.'l. quando clles ainda estão 
lutanao. · · 

1\"ão era. portanto, loi;ivavcl riem digno, que, na:quelle 
motí:1ent.o, viessemos ao encontro do nobre Depe-t.ado pelo 
Dist,ricto Federal, fazen<lü-thi, · permitta V. Ex. a expressão, 
o joguinho politico, a que o riosso illusti'I~ collega está 11a
bituad~ com a sua intelligencia de parlamentar ~raquejado. 

iO SR. NICANOR NASCI~IENTO - São vv~ EE."l: . QUC fazem 
o jogo poliUco ; cu ~ão posso fazel-o ·porque estou isoiadó. 

O SR. OCT.Wio RocHA - Nós, os. do Rio ·Grande do Sul, 
cont.ínuamos a dar o nosso apoio completo, mas ao mesmo · 
tempo consciente. ao Sr. Presidente da Republica. 

Somos, talv.::'z, nesta Casa , a unica ba·ncada que tem -di
vergido de todos os presidente da Republica, analysando os 
actos de:;ses presidentes, actos a.dminíst.Tativos ou politicos, 
actos com que nós não podemos, ás vezes, por ttlila questão 
de principio, commuugar. · 

O SR. NICANOn. NASClMEN'l'o - E mesmq ago1·a. na que~-· 
tão financefra, apoiam <lesapoi~ndo. · 

O SR. -OCTA'VIO RocHA - Nessas condições, podemos des
a1)oiat· o ·Presidente da Republica, ein cer~s actc~s da actm;
nistraÇi.ão, ró.as entre -a campanha systematica e o rN~onhcc1-· 
mento da qualidade <lo homem que e·stá na .presi dP.ncí:i da. 
Republica, o respeito que lhe devemos, não s6 como Chefe do 
Estado e representante da nacionalidade brasilf~ira, c;in~o 
t.ambern_ pelas suas.· qualidades .de caracter, p·eI_a~ suas qual!: 
dades tle estadista, entre esse dever e a oppos1çao ·a. qu e ºº" 
q-..iería levar' o· ntlbre Deputado .pelo Disí.ricto Yed~: a!. .. 
" o SR. N1c,1~0R N . .\SCIME..."lTO - Nunca ti\"; essa pretén~ão. 

. '; 
. o·sn. 
n\:int.emo~ 

OCTAVJQ RocHA - .•. não temos "que lergiversa;i-, 
nMila !\ttít.udP ri~ fbane:tdn. r.onsP.rvadora no sew ·. 
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<lesta Camara, manten1os a liberdade do pensar €' de ri.gir, 
ás· vezes -discordando mesmo entre.. nós, companheiros de 
bancada, dentro dci:;tc ·recinto, gosàndo, entretanto. da liber-
dade que temos dentro da nosi:;a pQ!itica partidaria. ' 
. o .SR. . i\lcA::.OR NASCIMENTO --:-- Permitta um aparte: 

, .• Ex. apoia ou não a 4:morbida vaidade~- '? E' i:;:;o que de
- sejo saber e V. Ex:. não quer responder . . . 

O SR. OCT . .\Vro. RocHA - V. Ex:. insiste por uma ex
pressão a que o proprio Sr . Soares dos Santos nãn deu a si

. gnificaçãoq que -0 nobre collega deseja. 
O Sa. NIC.ANOR NASCIMENTO - Elle sabe o qui; . diz. 

· . O SR. OCTAVIo Roca..\ - O Sr. Soa.r;es dos Santos. na
turalmente no ardor da refrega, não podia estar a' medir 
termos. · / 

o -SR. NICANOR N.\scIMENTO - Estava tudo escl'ipto ~ 
Eram tiras de ·p;i.pel. meditadas. 

O SR.. ÜCTAVIo ROCHA :.:..... Agora, porém, uma ve.z danas 
explicações e provado que a. nl9ta do Cattete não. o alvejava, 
nem o -procurava deprimir, são termos qut! não mais ·existem, 
e, esta sitm1çào a.·que o oobr2 Deputado ·allude com insistencia, 
:peço . que abandone, .porque actualmente não ha, ~ntre o Sr. 
Soares· dos Santos ê o goyerno da Republica .dissidio algum. 
Houve amplas e.xplicacões e.ntre homens de bem que teem a 
sua ccmducta patriotica, e que não se apegam a, pequenas 
·nugas, · a pequenos senões, a pequenos ··trucs, vamos d1zer 
assim, para, em torno <ienes; fazer opposição a .este ou aquelle 
governo. · · · · · 

O Sa. NtcANOR. NASCIME.i.~TO - Não são pequenos tru.cs; 
trata-se de i50 · míl contos. · 

O Sa. OCTAVIo ROCHA - · DeclaroJ .pois, que não concerdo 
.. com os adjectivos que empi:egou, em relação ao Sr. Presi

dente da Republica, o nobre Deputado pelo Districto Fe
deral, tão incoherentemente em alguns· pontos que até _in-
vocou oomo •onklemnatririos dp 1go·verno do Sr. Epit~cio 

1Pessôa argumentos de jornaes que tambem condemnani o 
nobre Deputado, -e que assim estaria. profunda: e irreme
diavelmente conclemnado. -

O SR. :-itCA~OR NAscr:.rr::.-.;To - ~aturalmente: mas. n<lo 
d1a..-no glorias paro. mim. 

ô Sa. OcTAVIO RoCHA -:- R.eservo.m~ para julga..- '.);j a~o.:
rf.ecimentos. em face das ciroumstancias ~m _que ell13~ se de.tI::1, 
e declaro ao -·nobre Deputado pelo D1str1cto F<:Jeral qu~. 
quanto wsso interpretà.r no momento, o pensameJ?.lo dos m~us 
eompanbeiros. dé bancada, a quem n~p consu!t.e1, ma.s c1ljos 
sentimentos conh~o. a bancada do Rio Grande do Sul eon
tinúa. na mesma ~ituação ..• 
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lJ ~n. DoMI;sGo~ )rl.M;c,\ttE~ .H.\~ --·- .E deelara !.l~uita bem. 
o S.H. OCTAVll) H.OCI L\ . -· ... d<· apoiai: o l<Dverno jui

. ;:;;auc<o . o 81·. Presidente da Rt:vublica um patriota. u~1 ci
dadão dígnu. um Chefe 1k E">ladu me.rel.'ed0r d:~ l~0~sa admi
ração e do nossf.L r'•speitu ... 

o 81•. Cc\\U-11;" IJE c,\:,J!t<)~ - lt!:'l1<.fr:-lh•.: .iu:>ti(;a. 
1 

( • .:lpoiádos.:· 

O 81-t. ÚC'.rAVlt• RucH.\ -- ... ainda. tJU•~ t:ioss.1mo:;,· oelk 
rU 1.;ergil·. como Lemos diYel'gido. de todo:;· u-:: pre:::identes tJUe 
f.-;cm. goyernado esfo paiz. (Jíuilo IJeli'; muito fir.m . < J oi•o.d1;;;· 
,; 'l'i'cam .. en.tc eumpr'irnentado.: · 

O Sr. Presidente - O ::;r. DeputadCt Corr-êa de. Britt•J 
·~nviou ;í. Mesa o seguinte: _ 

«Renuncio o logai: d1.~ mcmh:·r. da C(numbsâi) tff:' Via,:.u•; 
:, Obra~ Publicas. . :~ 

Saln. das SP><i'!ôe.,.·. 10 de d-ezeml1i."• d1~ H1~11. ·-·· 1 .. Car1·éa. ~·k 
Hri.tto.». ,;; 

Pai-:.1 :;ubsíituir o Sr. Corrú<i. de Britt.u n;:t Commissãn •.k 
Obras Publicas, nomeio o Sr. Per.eira ele Lyra. 
. Para sub!:ít.ituir o Sr. Balt.ha:a.u· Per·eira n;i C1}wrnl:o;sã0 d1.\ 
Finançai:, nomeio '' Sl'. Cor~êtt de BI'iU.o. 

O Sr. José Lobo ,pela orde'fll) - Sr. .Presidente, 
1.1e(;o a V,. Ex., ~e digne ·uomear subst.ítui,o na Gommissão d~ 
Legislação Social., para o Sr. Dr>rYal Por!.o. qu" ~(> ach~. au
:;ente. 

O Sr. Presidente - µara substit.uir o Sr. Dorva.l Portri 
.nomeio u Sr·. Dionysin Beutcs. 

Va<::-se passar ã ordem do dia. 
Comparecem mab ü~ Srs. Souza t_;a::il.tu, Diur1y:%J Hcu

Le-.:, Bento Miranda, Prado Lopes, Lyr<t Carro, Her-culanc· 
Pa.i'ga. Cunha ~fachada. Pire~ Bebdlo. Ht•.nnino Barroso. 
Thomaz Cnv~lcanti, Tldéfonso Albano. Fred"rt1:0 Bor.?t:~, Josfi 
Augasto. Osca r Soares .. Joãu füysio, Gen·asirJ FiMavantc. Cor
;'t:a d,, Britto. Austr·ep:e:;ilo. Al'islardio T.opü~. Dendato Maia. 
Gbaldino <lP .\..s;.;is, Pacl1cc.:n \h•nde~, .João '.\la.n;;abcka, .Tosô 
~a.riu, naul ~\Jvcs, Elpidio de tlC5f!Uila, ] ,1;.ãu \'clloso. Mano.~ '. 
Monjardim, Salles Filho. Vkenti1 Piragibe. L<•ng-rubet• Filho. 
,.\zevedo Soclr"é, '.\facNlu Soa1·e3, .\hlnot•L Hei~, Joãr r r;n imariie~ 
f.'hcmh;t.ocles de Almeida, Buarque . d,, Nazan·Lli. Ramirr· 
.Brag-a, .1osé uc :Mvr·:i.es, :\Iario de .p;~ula.. !IIalla Madiado. }{i . 
.beiro .lnnqueira. Frandsco Vallaü:in;s. · Au Lor1iu Garfo~. .1 oãn 
Penido •. Tü'>é Honifacio, OQme~ Lima. "\.nlNn gotelho. Josin(· 
1k Ararr.;~1 , Raul Sá, \Valdomiro d<' Mag·aihii1~,;. \':tz rk MellrJ, 
1-Ienol'alo Alve:>. Salle.s Junior, Cincinul<• Hragu, Cl~sa1· Ver·
;.:uciro. Prudente do :\lora('s },ilho. Eloy Chav•'"· Rrl•Ji'i:.tues 

C', --Yo1, ~I"i" 3 
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Al'v~s Filhó, nodt•igucs ;\.l\'ei:i :Fiíllo, Luiz Bartholoineu. Go
m~1·ci_ndo Jlib~s, João Simpliciu, Carlos .. Penaf_ielt Sergí.o ele 
Ohve1ra, Donnngos Mascarenhas e Carlos lVfaxnniliano (()G \ • 

· Deixam d~ comparece.r os Srs. Felix -Paclrnco,Annibàl bP. 
Toletlo, Costa Rego, Dorval Porto, Monteil'o de Souza, ;\b1~l 
Che1:m011L Cbe1·mont. ue Mil'anda, Vuiz Domingues. José .Bar
r eto, Marinho de Andr-ade, Moreira da Rocha, .Alberto Maru
nhão, Affonso Data.ta:. S1mcão I,eal, Baltbazar Pereira.. Gon
zaga !\Iaraullão, Antonio Vicente, Arnaldo .Bastos. .Júlio di:; 
:\lello, Nat.uHcio Camboim, Alfredo de l\taya, !\lj.gueí Palmeira. 
Mendonça. 1\Iartins, JQão ?llenezes, Roclrigu;es Doria, Manoel 
?\obre, Pedro I.a~o, Octavio Mangabeira, Lauro Villas -.B.oa~ , 
Pires do Carn1Hlo, Castro Rebcllo, Mario ·Herme.s, Leoncio 
Galrão, Arlindo Fragoso, Alfredo Ruy, Seabra Filho, Tor
quato Moreira, Ubnldo Ramalhete, Antonio Aguirre, Octa.vio 
da Rocha :.Mitnuda. Azurém Furtado, Aristides Ca.ire, Mendes 
Tavares. Norival de Freitas. José Tolentino. Raul 1''~rnande:;;. 
3iau.ricio · de Laccrdn... 'reixéira Brandão. :rosé Alves. Josü 
Gonr::alves. Herculano· Gesur, Silveira Brum, Emfüo Jardim, 
.·\merice Lo-pe~, Lu.ndulpl10 de. Magalhães, Odilon de AD.dra.dc, 
Francisco Bressn.ne-, Lamounier Godofredo-, Francisco Paoli
e!lo, .Manoel F1.1lr;encio, Alberto Sarmento; Palmeira. Ripper , 
:5ampaio Yida.l, .Pedro .. Costa, Manoel Villaboim, Arnolplw 
AzErvedo. ·Ramos Caiado, · Ayres da Silva., T.ullo Ja.yme, Se'VC"-
riano l\Ia.rques. Costa Marques, Otton.i l\Ia.ciel,. Luiz Xa·,rih . 
'Abàon Baptista, Pereira <lc .Oliveira, Celso :Bayma, Evari:;t.o 
.:\ro.aral, Augusto Pestana, Alcides l\faya, ~abueo de Gouvíh.i 
e Flores da. Cunha (81) • . · . 

ORD&\1 DO DL.\. 

., ·O Sr. Juvenal Lamartine (pela ordem)' 1·equer dispensa 
de impressão da redacção final do projeeto de re~oluçãa: 
n. a .B., de :1.920, afim de ser j.mmediatamcnte votada. 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o com-· 
parecímento de 129 Srs. Depu.t~do_s. . . _ 

· \f'ou submcUC'\r a. volos o 'J.)edido ue ·<hspcusa de unpres'
!'ão da redaccão final feita pelo Sr~ .Juvenal Lamartiue. 

ConsuJtaàa. a Camara com:ede. djspema tlc ·im:r>re~são d.n.· 
r cda<:<;üo final Jo vrojcdo de resolução n. 8 13, de i92'0~ 

E ' lida e, sem obi::cl'Ya'}úes ap-pro-va(l;)., u seguinte 
.· 

Illll>A.CÇÃO 

ltr.rhu·rü;, j'inat -d •. 1 ·wr:ju'.'"' ile résol:il~:(fo da· CtD!lªí'f.'-. i!v~ 
Ji1:1mtados 11. 8 JJ, d.f.~ ·J!J:W, 111w CJllcra ll ly1mws llt8})M 1{'$JCS 

cft,r /le<.JÍ111''U/(í fllÚ:l"il r) 

A Cumal':l <los\ DepuLaoos resolve a:; seguiules modif.ica-
rões no seu Heg"iu1r::!1lv Inlerno: , . 
• E' esta a r eàac1;ão dos artigos enuUJel'<ldos dá Regimento 

1nterno da. Gamara dos D cputt1.dos: . ~- · 
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Art. ~>l.. 'Cowpebi á C<trnarn do:: lJepulaJv::; t; t·ivét lJ \":.t-
nH.:utc :. 

l", verificar e tHi.:~nh~t.(;r •JS prJd·~n:s d·: ~·! u;; r1H~ cnl11 ·i.•S _: 
:!-º, 0Icger. a sua Mí!sa: 
::;~. organizar o seu Hc;;im1.:ntf.l Jnlerno; 
.í_•; regnhw o :serviço de ;;ua, policia inl1;rnii.: 
G", ~i.omoo.r os emprega:do;; de sua g<:cl'cUlria (Con~L. u1·

!ig(l 18, paragrapho unicn) : 
t;•, reiiolver ~obre n. procedt:ncia da accus:i.~ào ~~1· i1uüial 

jnto~t~U.4 contra os seu::< n;ê'mln·0;:. si o a c;c11;;a(j1 )· nfi•J ,.,ptm.· pd~i 
j ulgamento ··i1nmcdiato; · 

7º, declarar 1n·ocetlente. !:OU imvru\!· t~'11nii•.'., a uccusai;:5o 
1,lmf.r.:t o Presidente da Il·~fll.thlkn , n11" ·er.ímeg enmmnns e iw., 
de responsabilidade; 

8°, deCl.:ll'(.11" l)l'OC~rlenle. i"JU Ínlli'~·vll(,!<,ienl1! . ;~ aeel) \;il!;á(• 
r;ontr~ 08 Ministro .~ r:!Cl Estado, ' l}Or 1;1.<imes CODlllHlll~ e de 1''31" 
ponsa,bilidadl', conncxo~ emn o.;; do Presidente da Ilr~pnhli~~a . 
·(Gonst .. art. 29.) . . ' 

§ :l • " A.il 1·esoluç;.ões da Caniara r1•1.s De11uLad•Jli ;;olJr·e wa. · 
f.eria de !'U;J. ·~co11omia inlt'l'IJ< ~ 5f.•i-1o uumr~rada:=- •' assignaüa"' 
pelo l>rcsidcnll' e pelos ~ .. e 2· ~ecrnfarios -: 1mtrar-áo em ,, i -
gr;r d~:S<Je a ~tia puhlicaçfto, ,;i nnlra data não foi· prcfixad:t. 

§ 2. • .Serão retinidos em volume ·imprésso Lodo:; os Ilcg\
rnentm; internos da Cantara'. :rnnotadas ai< ruodifir,:u:õr-:.;:; 11n1· 
Jhes fOrarn iwopostas, acceitas. m~ não, com ns rcsp1>cLivo>= 

· debates. e todas as resolucõe.:: da Camat a. ou d a. :\fesa . .:;ohn.! 
as qucstüef:: (li' ;,ua ~·concniía in fNna, d~!:-de a !lua l<!Ç."i~lat.nl'a 
1nieial. · 

AJ.·t. 'º. Sel'~U m enún·u:> d;.l Çamarn <.ln:: n~11uwdu:\' <) :; 
<:illadãos brasileiro:::, natos uu n:iturulizado::;, que i'ol'i~rn cl.ei
tos. na fórnia. <la. lni. pelos Est-adl)s r, pelo Districlú Fe~'~r:d, 
e ne:::.sa fluaEdaclc reconhecidos pc1a. mesma Cama1·a. 

§ 1 . º O~ Deputados a:;si~tir~o po11 tuaimcntf.-. ás :,essiíe:; rJ:t 
Carnar·a P. nP.nhum. Re r ct.irará ·dr> ~c·n f'd ifiei0 durante a :';essi'in. 
:;1.:m o pnsticipar n0 Prosidfmf.c. 

§ ~.º Quondo 11ualqncr Depulau" fúl' 11ü1•jg·:.11:1v. lJIJl' í rn
Jl •~dimcntn l <-!gitinw. <S. fallat· ali~ tr1~ .~ ~c:::::i11!.~ , par ticl.pa!- o-lt:1 
a <:1 Presil).;nl.r: r11.Htmlo por: rn~o.í,;: l •.•11111•\ fal-u-ha .l!Jn 1.11'fic Í'•. 
t:irh::ido UCJ. t º SP-crctat'io. 

~.~ ~:.0 Quando um Deput ... _d•• >' t1iie ila1· lk•:nc;a JHJJ.'a. :::~· a11-
i<1:ular deixando o ex1~1-cicio '111 1n ... 11drLtu, c.liní, 11u1.· cscrípJ11, º" motivos do p0uid(1, afü11 d·· q11•' u Camzm.i, 1Ju,·irla a 1;i:i111-
mi~sãn <lt•. Pod•~I'. resolva corno for d" ,jui;tic;n.. 
· Art.. 'H . Xo t!X'!rcic:jo do mandat o. <.1!; Deputados .~fi•J i11-
Yiolavei:; por· ~uo.o;: 0píniõe::., palavras e votos. 

§ 1. 0 -'°!-- imrio\a}}iJidadc p~iO Se esleude :ÍS l)àla\'l'a::' QU I\ (; 
Deputado prnl'1.1ril', ainda J71esnw P-Jll fH?Ssãu, desde que ella.;; 
i:c não li1;;uem ao exm·cieiL• do mand3fo e nenhuma r elaç5o ll;
nhan'I. com este. 
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§. 2. º· Nã.o se consideram in.her·-entes ao tl~ercicio do ·man-· 
<lato as publicações e transcripções feitas individula.lmentA1 
pelo Deputado, desde que o sejam -fóra do orgão off.icial da 
Camara, qualquer que seja o assumpto daquellas. 

§ 3. º A inviolabilidade protege o Deputado contra lodu 1• 

qualquer responsabilidad-e pelo que elle disser. ou esc1;ever. 
fóra do recinto, ou mesmo do edifício da 'Camara, desde~ qur· 
o faça a serviço desta, ou no exercicio de sua funccão d~ r~-
presentante da Nação. · 

~ ~- º Desde que ti-verem recebido diploma até a novu 
ele-ição, os Deputados não poderão ser presos, nem processa-· 
dos cr-iminalmente, sem prévia licença da Cam~ra., salvo casn 
de flagranc1a em crime inafiançavel. N!'lste caso, o processo 
~erá levado sómente até a pronuncia exclusi'l;a e remettido 
neste estado, pela. autoridade processante, á Camura dos 
Deputacfus, que resolverá soberan.am,~nte sobre o mc1·eo'i
mento das provas e pr.ocedencia da accusação. 

§ 5. º Ao accusado, nó caso co paragrapho unLt:ced~nte .. ,, 
facultado o <lireito -de 0pta1· pelo j ulgamento, independente d(• 
exame do processo pela Gamara e ·sem privilegio d~ prece
dencia sobre ootros processos. Mm. pronuncia · ant.~rio1· ot1 
i:>risão ·ma1s ant1ga. 

§ 6. ~ A immunidaàe pes.Soa1, t:ialva :1 1~.xcep1; rit.• úo ar
tigo 7" deste B.egimento, protege- o ·Deputado ·contra a prisãci 
de qualquer natureza, mesmo as determinadas por motivo df• 
ordem civH cu militar; estenôe-se a quaesquer infrac\~Õ<~S an
téri,ores ao rriandato o exonera o. Deputado du. obrigação de 
comparecer :perante qualquer autoridade .par-a depor como to~
temunha, ou ser interrogado, sobre assumpto pl'opr10 ou d•· 
terceiro, dec.de que o objecto se refira á sua. conducla parln
menta.r, ou tenha relação com o e:s:ercicio das funCl}ÕCf; t'n 
mandato legislativo. · 

Art.. f28. São attt·ibuições do 1 ~ ;Secretario: 
§ ·1º, fazer a chama.da nos casos previstos uesw Hel!·imcnLL•: 
2•, ler :!. Camara a intee-ra de todos os officie>lS <ln Clo-

verno e do Sena-Oo e, em summario, qualqu('.t' 0111.t·n pnp»I. 
que deva ser lido em sessão; . · 

;.:;•, despachar". toda a materia do expediente; 
tiª, receber ~ fazer toda a -c.or respondencia uf!'ici:tl (Ja 

·camara~ · 
· 5ª, :receber·, igualmente~ toda.s a~ ~repr~enf.ai;.01 ... ~ . 1:1..m·· 
vites; petições !?. memoriaes dirigidos á Camara; 

6",- fazer !'eColher e guardar, em boa ordem, toiins :1,.: pr0 
[Jüsições, para apresental-as opportunamente; 

· 7\ assignar-, depois -do Presidente, as aeta.:: da,- .••~:-. ~(i r?~ •• 
as ·resolucões da Camara ; · 

$•, cÕntar os Deputados em verificação d·:.: vo'..a1:ãü: 
9", dirigir e inspecciona.r os trabalhos da Secretaria, 1'u.1.e1· 

observar o seu Regulamento, interpretài-o e p:'Nrn(·iH1 1· ri,; ~u~c; 
lacunas e fiscalizar as su~s desp.ezas; 
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10>, providencfo.1· })at·~ que sejam Qnt,regues aoi> Depu
tados, ú. medida que forem ~begando fl Csmara, os avulsos 
impressos· relativo!O 5 mal,.~r in. des i:;;nnch. nn, vP.spera, para a 
ordem <!o dia: 

11 ', torn::fr nota das discu!';sões r:- Yol<l\Pes da Gamara em 
todos QS papeis su,jeiL0s :'t ~iin, f!U::trifii. nuthrnt.icando-os com 
a ;sua nssignatura . , 

.ArL· 166. A' Commi.ssão {fr PoÚcia. e~mpe~.e. além das 
funcções que lht~ são aUribuidas no ca.pit.ulo - Da Mesa. ~ 
(' r.m outras cü:posi0õe;;: r·egimenta~;;: 

a} tomar todas _as providencia e;; necessar;a~ ~·, l'egu1ari
dade · dos trabalhos legislativos; 

b ) dirigir todos os serviços da Camarn. rh.:1·::u1i1! ti.~ ::;er; •. 
:"Ões leg!slatívas ~ nos seus .intettegnos; 

e) a policia interna da Gan1ara: _ . 
à} propôr" á. Ca'G)ara ri. e1·caçãf'l do;: 1 o~a1· r.;.: nece~sai'ios ao 

:;erviço da sua Secretaria; . 
e) prop1k 5. Camara ~1 nnme:ir::ãn do;; fun1~\'i<•nari os da. .~u~ 

Sr,cret.aria: · 
f) promOVP7' .,~ fUnceionari n.:< 1fn Sr:cr-eta r·i;~. nas vagas 

oecorrent es ; 
.q) nom:>a1· •) pes;;onl 2-u!'lalt.~rnr) 11r•r·., :;~nr-io nr. ;:~r\'iGIJ d[l. 

Carriara: 
h. ~ a.s~i~n::n ""' ~ it:nln;; tir 11nm~ac.ãn 1in:- fu111!t:io'lnl'i(l:;; dã 

Gamara: ' 
i) conce.dcr liccnr;:.L 1!0m 101_1 .~·~m vl>íl<'irnr,nt"!=. :H\:; rnn

ecfonarics <la Camara. 
Parair.apb& u nico. !\enlrnma. p1:opo:;ic<"io m odificando of.: 

.servicos da Secretar i•t da Camara do ;; Dermbdos, ~;u as con
dições de se11 p essoa}, ainda. mesmo CJU C' ~e.)a aprPSenta.da. l), 

projecto de lei orçamentaria, poderá ;:er sn hmetiida ;\ ct~libt'
t·a~ão sem parecer da: Commi~são r!e Policia. 

Art. 193 . O membro da. Commissão a r.iuem for· distri~ 
buklo o estudo de lJualquer mat~ria deverá apresent~r. den
t.ro dé dez dia!'.. Hm l'rJatorin a. r.espeitf). fllll'.' tNminará. P.m 
parecer. . 
· § 1. Q O Prt>$i1dentc da Commissão poderú. a requerimento 
fundarnenta<lo do RelatoI'. pt'orog:ar po!' t empn l1 refb:u<Jo, não 
excec!enf.l? rl,, t.rin t.a. ri ias. n p:'.':U'.<) que lb" 1.; ri,;;.<: ignMln nP.st." 
artigo . · 

§ 2." Relatorio e parecer serão l i-0()!"' t~tn L'éUn ião <la Com
missão e sujeitos ;í. riiscus~ão, p r;>l o prnr.o •'!llf" ,, P1·i>sidente 
julgar n ecessario. 

§ a. 0 .I,ido, discut.ído •} votado, nm reuni:io da Gommissão, 
1) relatorio ;;obre qualquer matcri:l, o nelator terá o p1·azo de 

·quarenta b oito hora~. imJ)r.orn!:?'riYf'l. nara iwli~ii·. de aceOrdo 
com o vencido; .o parecer. · · · · 

Art .. .22:cl. Toda::: as duv5das :::-0br1' a intE·1~pr•~tacifo deste 
R·~?:irn Pnf.0. nn ~n::i p ra.tir~ . comr-.ih1 ir;; ., C!U P:::li'\ i>;: .. ~,, ordem. 
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§ 1. º Todas as questões de ordem, clarament.l> formula
das, serfi.0: r.: ~t:llvirias soberanamente pelo Presidente .. da Cn
mara. 

§ :2." '!\enllum Deputado poderá exceder o prazo de um 
11uarto •de hór·a. ao formular uma, ou, simúJf.ancamcnt~, mais 
dC' ntna qucstâo de ordem. 

§ 3. u Ao moinent.o das deliber.ações qualquer questao de 
orce1n 1.;6 poderá ser formulada e justificada dentro ,do pr.azo 
de dez. minutos, ri1w éabe a cada Deputado para mfoaminhar 
:i vota~ão. 

§ 7~." Em :;e ll'a.lando de deliberações sobre as leis annuas 
~cr:t de ei'ttco minutos o prazo para o encaminhamento da vo
tação, <ieNro do qua! poderá ~CP fúrmurnda e justificada qual-
quer que$t,fro de ordem. · 

~ !í." Em q•Jãlqui;r phase da se:;são poderá · um Deputado · 
.~olicHar a palavr~ <<pP.la ordem::., par~\ reclamar ri obser,·an-
i:-ia de <fis1;osição do Regimento. cq. · 

~ 1>. º Sobre uma niesma ouestão • 1fo orck!m cada Dcpu
t:ulo poderú fallar s!3mcnte umã ve2Y. 

§ í." Nos termos deste artigo, o Prt'sidente não de,·N·á 
J'f'l'US<H' u palavra «v~la ordem:-. 

§ S. ~ i?ara regalar com c:xactidão o tempo que pódc ga!!
lar r,acfa Depntaco na discussão das quMtões cfe ordem e en-
1;aininhamr:mto das votnr.:-õe~, haverá sobre· a inesa nmpulhetas 
precisa~. · 

~ !L" Regislrax·-se-ão em livro esp.ecial d.odas as questõe~ 
(lc- 0.n:kr.1 re20!·.rVns pela. l\f'1:;a, organizando:--sc o respecffw1 
in:Hee. · · · · 

.. Arl. 25-í. Feita. public:l'da e dist.ribuida em avulso9,. in
rle.pu,d<:\ntemento. de leitura r~o expedie.nte. a redacci:io para ~ 
:e:rcai.i.·a discu.:são. re.:eber;i. a }fosa. emendas, duranle ::is tw~ ·; 

· ;.e;..si;r;:>. '-eguint0ç; •'l distrihuioão. · 

~ 1 , • Xn ! eru·>íru djscusSão não se admiHirão emendas 
que iucitiirem no § 2• do art: 252, nem as que, de qualquer 
molln. ·!endarn a ~límin..uir a i:cceita, ou a augmentar a <les:.;· 
pein, salvo, ir,cnas. quando propuzerem o restabelecimento 
d~ medída · cor.signacla na !»!?oposta do Poder Executivo, ou 
r.onsig-u::irem verha pa1·a <lesp~zas jú. determinadas em lei. 

~ 2. º Findo .o termo deste artigo serão todas a:; emenda.,;; 
· ·mandadas JlUblicm-. devidamente cJassifícadas, pelo Prcsi
. d~ntc, qu~ remet.terá á Commissão ás aooeitas .. . 

§ 3. • A Commissão devolverá, no prazo de dez dias-, as 
rmendas com o seu parecer, que será. pubHcado e díslribt1icto 
f.'m avnlsos. 

~ 4. • A' Commissão será. pernúltido;· por intet'Oledio de 
seu Presidente, 1•equ01·er ú Cumara a prorogaoão dos prazo;; 
para ~ aprese.ntação de parecer ás emendas, -em segunda, ou 
t':'>rce.irn .rliscussão, por roais cinco di_.s. · ' 
1 ~ 5. º Esse requerime:nto nüo terá 9iscussão. e pod~rá set: , . ..,, 
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apresentado cm qualquer moment.o da sessão, suLmdLundo-n 
a Me,:;a, irnmediat~.mcnte, a Yotos, com. C!Lutlqu<>e numero. 

§ 6. º A Commissão de Finant:as, quanto ao offorecimento 
'.le en:!endas, 11uer- na segunda, quer na terceira discussão, e.;;
Lm'á su.ieita á.<> mesmas reslri.cções imposf.rt!õ aüs Deputados., 

§ 7 • ., Sempre que o rr.e::;idente Yerific:ir. em qualquer 
pha':!e da c1iscussão, ou da votag'ão, que uma emenda, ou 
qualquer disposir,ão do projecto, inciàB na censnra do ar
t1go 252, e1n seu § 2º, dt>ixará de submct.tel-a ;), Camarn, àcs~ 
tncando-a para constituir projecto separado. 

A!'t.. 257. A Commissã.o · .cJ.e Finanr,as indic.ará semp'['e, 
como observ:lr:ão, na parte do projf1:to de or0amento relativ3 
á des:pP,za rom serviços que produzem renda, o total dessa, 
ao l::i.do c:.o :ln despezn, reo,llecf.1ya r; a. di.ff.;reni::a. rmtre as rluas 
r,arceUas . 

. .\.rt. :?füJ. Requedmento ti i.üd::i. a. petição dirigida ao 
Presidente da. Gamara, sobre objecto de .expediente, nu de or
di>m, por qmalquer Deputado, ou Cornmissão. 

§ ·1 • º S€rão verbaes, independem de apoiamento, de diq-1 
cussão ·e do votação. sendo despachados immediatamente p~\O 
J>rP-sidente, os t•eqúel'imentos <rue solicitam: . . 

a) a palavras ou a sua desi:rtencia; 
b) a posse de Deputado; 
e/ a leitura de qualquer material; 
d) a rectificacão ·da acta: 
e) a inserção ·ae declaracão em act.a; 
f) a obscrvancia fie disposição regimental; . 
ff) a remessa de documentos. livros, ou pu})lieações~ · 
h) a retirada do requerimento, verbal ou cscripto: 
i) a retirada de proposição com pnecer contrario; 

. j) a verificação de votação; 
k) permissão para se retirar antes de finda a. se::sã(); 
ii informai;ões sobre a ordem dos trabalhos; 
m) o preenchimento ide lagares nas Commissões: 
1i) a inclusão em ol'rlem .i0 rifa· iie proposír;fío Mm o::; 

r~Sfi('etiYos pareceres. · 
§ :! . n Serão eseriptos, independem de apoiamcnlo, de cfü

·~ussão e de votação, sendo despaehados pelo ·PresidentP, os 
r<:>qnerimentos: 

a) <!e uma Commis:;ão, solicitando aud iencia rle 0utr~. on 
outras, sobre qualquer assumpto; · 

b) de ema. Commissão. :::olfoi tam]1) r.-·.nnfüo 1'm · 1·.on.in r1f0 
· rnrn o Ll tra, ou outras.· 

§ 3. º Serão vr-:rbaes e votados com qualqul'r numero, in
dependentemente àe apoiamentn (': ele rlisc11ssãn, n;;: i·rf!TJ-P.ri-
mrnto::: que soEcitam:. ,, .. 

01 jno;erção em a~ta dú ·volo de regosijo, OL1 de pczar; 
b) r·epresentação da Camara por Cornm):::sõe.~ 0xternn:::; 
~) levnntamento <la ;.,e;:são, em i·rsosi,io, ou por peiar; 
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tt maniresuwr..o de regosi.jo ou de pezar, poi: offi.cio. t.P
J.eg:r·nmma, nn por outra · quaJquel" fórma escrípta; 

e) publica0ã.o de informacões offlciaes nri Düi1·io do C011- ,. . 
11,.,.esso.: · 

· f) permissão para faia!.' sentado; ,, 
g j prorogação de prazo para a apresentação -01'! ·parecer 

:ÍS· emendas dos projectos de leis orcamentarias. . · 
§ 4. º O requerimento de prorogacão da sessão ;erá es

oripto, independe .de apoiaménto, não tr,r(t. <lisc.u ssiio f' Yntar
se- á com qualquer numero. 

§ 5. º .Serão verbaes, indevendem de apoiamento, n.ã(• 
teem discussão, e só poderão ser vot.a<ios com a presença. dF., 
PP-lo .menos. 1-0·7 Deputados, os requerimentos de : 

a ) dü;pensa de interst.icio para a !n~h.•Sãl) (I(· ;:lct.~rrni
nada proposição em ordem do dia; 

· b) dispensa de impressão de qualquer proposição; 
e) retirada de proposição com parecer favoraveT, ~ub

st.itutivo, emenda, ou sub-emenda; 
d) destaque de emenda. approvada: ()U de pa1'.'te de pro

posição. para ·constituir projfcto separado. 
§ 6. º Serão escriptos 1nde1)endem õe apoia.mento, não 

teem disc.ussão e só poderão ser votados com a presen~a. rle 
-107 Drputa"C.lo~. nn mínimo, os requerimentos- de: 

a} l~emessa ; ,fot.crminada Commissão dro papeis ri e:::pa-
chados a outra; · · · 

b) demissão de membros ·da Mesa; 
e) discussão e votação de proposioões por capiL~lo~. gru-

po~ de artigos, ou de emendas; 
d) adiam1mto da discussãO". ou da votação; 
e) encerramento de di-:;cussâo ; 
f) votacão por d<"f.et"minado pr0c."°:::;o: 
g) preferencia 
h) urgen.cia. 
§ 7." Serão escriptos, suJe1ws a apoíamento e discu.ssão, 

·~ ~6 poderão .ser. votados com a presença de i 07· Depntados, 
no minimo, os r.equerimentos . sobre: . 

a) informações solicitadas ao P-0<ler Executivü ou por. 
.$eu intermedio; · 

b) inserção, no Dia1•fo do Cong1•esso, ou n-0s Annaes, dP 
doêumentos. ou publicação, não officiaes; . 

e) inclusiio em ·ordem dn- dia de pMpo;;ição 'em pa
recer; 

d) votação por partes: 
e~ audiencia de uma Commissão sobre determinada me-· 

te1•ia;' 
fj nomeação ' cte Qommis:Sõe;; e::;peciaes, ou mix t.as: 
q) reunião da Camara em Commissão Geral: · 
h) sessões extraordina.rias; · 
i} ~essões ~ecrP.fas ; 
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J) quaesquer outros ~ssump~u.s, que .se niio .t·eriram <J. il1 -
_i;;ident~;:: ~obrnvindo~ no <:u-rso ela;:: discusfõões, r.m da;;. vota .. 
çõec::. 

ArL 27ti. Para fu.ndawentm: pl'ojnr.tos, indicações ou re
queriment.os, que não sejam de ordem, ou sobre incidente$ 
ver ificados no desenvolvimento das discussões, ou das vo
tações, deverá o Deputado inscrever-sci f!m •) livro do Expe
•liimte, a isso especialmente destinado. 

§ 1 . ~ A inscrip~ão de oradores para a. hora do ~xpe
.:füinte poderã ;;er feita durante ::i. sessã'J d~ vespera, ou oo 
.-!i11 ern qne o nepnta<k• pret~n:for· occupar a tt·ibuna. 

§ 2. ~ A inscripção ooe<lecer<). ;i Ol"dem r;hronologica oi a 
::;ua solicitação á Mesa·, pelo Deputado, pessoalmente. 

§ 3." Inscrevendo-se mai:> rie um Deputado para a hot·~ 
do <JÃ}l ediente terá.o pi.-e.fc.rcncía pa1'a. occupar a tribuna o~ 
membros da ::\lesa, para. aLtendr.r a questões de ordem, ou d 1: 
'~conomía interna da Gamara, e os Deputados que a não o~
euparam á. sessão anterior, sendo dada a pa\a...-ra ao~ 4emab 
pel~ ·ordem de inscripçã-0-. 

§ !i. º .Publicar-se-á. dia!'iament<~. ·11<> Diario áü Cot1r
íP'esso, em uddendo á acta impressa, · a relação dos oradore;; 
j:nscripto-s de ve.spera, ou a declaração de qu~ - - nãD h:). ()'!'2-
' 1.:;re.s inscriptor;; para a hora. <lo expedienf,e. 

Art. 28-1 .. .Piscussã.o é ·a phase df1 pr-0posiçãri destinaei."lo 
~o <lebate e ;í, doliberacão •!in plcnario. . 

§ 2." Os proj ectos de lei, ou de resolu<;ã.o. injciada.s n{l. 
Cnmara, '3starão sujeitos a ires discu<;:;ões. 

§ 2 . '' Estarão sujeito:; a duas discuss()es apenas, que cor -
n~~ponderão á 2~ e 3", os projectos i'.l f.•, l?.i. tlt? dr r;oi,<;()lução : 

a ) oriundo~ de Commis3ões: 
/J) vindos do Senado. · 
§ 3. º Terão uma só discussão, •:iue ;;ol.'responti->r:'t <t. ;:~ 

.rnmda, as seguintes proposições: 
a } autorizando o Governo g. declarar ;:i. f,'1lerra.. riu a fa

zer a paz; 
b ) concedendo, ou negando, passagem a. t'orça5 est.i.·a.ngfl;_ 

;·as pelo terriiorio <lo pai7; para opera(}ões militares; · 
e) ü solvendo . .-!efinítiYamentc. !>OhrA !.ra tarln:-: •. ·,·1mn~n·· 

1:õP.s c.om as uacõcs estran::r1~iras: 
· d .' mobiliz:indo, cm u üliza.ndo, :~ Gutlt'da· N·acioua..t. ou mi-
1.iein cívica, nos ca!õos pr1wistos :pela Constituir.ão: · 

e) declarando rm r,l't.ado de sítio um ou mai.~ JJOntos i.1Ct 
Lerritorio nacional, na. cmt:!rg~n~ia de !1ggr1>.P.&i•'.'I P<W fo!'ças -es~ 
tr:mgeira::, ou dl' commol}ão interna: n approvall<fo. ou não, ou ~· ..• spenàendo. i.o 11stad1) d11 sitfo 
•:iuc, na au sem;fa ;io l'~(•ngr~ss'1 . hm .. W~1' ~i~(\ rlr~cr"faõo peln 
Poder E."ll:ecut.ivo: -

ai 3p-provando . .;,u niiu. 0 ;; P!'Oj1~ctM "''! /•}i. on de eewh1-
i.:1'io. t1n• qnai>• '-' :o.:;.j 1>(· F.xecut ivç ha\i a n'?i:~dn ~anc.eiin: 
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i) adiundo, OU" prorogando, a.s ses.sões do Congeesso Na~ 
c:ional; . . 

f) sohl'c a economia lntcrua ela Camm·a; 
h) as emendas do Senado. \ 
§ 11." Terão uma sq discussão, que corresponcer;.\ á tet~

eeirn:: 
a)" ·a parte de proposiQão, ou emenda approvaêla, rlesta-

cada para constituir 'J.Jrojecto separado; 
l1) as indicações; 

1:) os pareceres que a devam soffrcr; 
d) os requerimentos a ena -sujeitos., J 

§ 5. º 'Si for apresentada a qualquer parecer e approvada 
~menda que tenha o . caracter de proj ecto de lei, ou 1•esoluçã.o, 
;0;erá subordinada ;f_alinea à do paragrapho anterior, conside-
rando-se o rpairecer prejudicado. · ·· 

A1·t. 2Sti .: A 3~ discussão ,·er:0ar:l sobre o projecto em 
g!obo_ . . 

§ 1.º .As cimcndas offerecidas aos proiectos ~m 31. dis'cus- . 
são só serão submettidas ::t. el!a depois de apoiadas pela· -terÇa 
9arte dos presentes, salvo quando as.signa:das por uma Com-
m-issãó. ou por dez ou mais Deputados. , · s 2;º As emendas, encerrada a discussão do projecto, .serão 
t'emettldas ti. Conuuissão respectiva, com exce:poão das de suti. 
autoria, para se sujeitarem ao seu parecer. 

Art. 287: ·Todas as Commfasões, .ao offerecerem parecer· 
sohre· emendas, poderão apresentar-lhes sul:J..;emendas ., 

§ 1.º As emendas que, ~te qualquer fórma, augmeutarem 
a despeza. ou diminuirem a receita publica, serão enviadas, 
tnnto. em '2•, como em 3ª discussão, :.í Commi.ssã.o de Finanças.. 

§ 2.º Os -pareceres da Co:irmissão dP. Finanças sobre em~
i:Jas 0m 2•, ou em 3" di::cussãc, estarão sujeitos a uma diS'.s. 
cussão . 

. Ai·t. 316. ~\ votação dos projectos em 3ª discussão scrii 
feita em globo, a})ÓS a de todas as suns emendai:;, uma a uma. 

§ 1.º A -votação de emendas em globo cirgir- se-ha no di~
po!'to no § 2º do al't. 315. 

§ 2.0 Os projectos de discussã.o unica, especial, consli
tuidos por parte dff rp.rotiosição, ou emenda, approvada.. ct·esla- · 
cada de ont:ra proposioão, serão votados como os erri. 3ª dis
cuesão. 

§ 3.º ~V. vota.do por pade de projecto, ou de alg·uma i.ie 
.c;uas emen:(fa\S, em 3ª discussão, s6 será admíttiàa qun.utf,, 
houver s.ido requerida durante a discussão e roncr.<J\,fa pP!a 
Camara. 

§ -1.º O.:; in'o.ieoLos e emendas a'pprovaclos crn1 3• di:;
m1s.são. ou em discussão unica serão enviados i Commi~ií•.1 

· de Redac{)ão, para a rcdaccão fi-nal. 
§ f>." Exceptuar-se-ão do d:isposto no paragrapho aa

te.rior os projer.tos_:. de Ieic; orçam~.ntarias,. que serão cn-
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vlados :.i Commi.ssão <l'e Finan~as; de fixação de forças <l;:,i 
terra e <ie mar, que serão enviados á Co:nmissão de .M'arinha 
r_, Guer·.ra·.: de modificações no Reg·imento Interno. ou àe 3s
;;umptos relath•os á. economia interna dn. C~l'l'.'ar:.i, crue serãG 
t-n.viados á iúommissão. de l'ol1cia; e •lf; 1·ru:Hgo~, que s0rfil., 
rn:indados ás Commissõ~s respecLlvas. 

Art. :1!7. Quan<lo um prrijccfo•üido do ~enado rllio :rwu
v~r· s_i-O:o emenrlwclr:i, fica. dispeii~ê!.d~l · r!;i, rDd:v:<;:lo fin~~ par·a 1),; 

b'a:mitcs Iegaes. · , 
§ ,1,~ As redacc-Oes fjnaes deverão ser elaboradas dentl' .. 

de quaJ:.énta e oito heras. 1I'en.do, po1·ém,em. vista 3. es:tensã." 
•.io 'PPo.jecto P- o num{~ro rle cme;itlas approvad::i.:;, o Pr1;Jsidentc 
1!.)rort'.>gará •) prazo no;;sig-nado :\:; i;ommissões pfi:·~· e.ss;; fim. 

~ 2.~ A rw:;c~.áo f!nal .so:·.t \'Oiada ·d.cpoí:> d,~ r,iublka;,~·a l"!u 
Dia1·io do Conr11·r:ss(J, soffrendo dis.cussão espe0ül.!. que podm·;·t 
·ser th-"vensada peta Camar-n, qualr:u('r partC' ::J."~fü. d1's~ru:tt1ia 
p:Jra. constituir p1·ojctfo '.-:if.:[lãrar!r.. 

~ ::..
0 A üamar::i. podm-;i <JjspN1sar a :rnpl·c;.;:>~l!·, e.a J'(:'. -

c~'~:;tí.ó fina!, a requei:-imento de C!Halquer- D()put~•il:\ :-i nan•i• • 
e .. pr•'.'1.'. t.et.o nãc houver siào cmr~ndado em sua l.í m.n-:.<i vct.-u;á». 

~ 4." Quando for' r.pri'.•:::ü:üa(f.:i crnend~ ú trfl~1ei.:~11 fill~J: 
~cr~l c~:,;a vof,udn i:m ::nirr~s~ro loi;a.r, ;podendo :Y!<: ;~i:·<t)r·r:.~.1,fa, 
f•l~b.1 nvrn!'a. a sua im~re'i~i'i.> IJUt'D. '1. "\·otaçtlo . 

. -\rt .. 322 .. Nenhum Deputado. stHvo os Rehüorcs, poder:í 
fallal' mais de uma. ver. depoi~ de annuncfadn nmél. \'Ofa.<;~fo. 
a n:io ser para reqnerm· a sua vcrificaç.ü.0. 

§ 1.º Os R~l~torüB po,jerf!.c, t'n.1nr, em qualquür discussfü•. 
~~nt.a.minhando n yot.a1;1to, ';em1n·e q1H~ rrnntqu~r Deputndo 11 

hot1Yr'lr feito. 
-~ 2.~ SemprE· •1u~ n C1mrn.t'U UPPL'O\'!lr u1n requcrimeaf.1) 

1!r, votação por parte.s n encamintlamcnto ser:í feito ap(m:t,; 
<1m.r.t \'CZ, ao -ser· :mnunciad\I. u votacã<> da primeir:1 v~rtc . 

. \rL 327, TJrgenria. r! a d:speMa de exis·oncias l'~gímcrí
t<1e::z. $<1lvo a ün numero lút:;•'l ip::ira ;;er detm·minafla. propooi
t'fio immedfatamenl<' (•(llJ!'i rlt:>r:Jfl:i ~ 1.,~ rJf'ci:::rir1 n11a1 da tw;;:p(~
diva. di:õCUS!lÚO .» 

§~·l." O projei.:Lo ttf•[WU\'ado r.rn virl.U•k di; tu·genr:ia, D•'-
1.krú ser íocluido em orrlf'm d;. ~!fa !nd1.'pnndentemenír· d·~ 
flispcnsa kln intersLicio. · 

~ ~.'' A urgencia. cm .matel'ia. de r-cconheú·imel1to dr: po
rlel'l~-". l';;;l1i ::il!Ml·rlinnrln <if' tê'.'"!tki~QI'.$ do capitulo JJI dn U--
hili:. . 

'AL'J.. ~-i8. o n.eglrncnLo Interno SÓ vodüní 5l'l' mn1Jifii'.ntl•1 
nv·í~-ianl.c 1wo.iceto de reso1uouo da Camara. 

~ L ~ .\ úommis~ão do Policia apresentarií.. l.11>.nt.ro ·,J,-. 
J.rinf,<l (!ia~, parecer 8ot1·e qualquer pro.iecto nesse seutid( .. 

~ 2." Projecto o parecer i:mt1·n1·iirJ mn cli.•;i:•11;;s:.:lo uniea. 
ílí r·o dias depois de puhl' a.dos. 

§ 3.u Encerrada, ::t J.iseussão, ;;;i fornm a.pt·csi:nta<iu~. 
em~mias, a Goni.mi~st\o dr Policfr1. d:u-lht';>-11:1 pa!·ee.e1·, ck·n-
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1.!'o 'de cinco dias, $end(I este ;oujeit.o· tambem ·a. uma unica 
discussfio. 

§ 4. ª Encerrada a discussão do parecer, votar-sc~á o 
projecto, cuja redacção :final cabe á COmmissão de Policia. 

§ 5." A Mesa fará. todos os annos. ao fim da sessão 
legfalativa ordinaria, á .consolidação <!é todas as modificações 
feitas no Regimento, do qual mandará. tirar nova edi!:ão ·du-
rante. o i·nterregno .da$ sessões. . · 

Sala da Commissão de Policia:, -10 de -d€zembro ·de 1920.; 
- Bneno Bra:rtdão, Presidente. - A.ndrade Bezena, f.n Secre
t.ario. ·- .limena! Lamarti11e de Faria~ Zº Secretario : . 

O Sr. Presidente - Passa-se ás mate't'ias constantes da 
~dem do dia. 

3• discUss~o .do projecto n. ô!l3, de 1 M~. organizau;d~ ai 
contabilidade publica da TJnião. 

O Sr. Paulo de · Frontin · •. · ) · - ,Sr. Presidente, pedi a 
palavra pai:n solicita!' da. Camara o adiamento da. discussão 
do pro.iecto 'de Codigo de Contabilidade Publica pelo prazo de 
-18 horas. E' exacto que V. Ex. tinha pre'\o'enido que seria col
locado om arrlem do dia esse projécto. O avulso, porém, só 
foi distribuído _hoj e . E ' um 1wojecto importante em que, na-

. 1.uralmente. varias emendas deverão ser offercci<las. 
· l'!e<;ta-s · eondições, pec;o a approvação do re,qu~rimento >dü 

adiamento. que tenl!o tt llonra de sub~e.tte1' á Gamara. ' 
Vem u l\fesa. ó lido. apa!nd11 ,. po-st.o ronjuntn.me.nt.e f'\nl 

<1i;;e.u.se;ã'1 n c;egufot.c' 

ltEQTJEP.IM"ENTfl 

Requeir(.; o adiame.nt.o .. p0r 4~ horas. da disc1.1.ssã<• elo pro
je0to n . 693. de hlt9. 

S:ilD ':!ai< s<~i;sões. -1 n 0 1~ rie7.('.mbrf• •li" J 920. -... _· Pn.ul.IJ dt> 
Prnnt.in, · · ' ' 

O Sr. Josíno de Arau;o ípela ordem) - Pergunt-0 a Y.: 
Ex. si é regimenfal o pP.dldo qm~ acaba cl+" ~er 'ff>it.o p~lo nn-
hrl'.' Deputado-? · 

. f) Srt. PRESIDENTE - - · E' r egimental . 
O SR. JosINo m: .·\RAUJO - :Neste caso. não tenho outra 

attitudl' si não concordar com o requerimento para que se '1ê 
maior amphtude :í. discussão . ( il~uito hem.: muito bem.) 

Appi•ovatin o 1 ·~fi>rírlo r•CíJUP.rimPntCl dn Sr. Pnu 1" de 
Frontm. / 

o Sr. Presidente - Fica adiada. por 48 horas. a discus
., 50 rl0 projec.t.o n. 593. tle 1~19. 
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3' diS<:ussão do pr·o.jec-to u. ·Í:-H! A, tie jtJ~'.1. :1Litvriz.anau :: 
prumo9ão ao .P!'.>:;to de seg~ndo.:: tenentes do!:' tre,; sub-aju
dantes . machm1stas que nao completaram <1 tüntJXl ,~xigi<l·, 
re.la _lei n. 3.6~1. d':l 1~18; com parecer fa"VOl.'<Wd •lai> Com
:mssoes de Marinha. e Guerr;i " de l~inarn}a::. 

Ó Sr. Presidente - "\cba-::;~~ · .sobre a mesa. uma. eroonda 
que.vae ser lida . . ' . 

· E ' lida, apoiada •:: enviada á:> 1.:omoü:;~~·~;; ,Jc: .\farinha ·~ 
Guerra e. dr>, Finan\/as :1 !:"e.guintt· 

A';<.a·e~cenlt:-st:;: : 

Art. . Os actuae:"- ;;councio;; i.t:.uéu~e.s aiudafitcl:O ma-
·0hinistas \.JU~ eontarem quinze annos de bons P, offectivo Se!' 

..._ViCO, serão J)romovidos ao posto irnmediatameut.e supe:.·!01'. 
Paragrapho unico. A t!sses officiae::; fica ~xtensiva a re

~rorma compulsor-ia de accõrdo 0om ~ t:lispo.:-!c;õr;; d;i l1~i n~1-
xn~ro 3' . ,í5-i, de 6 de janeiro de H>tS . · · 

Sala. da!' se.ssões, 10 tle dezembL'•) dt.· H!~l'. - . Vfre1~1.1: â~ ~ 
l), .,.Fi:ragibP,. Octo.vio Rocha. 

Jti.stilicaçãc; 

Ha rnab de i!U anno:-;; a nossa Marirrlla <lê üuena !Utà!l(h: 
com a. <lefficiencia de pessoal para o se'rviç') á t: machina::; <i~ 
·d!vérsas unidades navaes. ad.ruit.tiu officiae:; machinist.a.-; {i:<1 

marinha mercante para servirem a · bordo do;; navio~ rjc· 
2=Uerr a e estabelecimentos de mar·inha como m :wliinis(a;; .~:.-.: 
:t.ranumerarios. 

Em 1892, o <..:orpo <l1:: Machinisbi:5 '~a:vaos· i1as,;uu: i1ur um<: 
reforma a qual a:pro,·eitou algun::, macll inislas r~xtr:mume1·a
r ios, admittindo no quadro ordinario o:; menoi'es de ~:o a.uno:-. 
di.>ixando, portanto, seleccionados à{[Uclles que poe ullrapas::m
r-em a idade dcrermin~da no respL•c.t iYo rP.;ulamc111 ,J não :•11-
derani go:tar de~$a -vantagem. 

Posteriormente. outras t•cut·ga.n\Y.ar.;õe::: füL'<llH ;·,~iLa:-;. l)l; 

:;::ém, <~m todas. os mach'inistas exl.i:auumer·af'io,; lc~u:1 t:unti 
nuado o. p;:e$tm· os seus serviços fól'<t do cruadru m·dinal'io por 
não possuirem. o curso militar da E::ico1a. Nava.\. 1:nmfü;iw l'''-· 
gulameniar· 11ara ínr::f u;;ão no referido (}ll&d!'o. 

Como a defficieneia de pwfissionae:; dcs::>L' 1·tuut1 •fa uk
!.anica não se tive;,;::;e ano.ul!ado, os machinisla· ~::c!.l·anumL'
rarios com as aptidõe.s profissiouae,; correspondentes <t seu 
'di~loma. posto em prova no exame :cli> ;;uffi!~üm<_> ia para :! su:a 
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adwis~ão na Ai·wa'da, leew s~rvi<lo a. coutento da:; auto1·~rja,O~ ;;; 
:-aperiores de Marinha. auxiliando Brilhantemente ·cm toda rt 
1:111m·gencia o aclual Corpo d1~ Erngenheiros M:lc:h!ni5ÜJ.S nü 
1·ouduc1;ão e reparos das nossas unidades na.vacs. 

Pc•i' menore$ que :-,;~ queii:a. conside1'a!' os scr\·iço:> dessú~ 
J1!'0fissionaes, rcsaltam servil;'os de guer:ra e nol<lS elogiosas soti 
àiverEOS aspectos, que depois de tantos annós de ~erviço não 
tJevcm s1~r esquecidos pelos poderes · da Republica, tanto ma.i::> 
que, pelo Sr. Deputado Torquato l\foreü•a foi iniciada a obra 
de recompensa aos macb.i-nistas exµ-an-qm.~r&:rfo2, presemte
mente <.:Ajudante; e sub-ajudanf.es machinistns» t-Om o :pro
jecto substilutivn n . · 109, -Oe 1910, que foi conver~ido em 
lei , sob ·n. 3.63 ·~ , d e 3i de dezembro-de 19i8. 

. Conforme aquellc Sr. Deputado fez ver á Commissão de 
F man~as <.la Camara quando dera parecer ao projreto- acima 
1·r~ferido, «que a causa · dos machinistas ext1'nnumi:rarios ei.-n 
íão Justa que futut·àmente o Congresso precisava. completar a 
obra incet a.da,_ bastará, portanto, para garantir melhor o fU
t.uro dos àjudanles-machinistas, antigos machin!stas e41ra-
11um~rarios, que o Congresso l\ac ional convert.:1 em lei a 

·emenda que a csLa ,iustificacão acompanha, cujo objectivo são, 
l'espeetivamente, obter o Premio contido no projeeto n. 10!1, 
apr·esentado em HHO peio Sr. Deputado Domingos Masca
renhas, que -mandava promover ao :posto immediat:uuente su
J)eríor, o rnach!nista extranumcrario 2<> tenente com mil-is d~ . 
1;; annos de serviç_o; estende1' a reforma. compu.l~nria pua 
retirar os idosos do arduo service de machinas coro. algumas -
vantagens, e finalmente, pa1·.a. o lJoll'logenear as cafeg-orias <las 
nfficiaes de machínas extinguindo lentamente e ssa classe de 
Drofissíonaes ficando sómente os engenheiros . macbinistas: 
tanto ,mais que, tendo -sido r~'berto o curso <le maehjPas na 
Escola ~aval, o Governo não terá mais n<?.Cessi<iadl'.• de ~mit
t.ir officjaes machinistas da marinha mercante para. o .ser
YiCo da Armada ainda mais, estando já organi:mda e regula
mentada. a reserva nava-1 de officiaes. 

Sendo assim/ passemos a consi<lerat' a cau;ia.: 
Jº, consídera'1dl} que o -decreto n . 3. 0341, de 31 de de· 

~eu.1hm ~le 1918, que. assegurou arJS ma-chinistas extranume
rari.os a effeclividade não solucionou a condição de selec~,ão a 

· rJue i::stão su.ieitos esses profissionaes, embora :.'.om rele
Yantes servii.:.os _presta-Oos (L Marinha, dentre clles ~~rvii;os de 
guerra: 

. 2•,: cousidt:rundo •1Úc as condiçõ0s ele futµro milita l' 
rJe.:;,s1.•s profissionae~, actualmenio «.<\judanLes-m<?.chinista9. 
são idcnt.icas íts c1os medieos e phari:naceutícos adjuotrJ~ <ln 
3!:xercrto, confotme J:.t declarou !).a. Cama:r.a -d-os Deputados, <-' 
Sr. Deputado Domingos Mascarenhas -autor do r;rr,jecto nu- . 
mero . 109, de 1!>20, que, secundado ;pelo Sr. Depntado 'l'or
quato :\foreira, em brilhante parecer, considerou e!'ses servj
<lores da Nação em -condíç'flca superiores aos favores _que o 
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Cm1gre:;;:;o tratava de iegi&lar naquella é·poC;U, qi.ll.: ei'i.i o :íctuai 
decreto n . 3. 63 oi, <lc 3:1 de dez.e:m'bro de 191 S; 

:)", r.:onsideran<lo que, reconhecendo o. GoYcrno (•S servit;.v:> 
i1or esses machinistas prestados durante os vrimúros anno:-; 
de serviço lhes eoncede a :promoção ao l)OSto de '2º tcnent~, 
juslo é, pois, que com mais annos de :crviç;o, se.ia,. a titulo 
de recompensa, concedidtt a promoção ao posto ~mruedfata
úlentc superior, tanto mais sendo praxe no funcr:i.rmalismo a 
conceE<são de ·Yant<.'lgens proporcion;ies aos annos eh bons :SCl'-

. ' ,_vicos prestados no e:.:ercicio de euas fu·nccões; 

. . :i~ . considerando, afinal, que os «A,iud::mtes-mad tiui::l.as 
<fa Ar-mada~ tendo a bordo as mesmas fu.ricr;ões fJ:'ofissíonaes 
que os engenheiros-macbinisf..as e não co.ncorrendo com estes 
11as pi·omoçõe;; :por. não serem oriundos do curso mili~r da 
Escola l\aval, submcLtem á approvru;.ão -Oo Congresso para re
r,ompcnsar os seus <ledicados s<?rvil]os e .. extinguit' ruturam~n
tc c~\.a. clásso de . profiss~ona~~, à · emeooa, acima. 

E1wcrra·da a ::i• discussão do projeclo 
1 ~ adiada R votação :ité que a~ referidas 
p'arccer sobec a emenda offerl!l!ida . 

11. <í!;!:l A. de 'l Q:.'O, 
Co1i1mis$õf".~ •l i'l.'lll 

~~ discus::;ão do :projecLo n. 567 A .. <le HliO., mandaw.i·J 
r ccolhe.1: a uma caixa especial metade uo imposto sobre o ;,al, 
de procedcncia. (lo Estado do Rio {)ç Janeiro; com pa t'r.c.: e1· fa ~ 
:vor(l.vet da Commissi.io de Finanças . 

Encerr uê.la e· annunciada . a votação . 
· Approva<lo em 3• discussão e envl.ado ã Commi~~Jo <l<:: 
P..edacr;ão. o seg-uinte 

PHOJEC'l'O 

O Con;;rc:::so Xacioaa.l r esoh·c: . 
Ad. 1." O Poiler Executivo fará recolbL'Í· a u:a:: ca i

xa e.special. metade do jmpo·,:;t0 que a.rr:ecad;i actuu.lmenJ,e ôl •

br.:; o sal de pl'ocedencia. do Estado elo Rio üc J aneir:) . 
:\ rt. 2.v Essa impor.t..aucia será dividida cm. tres pa~·f.;~ .;;. 

sendo duas para auxilio {1~ usinas que se fui;dg:i·nm. para o 
heneficiamento elo sal e n wartc restante sera . apphcuda na 
desob.:> trucção e f!rag·;:q;ern cfos portos, rio:s e canaes qnu s. ~::-
vcin ;i. zona ~alineira . . . . 

"\t•l. :.l." (J prnzo lia1·u a exi:dui;ão da pres~nle lei sc1·a ri o: 
c:ini.:u annos du. sua pu]Jlicar;:io e l'<lSlll<uni~ntaçao na rim·to r 1:

. fercHl.L~ ao auxilio ús usinas uc bcuei'iciamento. . 
Art. -L" J),worridos os cinC(1 annos a. que Sl.l r c l el'C ~, ar 

tigo antcl'i<n• o impQstO sobre o kitogi.·ammn. do sal sc•·a r c- · 
dm:ído ::t 12, réis. 
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. Ai't. 5:· !Smtt sextu tiai'te <io imposto de .que lrat.a o ar-
! !;:·o 4•, será recolhida â caixa já organizada pata o fin1 es
pecial de corn:;erva~ão dos Já alludidos po1'tos, rios e ca;.uc;;-:

Art. G." Revogam-se as disposições em contrario. 
:J·' discussão do su.bstitutivo da Comrois:;;ão de Ob1·;;.~ l'l~

blfoas do p1·ojecto n. 490 A, de 1920. autorizando· estudo$ d., 
barragem e açudagem em zonas assoladas ·pela ::;ecca. 

O Sr. Presidente - Acha-se sobre a mesa uma emenda 
que vae ser lida. · 

.:E' lida, apoiada e enviada ás CommiS;SÕel> de Obra~ Pl•
hlica~ e de Finanças. a seguinte 

EM.E.'<l>A .-\O PROJ"ECT<.1 ~. -190 ,\_. Dr) 19".W 

( 3n discms:::ão: 
Accrescente-se ao art.. iº em seguida ás palawM -j;M i -

1ia~ Geraest- o seguinte: / 
~e aos m~nicipios -Oe Benedíeto Leite, Loreto, Santo An

fonio de Balsas, Vjctoria. do .Alto Pa._rnahyb~ Riacb.ão, Caro
Hna · e Imperatriz, . sit:3-ados Do sul. do Estado do ~ranhão1> .. 

Justificação 
A zona abtangida pelos municipios-citado.s tambem é a.s

t1olada pelas seceas, tendo à mesma configuração · geogi·auhica 
do sul do Piauhy. que se acha incluído :no plano das ilbras 
ao no!'déste. · 

Sala das ses.só~, 10 de deze.rii..bro de !920-- - .Rod1'Ü;w:s 
Jlackado. 

__ Eneeri:·u.cla a 3• .:iiscu::>sào do pi:ojeclo n. 49Ó A, 'iC H!2fl 
e a.dia.da a vctat-ão até que a$ refer idas Commissõe::: deem 
parecer sobre a '.:meuda offerecida. 

3• discussão <lo projecto n. 667, · à». l!)~ O, p1-.wid$1i=:.ÜJ.ii.Of.' 
sobre as requísigõe:5 militares. 

Encer-rada e unnunciada a vota~~º. 

Approvada. em 3º discussão •' enviadi.· á Commsisão .:li:! 
R('.dacção, •) seõ'tl int~ 

~llOJECTO 

, . ' 667 -- 192(1 

1) Congre:;,,c• Nacional decreta: . ·• 
TITULO l 

Arl. J." . São permittidas a~ requís1çõe~ de: Ludo quant.u 
fór indispensavel para completar os meios de aprovisi(lna
roenti"' e t-ram.:poJ"..te da:-< forças armada~ dP, _te.r.i:a ou rna.r, 
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.quando total ou parcialmente mobilizad~. em vir tude do 
estado. de guerra ou em consequencia de commoção intesLi
na e estado de si ' io {Codigo t . t •. J, at·t. ~i.il ; . 

. Art. 2.ª O Poder. ExecuLi\'O determinará, por decreto, o 
dia em que deve;·á começar, em todo ou em parte do terri
t'?r!o nac_ional, a obrig~wão de cada pe~soa alf.cnder ás requi
s1cocs feitas · por autoridade cr>mi,Jetcntc e· na fórma desta lei. 
. .Art. 3.ª i~enhuma requ1s1~ llu poucrá ser fei·a .:;mão por 
escr1pto e ass1gnada pelo requisitante, com a declaracão do 
posto, c;ango, qualidade ou func;;.ão, que lhe conl'ere o dir~i to 
de fazel-a. · 

Art. 4.0 O requisitante é obr igado a dar ao tequisitado 
recibo das coisas ·requisitadas e entregues. 

Art. ~.· Todos os forn;:~cimentos 1eiws em vir!ude de re
quisições dão direito á· indemnização correspondente ao valor 
do damno ou prejuizo por ellas causado ao requisitado . 

Art. 6.º O direito de requisitar se· ;'i exercioo r.i ela au
toridade militar, de terra ou mar, segundo o seu objecto. 

Art. 7.º A fórma das 'requisições, o processo das in
demnizàcões e as regras -segundo as quaes devem ser estas 
calculadas, serão o·bjecto . de regulamento, que o Poder E xe
cutivo expedirá, e nos quaes designará. as autoridades mi
litares competente.s para ordenar e executar as requisições, 
bem como as pessoas es!ranhas aos qua dros no E xerci to e 
da Marinha, ás quaes poderá ser delegado o direito de re-
quisitar.. · 

Art. 8.0 Em tempo de r:uerra o P()dt>r E '.'ecuiivo pode
rá requisitar, em todo ou em parte do territorio nacional, 
tudo quanto fõr necessario á alitnentacão, abrigo e vestua
rio da população civil, bem como o qu e fõ •· preci;;o como 
combustiveI e · meios de illuminaç.ão das cidades, yillas, po
voados e respectivas casas. Essas re'qu is ições serão feitas 
pefa mesma fórma. segundo a mesmã regras ' e com . as mes
mas garantias estabelecidas n os artigos anteriores . 

Paragrapho unico. O Governo as ordenará. e executará 
por intermedio do Miriisterio da Agricultura ou por outro e 
pelos respectivos delegados que para isso forem designados . 

TITULO II 

DAS COISAS E DOS SERVIÇOS EXIOlVEIS PELA REQUislÇIO . 

Art . 9.º Est~ o su.jeitos ã requisicão: 
1º, o alojamento e o ac~ntonamento nas casas dos par-

ticulares: . 
2º, a aliment-ação diaria dac; tropas alojadas nas habita-

~ões riar li.1!nlares, na pr oporção dos ~~cursos dos seus donos 
ou inquiiinos; . . . 

3°, o.s viveres, forragens, combustive1s, meios de illu
_minação e palha para a cama das tropas ; 

· C. -Vol. %lV 
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' liº, os meios de atrelagem e de transporte de qualquer 
especie, inclusive- os navios marítimos e fluviaes; os ca
minhos de ferro e o material de transporte aereo, com o seu 
pessoal' e suas oinstallações e dependencias: os c ombustiveis 
e fontes de força motora, assim como todos os materiaes, 
mercadoEías e objectos accumulados, para o. emprego, na 
exploracao e extensão das linhas de t ransporte; 

5.a, o material, as machinas e as ferramentas necessa
rias á construcção, reparação e demolição das obras e ca
minhos, segundo as exigencias do serviço militar;· 

6~, as installacões industriaes de qualquer categoria, as 
emprezas agrícolas, minas de combusti~eis, installações de 
forca hydraulica ou electrica: todas essas sómente em tempo 
de guerra por ordem especial do Ministerio ·aa Guerra ou 
comrnandante em chefe das forcas em operações; 

7º, os guias, -mensageiros, conductores de vehiculos · hi.p
pomoveis e automoveis, assim como os operarios e· serventes 
necessa.rios á. execução dos trabalhos de interesse militar; 

8°, o tratamento dos doentes e dos feridos em casas dos 
particulares; os medicamentos, objectos de. curativo e os 
instrumentos Clc medicina· e cirurgiá, · existentes no com-
mercio; -

90, as materias primas, peças isoladas, object.os fabrica
dos, ·installações, ferramentas e macbinas; necessarias á fa
bricação e ao concerto do material de farcsmento, equipa
mento, armamento, acampamento, a.rreiamento e dormitorío 
das tropas; 

10, as redes telephonicas , e telegrapbieas, com ou sem 
fio, assim como .o respectivo pessoal; e, 

H. tudo quanto, embora não indicado nos numeros aci
ma, fõr necessario ao serviço da defesa da Nação. 

TnULO m 
D.~ l\EQUlSIÇÂO DE ALOJ AM&~TO E ACANTON-~MENTO 

Art. iO. O alojamento e o acantonamento serão requí
sitaveis' seguI1,do as. fórmas e condições que forem determi
nadas pelo · Poder "Executivo nos regulamentos desta lei ou 
em decretos espeeiaes, observadas as seguintes bases: 

i'>, o aloj,amento e o acantonamento nas casas particula
res não serão exigidos sinão em casos de insufficiencia dos 
edificios, ins!allações <> terrenos pertencentes lá União, aos 
Estados ou aos municipios. · 

2~, os moradores das casas párticulat'e.s conservarão 
sempre, pa.ra si, suas .familias, empregados, operarios e crea
dos, os comml)dO$ indisnensavnís. 

3•, os d-etentores de dinheiro da União, do Estado ou 
do município, serão dispensados de fornecer alojamento 
quando as resp17et.ivas cai:xas estiverem collocàdas ~m . sP.u 
domicilio. 
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4ª, s~o tambem ~ispensados de fornecer alojamenw os 
estaJ;ielec1mentO"s hosp1t.a._lares e de as5istencia, os retiros da 
velluce, bem como as communidades religiosas femininas. 
os pensionistas de mulheres, e as mul:heres que vivem só:;, 
salvo o caso desse tratar de alojamento para outras mulheres 
q~~ tambem vivam sós e hajam sido expulsas do seu domi-
c1ho por necessidades mílitares. . 

5ª, só na falta de outros requisitados pa1'a aloja.rrlento 
e acantonamento o do111iciUo dos ausentes, os edific~os e 
construcç-Oes onde funcciona.m em prezas industriaes: . corn
mer<iiaes e a,grfoolas, os esta•leiros de ·construcção e officlnas. 

6", além da indemnização pelo fornecimento oe atoja
mento e acantonameonto, terão os proprietarios ou inqui
linos direito á indemnizaoão pelos damnos ahi resultantes 
para as suas prop6.:dades ou coisas. 

~· Paragrapho unico. Poderá ser requistado, pela propria 
autoridade militar, alojamento ou abrigo para as popula
~ões expul"os d-Os seus domieiilios por necessidades da de
fesa nacional. 

TITULO IV 

l>A REQUISICÃQ "D& ANIMAES E VSHICULOS NECESSARIOS AG 
TRANS:POl\'TE DE GUERR.\ 

L4rt. 11. A requisicão, que deverá ser preparada. em 
tempo de paz, de anima.,s -de sella, de tire> ou de carga, assim 
como a. dos hippomoveis e aut.omoveis ne~essarios aos Lran.s
portes militare~ será regulamentada. peló Poder Executivo. 
· § 1.0 O· preparo a que se refern o artigo consistirá no 
n<eenseamento e o!assWcacão ·dos animaes e vehiculo.s e na 
fixacão das quotas com que os municípios deverão concor
rer em caso de mobilização. 

§' 2."' Nos municipios indicados- pelo Governo far-se-ha 
o recenseamento dos animaes e vehiculos existentes, o guàl 

.. será revisto nos praz.os marcados. pelos regulamentos desta 
lei. · · 
. § 3.º Para esse recenseamento e suas revisões periodic:as 

poderá ·o Governo Federal entr!ir em aeoõrdo ôom os gover
nos dos Estados e dos munícipios. 

§ 4.º Feito o recenseamento o Ministerio da Gu~rra man
dará proceder á classiflcacão dos animaes e vehieulos utili
zavefs pelo Exercito. organizando. ~s respectivos mappas . e 
determinando pará cadã regiã.o militar a quota de- forneci
mentos dos dil'Js animaes e vehiculos, nos casos de mobi
lizMão e repa..."'lindo as contribuir,;ões por municípios. de .ac
côrdo com as informacões dos commandantes das respectiva~ 
regiões. : . . ,_ 

. § s.· Dos regulamentos desta lei con.starão -~SJ!.0Siçoe81 
sobre a fórmã, condiç~és e systerna de- mdemnizat'oes da!'; 
requisições de· anitnaes e vehimdus. · 
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TITULO VI 

DA REQUISIÇÃO DOS MElOS DE TRA.>iPO:'l.TES AEl\EO 

Art. 12 . Reger-se-ha por dísposiçõei- especiaes dos re
gulamentos desta lei a reqUisição dos apparelhos de trans
porte aer~o, das suas estações e materiaes e dos ..serviços 
do respectivo pessoal. 

TITULO VI / 

DA1) REQUISIÇÕES DAS Vl.AS .FERREAS 

Art. 13 . Nos casos previstos pelo art. 1 º desta lei, as 
emorezas de es1 ra.das rle forrn s:l.o obrilladas. med:ante r equi.:. 

· sição, a pôr á disposição do Ministerio da Guei-ra o conjuncto 
dos seus recursos em ma~erial e pessoal. inclusive os edifi
cios das estações e a via perma11pn•P.: as mas :rontes ne P.ner
gias e força motora; as suas officinas, materiaes armazena-· 
dos e provisões uteis á explol".ação das rêdes; as linhas tele
graphicas e telenhonicas P, as estações de telegraphia ou 
telephonia sem fio. 

§ 1.º Em ·fompo de guerra, poderá o 'Governo, . quando 
julgue indispensavel, decretar que todo o serviço de vias 
ferreas fique inteiramente subordinado á autoridade mili
tar, sob a direcção geral do Ministerio da G.uerra. 

·§ 2º. Neste caso ou no das requisições feitas pelo Mi
nisterio da Guerra, o pessoal e o matP.rial das es:radas de 
ferro poderão !;er indit'rer"ntemente emnr ega.dof: l'"'m dist.in
cção de companhia ou fêde, - em todas as linhas que o 
interesse militar aconselhar. 

§ 3.º O Ministerio da Guerra determinará a organ'ização 
e preparo de batalhões ou companhias ~soladas para o ser
viço de viação ferrea de campanha, inclusive para os de en
genharia ferroviaria. 

§ li.• :O.s r ei-:;u lamentos clcsta lei determinarão a fórma 
e condições da requisição das v ias ferreas e o modo das in
demnizac;ões, segund n tabel1as que .o · Governo estabelecer ou 
de accôrdo com os dados que fixar para as avaliações . 

§ 5.º O Governo poderá celebrar desde logo convenções 
cot:l as emprezas de eslracas de ferro sobre as tar ifas e 
indemnizações .pelo serviço militar, inclusive para os trans
portes eslratugicos, prepara.deis em f empo de paz . 

§ 6.º Da suspensão ou -paralysacão dos transprrrtes com..; 
merciaes, em tempo de guerra, não resultará. direito a qual
quer indemnizacão. 
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TITULO VII 

DA REQUIS!i;ÃC> DAS Ri:DES TELEGRAPHlCAS E TELEPHONIOAS 

Art. i4. Em tempo de guerra e mediante requlsicão, 
!-odas .as rêdes de telegraphia e telephonia, com ou sem fio, 
inclusive os cabos submarinos costeiros ficarão sob a ad
ministração do ~Hnisterio da Guerra; qne disporá do seu pes- . 
soai e material e regulará a sua ~xploracão. 

Paragrapho unico. - Um serviço especial de telegraphia 
militar serâ organizado, desde o tempo de paz, com pessoal 
habilitado para a direcção e a parte technica dó mesmo. 

TITULO vm 
DA REQUISIÇÃO DOS MEIOS DE TRANSPORTE MARIT!MOS 

1 

.. • J 
Art. i5. A requisição de navios marítimos, q1Jalquer 

que seja a sua tonelagem e modo de propulsão, inclusive 
embarcações e apparelhos fluctuantes de toda a especie, 
bem como a das respectivas tripulações, a de todos os esta
leiros, docas estabelecimentos e do seu pessoal, e dos ma
teriaes, apparelhos, mercadorias e obiectos ernpregados na 
navegação maritima, ·será exercida pelo M inistcrio. da Ma
rinha ou seus delegados ou agentes, especialmente no
meados . 

-- § · 1.0 Os bens marit.imos susceptiveis de requisição· são 
.os que pertencem a sociedades ou cidadãos brasileiros e os de 
sociedades ou cidadãos estrangairos, dependentes i.!e paizes 
cuja legislação a preveem r..as mesmas circumstancia~. 

· § 2.0 As requisicões maritimas serão regidas por dispo
sições de um regulamento especial que o Poder Executivo 
expedirá. 

§ 3.º Emquanto circumstancias excepcionaes não exigi
rem a admini~tracão e expl riração directa dos transporte!'. ni:i
ritimos, a requisição · dos navios terá sómPnte por effeito 
.submetter âs ordeos e á fi3calização da autoridade naval, a 
utilização dos mesmos . A gerencia e o trafego continuarão a 
cargo dos proprietarios. armadores, capitães ou patrões, com 
observancia das tarifas de transporte. fixadas pelo Ministerfo 
da Marinha·· de accôrdo com a Commissão Central de Requi.
sições, creada por esta lei. 

TITULO IX 
. - .-- ~~-· 

DA• RltQUISJç.~O D?: Ml!!IOS DE TRANSPORTES ::'LUVl.~E!!" E LACtH!Tl\'1':9 

Art. 16 . Em caso .de mobilização ,geral ou pa1·cial. e por 
ordem do Minic;tro da Gu erra. os meios de tran sporte fluviaes 
e lacustres poderão ser requisi tados, pertençam ou não a so
ciedades ou cidadãos brasileiros. Segundo as circumstancias 
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e as exigencias das necessidades militares, poderão elles, não 
obstante a requisição,. continuar a ser explorados pelos seus 

. proprietarios, armaqores · ou patrões., conforme instructões 
das autoridades ' competentes, ou ficar sob a administração 
àirecta· da autoridade militar. · ' . . -

• i.º As equipagens das embarcações e dos ~staleiros e 
officinas. das emprezas fluviaes ou lacustre~ poderão ser re-
quisitados conjuntamente com o material . . 
. § 2.º O Ministerio da -Marinha ordenará o reeonheeimen.
to, <lesde o tempo de paz, por offieiae-s para i!so designados, 
das condições de utilização milí4tr da rêde :f'!uvial e lacustre 
nacional. Esses officiaes levantarão, a o mesmo tempo, a esta
tística dos meios de transporte. Os resultados destes traba
lhos serão communicados .a o Ministet>io c'.Gl Guerra, á cuja dis
posição, em caso de mobilização, poder~o ficar os officiaes de 
Marinha que os executaram.. 

§ 3. º_.Nos regulamentos <lesta lei será determinado o modo 
de execu~ão das disposições ·acima e estabelecido o aystema 
de indemnizaçõeii. · 

TITULO X · 
j~W<' ~:~,..,...,-.---~ -· 

. -· ·!'" . DA REQUISICÃO DOS EST.'lllELEClMENTOS INDUSTRIAES 

Art. i7 . As requisiç~es, Só permittidas em tempo de 
guerra. relat.ivas aos ~stabelecimentos industriaes, para o 
fornecimento das forças armadas, em campanha, de produ
·:!tos identicos ou similares aos da fabricaxão normal dos mes
mos estabelecimentos, e mesmo para a utilização de s-eu pes
soal, edificios, forca motora, maohinarias e maleriaes em de
posito para1 a fabricação de outros productos. só serão orde
nadas pelos Ministros da Guerra ou da Marinha. · 

§ 1° Desd&- o tempo de paz, os l\!inistros da Guerra e da. 
Marinha, mandarão proceder á estatística dos estabelecimen
tos industriaes, susceptiveis de .i;;erem requisitados em tempo 
de gl.ierra, para garantir as fabricações uteis ao Exercito ou 
á Armada. · 

§ 2.º Os regulamentos que o Governo expedir conterão 
disposições espeefaes sobre as requisições dos estabeleeimen- . 
tos industriaes e a administra9ão e !unccionamento dos mes
mos sob a directa· responsabilidade da autoridade militar QU 
sua fiscalização. 

--
TITULO XI 

DA REQUlSIÇÃO DOS RECURSOS AGRICOLAS 

Art. 18. Reger-se-á por disposições regulamentares es
peciaes a requisiçã · dos recursos agr1colas, só permittida em 

· tempo de guerra. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 00:34 +Página 75 de 100 

55 

, §. i.° Fica o Governo autorizado a crear o Serviço de re
abastecimento, no M:inisterio da Guerra, confi:ido a uma com
missão central, com séde no mesmo Ministerio e commissõe:.:; 
l'êgionaes, um,a em caàa Estado e uma no Districto Ftrlera1. 

§ 2.º Essas commissões . desde o tempo de paz, promove
rão o levaI].tamento das cstatisticas,. dos recursos agticolas com 
os quaes contar ag forças que se empenharem na guerrn. 

§ 3.º E' faeultado ao Governo Federal entrar em :;.ccõrdo 
com os Governos dos Estados d oemodo a obter a coIIaboração 
destes para a organização dessas estatísticas e o seu auxilio 
nas requisições dos recursos agricolas. 

TITULO XII 
\. ' 

DAS ISENÇÕES 

ArL f9. Não serão requisitados: 
1. º,.os viveres destinados ao consumo da familia durante 

um mez; 
2º, as forragens à,estinadas ã alimentaeão dos animaeR 

<lurante quinze dias; 
2º, os materiaes, mercadorias e objectos destinados ao 

funccionamento normal àos estabelecimentos industriaes. não 
requisitados, durante tres mezes: · · 

4º, os meios de transporte dos medicas, cirurgiões e par
teiros; 

. 5º. os bens immoveis e moveiR indispensaveis ás obras de 
caridade e assistr:mcia; 

6º. os hens de qualquer nat,urr.za de uso dos agentes di
J)lomaticos e consulares dos paizes que concedam igual isen
ção aos ag-entes dinlnmaticos r. consu hrres do Brasil. 

§ 1.º O dr1micilio dos ansentes. não represl'\ntados, só po
llerâ ser requisitado em tempo de guerra e na falta de outro. 
:foste easo a. autoridade civil deverá proceder á abertura do 
domicilio ao seu fechamento, bem como a retirada das mer
cadorias. coisas o ohjc~to:: requisitados, na. presença de dua!' 
testcmunhns. lavranclo-sc do acto um termo. 

~ 2." Nos casos de mohilízaçãn. em consequencia de com
moção intestina e P.~t:J do d~ Siti(), o~ seI"Vicos pessoaes s6 po
dem ser requisitados das pessoas que ao tempo j:í os :f'aziam 
no e:<(enicio hahitnal ilP. ~mi. rirl'lfis:=:ão 0<1 rifficio. taes como 
os dos conduc.tores de vehfoulos e outros, quando esses ser
vii:m; forem indispensaveis ao transporte ou manutenção da~ 
forças armadas. 

TITULO XIII 

DA EXECt:ÇÃO OAS REQUISY.ÇÕES' 

.A!'t. 20. As I'eqttisições serão dirigidas á autoridade ci
-yil mais graduada do Jogar e só em casos excepeionaes e ur-
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gentes, que deverão ser justificados, far-se-ão directamente 
ao requisitado. 

§ 1.º A autnridade civil tem o 'direito de examinar a va
lidade da requisição e repartil-a entre os habitantes de accôr
do com os recur~oso de ca·ja um, sendo obrigada a providen
ciar para que seja satisfeita no lagar e dia' mar.cados pelo re-
quisitante. · 

§ 2:n Na falta de autoridade civil no logar de requisição, 
qualquer cidadão poderá substituil-a, a convite do reqmsi
tante, para receber e auxiliar a execução da requisição. 

§ 3.º Verificando que a .requisição sobrepuja áS dispo
·nibi!idades ou possibili-aades do Jogar ou dos :wus habitantes, 
a autoridade, civil ou quem a substituà providenciará para o 
fornecimento do q~e fôr possivel. 

§ 4.º Quando o requisitante apurar que houve sonegação 
ou occultaçãQ de materiaes, mercadorias ou objecto! requi
sitaveis. executará directamente a requisição, levando o facto 
a:o conhecimento da autoridade militar superior para. os effei-
tos penaes. . . · · 

§ 5.º A rcparticão das requisições entre os habitantes, sel'ã 
feita, sempre que fôr passivei, com a assistencia de duas pes
soas conceituadas do logar. 

§ 6.º Compete á a:utoridade civil que providenciar sohre 
à ;:~ecução da requisição reclamar do requisitante o recibo 
global das coisas fornecidas e a entrega, de recibos parciaes a 
cada uma das pessoas que cumpriram a requisição. 

§ 7.º A autoridade militar executará com o emprego da 
força as requisições indevidamente recusadas sob qualquer 
pretexto. 

-~ 8." Tocia a autoridade ou toda a pessoa que, em tempo 
de ~uerra. se recuse ou se snhtraia á cxecur.ão de uma re
quisicão, será passive! das pena;; e!'ltabelec1das. pelos artigos 
166 e .seguinte do Codigo Penal Militar, procMsada e julgada 
pela justiça mi lilar. 

§ \:l.' Tnda a autoridarfe ou pe!le:na, que, em materia de 
?'equisiçãn, abusar d0s p'lderes que lhe são conferidos, ou re
cusar enlregar recibo legal das fornecimentos ou serviços re
quisitados, fica su,jeit.a á pena de um a dnis annos de prisão 
I'! será processada e julgada pela justiça militar. 

§ 10. Todo o militar que fizer requisição sem qualidade 
para isso será punido com as penas previstas no Codigo Penal 
Militar, para os crimes de estellionato, sem prejuizo das in
demnizações a que ficará sujeir.o. 

TITULO XIV· 
DAS JNDEMNrZAÇÕES 

Art. 21. O pagamento das indemnizações pelos forneci6 
mentas feito::; ou servii;os prestados em virtude de requisições 
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será. effectuado segundo as tarifas ou as tabellas de preços ou 
de bases para o calculo destes, organízad.as pelos Ministerios 
da Guerra e da Marinha, por proposta d:i Commisstío Central. 
de Requisições, que fica creada, com séde no Ministerio da 
Guerra. 

§ 1." Fiea. o Governo autorizado a orear Commissões de 
Avaliaç4o de Requ:isições, uma no l\linisterio da Guerra e 
outra no Ministe.rio da Marinha, e Sub-Commissões, uma em 
cada Estado e uma no Districto Federal, todas subordinadas â 
Commissão .Central de Requisições. 

§ 2.º Da Commissão Central de Requisições farão parto 
obrigatoriamente um general de divisão e um vice-almirante, 
um intendente da Guerra e um commissarío da Marinha e :re
presentantes dos Ministerios da Agricultura, Viacão e Fazenda, 
podendo ser nomeados, com voto apenas consultivo, um ju
rista e representantes dos interesses commerciaes, agrícolas e 
industriaes. 

As Cammissões de Avaliação das Requisições e as Sub
Commissões serão compostas de cinco membros. Aquellas se
rão nomeadas pelos respectivos Ministros, da Guerra ou da 
1\larinha. As SulrCommissões serão nomeadas pela Commis
são Central de Requisições. !Esta será nomeada pelo Presi
dente da· Republica, por proposta dos Ministros da Guerra, da 
Marinha, da Agricultura, da Viação e da Fazenda. 

- .Art. 22 ~ Compete á Com missão Cer.tral de Requisições: 
1º, Ol';S'anizar, para submetter, á. approvaç5o dos Ministros 

da Guerra e da Marinha, as tarifas ou tabeHa.s de preços das 
e-0usas que podem s-er requisitadas, tomando em consideração 
as informações fornecidas pelas Commissões e Sub-Commis
sões de A vali ação ; 

2º, dar parecer em todos os casos singulares de indemni
zação, que forem submettidos ao seu exame. bem como res
ponder ás consultas dos Ministerios da Guerra e da Marinha, 
sobre requisições; . 

3º, preparar as instruccões e resolucões dos Ministros 
da Guerra e da Marinha no tocante ao exercício do direito de 
requisição; . 
. 4ª, exredir instruccões ás Commissões e Sub-Commissões 
de Avaliação e resolver qualquer consulta das mesmas. 

Paragrapho unico. As Gommissões e Sub-Commissões do 
Avaliação são orgãos auxiliares da Commis.sc'f.o Ctmtrai de Re~ 
quisições e terão as suas funcoões definidas nos regulamentos 
desta lei. 

Art. 23. São da competencia da J11stil;la Federal e terão 
processo summario todas as caui:;as relalivas a requisi<;ões mi
litares e respectivas inder..nizações. 

Art. 24. Fica o Governo autorizado a abrir os creditos 
necessarios para a execução desta lei. 

Art. 25 •. Revogam-se as disposições em eontrar.o.; 
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. 3' di!'!cussao do. projecto n. ·502 A, de 1920, regutarido os 
contractos de construccão . e exp!ora1:ão de estradas de ferro. 

O Sr. Presidente ·- Acr.am-se .sobre a mesa diversas 
.'1mendas ~ue vão ser lidas. 
• ·. São· ·successivamento lic!a~ . apoiada& e .enviadas _á Com.-
missão de Finanças as se,guintes -

•' 

EIVCENDAS AO PROJSCT'O 1'!: . 592 A, .D& i 920 

~3" disc:J.ssão) 
N. t 

Ao art. f. • - Redija-se assim esse artigo: «As Con~.eS· 
·sões· de estradas de :rerro1 comprehendencio a sua construcção, 
uso e goso, ~erão feitas pelo Governo F~deral, nos ter~oa da 
preeente lei>. 

N. 2 

· A~rescenté .. se, par~ cons~ituir o art.. 2•: 
e-Essas conces~ões dev·erã9 ser requeridas ao Congress~ Na •. 

ciotial ; · auando, porP.m, houver sido determinada por lei a 
con.struc0ão de qualquer estrada, sP-rlio ellas o.fferecidas pelo 
Poder E~écutivo ern concurrencia publica. 
. . § f, º Os requerimentos da concessão, dirigidos ao Con

~ .&resso l'llacional, nos t.érmos da primeira parle <leste artigo, 
·sómente serão tomadas . em con!;ideração quando e\;liv()rem 

. aeompattha.dos de plantas e mais documentos de reconheci
mento, e consignarem não só o maximo do oapi.tal a despender . 
<.omo ainrla o maximo de prar.o nece~sario â apresentucii.o dos 
estudos definitivoo ao Poder Executivo. 
. J .2. º Si as con·cessões houverP.m de ser offcrecidas em 
concurrencia,:publica. conforme prer.eilua a s!'i;unda parle d~ste 

·.artigo, deverá ser a tempo pnrmittido que o!'! concurrcntP.~ 
i.JxamlnP.tn todos os pro,l ectos e orr.amenlos elnborarlo& pel n 
Poder Executivo, relativos :is estradas a contractar . > 

N. 3 
Ao art. .(0

, p~ragrapho unico: 

·" Aeereeente-se: <tlcanco entendido que, em caso algum, 
jámais se poderão fazer nos pro,iectos adoptados alterac6es que 
redundem em augmento do oa.pit..al fixado>. 

N. 4 
Ao art. 5•, § i• : 
Depois das palavras e-a juizo do Governo~, substituam-se 

as que estãó tiel~ seguintes: c:dentro de prazo não i.nferior 
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ao que tiver sido lixa.do para a ~onstrucção da estrada; dimi-
, nuidô de um anno~. , 

N. 5 
Ao art. 5º, § 2º: 
Substitua-se a par-te final, c!epois da palavra «MnlrMto>, 

.'pela seguinte: •subordinado o pagamento desses juros ao que 
dispõe o paragrapho seguinte~. 

N. 6 
Ao art. 5", § a~: 

Supprima-sê a primeira parte. até aa pahwras q)'Nsente 
lei~, inclusive. 

N. 7. 
Ao art. 7": 
Accres~ente-se: d'icando resalvado ao Governo o direito 

' rte resgate depois <lo 20Q ahM, contado <ta Msignatura do con
tracto. 

Paragraphc unioo. O resgste de que trata a presante al"-
. Ugo <leverã ser feito de modo que o concessionaria nãl} receba 

mais que os titulos de divida publica d1>positados no Thesouro, 
nos termos do art. 5", e ainda não resgatados em virtude do 
§ 3° da tnf)Stno artigo; e um capite.t que, ao juro annual de 

· 5 % , produza, durante o prazo restante da concessãQ., impot'
, t.ancia i~.ual á renda liquida média, verificada nos ultimas cinco 

annos anteriores ao resgate da concessão, ficando entendiC.o 
que este capíLal jámais poderá ex~eder ao valor das a.polices 
ate então resgatadas; nos termos. do citado § 8º .do art. fiº. ~ 

N. 8 
Ao art. 8" - Suppríma-se. 

N. 9 
Accrescente-se, onde con'\'ler: · 
<Art. As tarifas deverão ser submettidas á approvacão 

do Poder Ex~cu iivo. · · · 
Paragrapho unico. Quando a renda bruta arrecadal'a 

pelos concess\onarios durante tres annos con.~ecutivos for ~u
perlor a ·duas vezes o m!nimo garantido, nos termos do ar-

. tigo 2e, o Poder E:x:P.cutivo poderá proceder á reduccão geral 
das tarifa.e;, de pret'ereneia medi~nte aeeõrdo com os eoncessio
narios, .de Uirma que não seja ultra.passado o t~mite estahel-e
cido nMte paragrapho. > 

Sala das sessões, 10 de dezetnbro de UUW. - Alaor Prata. 

N. iO 
o Aí't. 7• - Accrescente-se - a titulo gratuit-0. -
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. Ao art. 8 - Substitua-se pelo seguinte: Ás concessões de 
é6tradas de ferto aut.l)rizadas pela presente lei, serão feitas 
em concurrencia publica . ' 

Ao art. 12 - Sup:prima-se: 
1 . 

Sala da:, sessões, 10 de dezembro de i920. - Joaquim 
Osorio. 

N. ft 
Supprima-se no § 2º do art. 3~ do projecto n. 592 ~ 

de 1920, a parte que manda retirar <ia V(>Oda liquida, alli 
prevista e resultante do serviço de explora{Jão das estradas de 
ferro uma porcentagem a que terão direito ~os fnnccionarjos 
e os operaria.s> respectivos <i:a titulo de partic1r.a~ão nos 
lueroS>. . ; 

Sala das sessões. 10 de dezembro de 1920. - Carlot: 
Penafiet · . 

Encerrada a .3~ discussão do projp,ct.o n. 592 A, de :1920, 
e addíada a votação até qu~ a referida Commissão dê parecer 
sobre ' as emendas offerecidas. 

3• discussão do pro.iecto Íl. 634, de 1920, abrindo o cre
dito especial de 4 ;065$400, para pagamento a Gnilherme 
Pereira ' de .Mesquita, Oscar Jorge Pereira e Miguel Souto 
Mariath. · 

O sr. Presidente - Acha-se sobre a Mesa. uma emenda, , 
que vae ser lida. 

E' lida, apoiada. e enviada. ã Commissão de Finanças a 
seguinte 

EMENDA AO PROJECTo N. 634, OF; i920 

(3• . discussão) 
Accrescente-se: 
Fica o Presidente da Republica autorizado a abrir, por 

intermcdio do mesmo Ministerio da Justiça e. N~l"OCios In
teriores nm credito especial de 850$75.0, destinailo aos pa
gamentos de gratificações addicionaes a que teem direito e 
deixaram de receber as seguintes funccionarios da Secretaria. 
da. Camara dos Deputados: - redactor de debates José Maria 
Goulart de Andrada, de 26 de abril a i5 de ago~to de HH4 

· ( 15 · ~), 300$; continuo, Cicero Ga'briel da Trinda<le, de g a 
31 de dezembro de :1.9:1.9 (differenca de 5 o/a por lc>r pas~ado 
a rec~ber 25 ~º desde aquella data), i7$250; servl!11te Alvaro 
Evangelino Nogueira, de :12 de setembro a 31 de dP.zernbro de 
:1919 (20 % sobre seus vencimentos), 2H>$; tachygrapho Dr. 
Salomão de Vasconcellos, 2'09$; e Dr. Amaro de .<\ J)luquerque, 
i-04$500, referentes ao periodo de i3 a 31 de dezembro de 
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19!9; e <Um credito supplementar de 8 :720$, tambem para pa
gam~ntos de gratificações addicíonaes a que teem direito os 
seguintes funcciona:rios da dita Secretaria: - ao l'edactor de 
del:>a_tes Raphael Pinheiro, por ter completado dez annos de 
s~rv1ço ( 15 _% sobre . seus vencimentos) , 1 :800$; al' continuo 
C1cero Gabriel da Trmdade, que pa:;sou a receber 25 9'o, dif
!erenca a mais <le 5 %. 270$; servente Alvaro Evangelino No
gueira· (20 % sobre seus vencimentos) , 720$· ao tnchygrapho 
Dl'. Salomão de Vasconcellos. 3 :960$; e ao tachyv-apho Dr . 
Amaro de Albuquerque, 1 :980$. relativos ambos est.es ultimos 
ao anno de 1920. · · , 

Sala das sessões, 10 <le dezembro <le 1920. - Ve1•issimc 
de MeUo . . 

Jttstif ú:ação 

Esta emenda já foi acceita p ela Commissão de:: Finanças, 
em parecer ao projecto ··n.. 513, de 192(), mas indo o projecto 
â Commissão de Constítuioão e Justiça, para que e~ta se pro
nuncia:;se sobre a prescripção a que se referia o dilo projecto, 
viu-se obr igada a peõir informações ao Governo, ficando assim 
presa a emenda, ra.zão por que ,a reproduzo neste projecto . 
- Verissimo de Mello. . 

:Encerrada a 3e discussão do proÚclo n. 63li, de 1.920, 
e adiada a votacão até que a referida Commissão d~ parecer 
a respeito. 

Encerrada a discussão unica dos arts. 1.º e 2"' d o projecto 
n. 57 4, de 1920, approvando o l!Y-1.tado assignado entre o Bra7 
sil e a Inglaterra sobre a creação de uma commissão de p~; 
e annunciada a wtação. 

Approvados successiv~mente em discussão unica os se
guintes artigos do 

PROJECTO 

N. 674 - 1920 

(). Cong1•esso Nacional resolve: 
Art. i.° Fica approvacto o tratado assignado no Rio de 

~Jan1~iro a r, de abri I ele i'!H 9. pelo Ministro de Estado dP..s Re
lações Exteriores da Republica dos Estados Unidos do Bt-asll 
o o Enviado Extraordinario e Minislro Plenipotenciario ne> 
Brasíl, de S. M. o Rei du IngwJerra. devidamente autoriza
dos, para o fim da creacão de uma Commissão de 1,az. 

Art. 2.º Revogam-se as disposicões em contrario. 

O Sr. Presidente - O projecto \'ae a Commisi:ão de Re
dacc;ão. 

Encerrada a discussão unioo, do . artigo unico do proJecto 
n. 675, de . f.920, approvando o tratado de e.xlradiccão ceJe
]>rado entre o Bras1l e <> Perú: e-- annuooi~a. a votatão. 
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Approvado em discussão o seguinte artigo do 

PROJ"ECTO 

N. 675 - 1920 

O Congresso Nacional resolve : 
Art." Lº Fica approvado o Tratado assignado nesta Ca

p11al, a 13 de. {evereiro de 1919, pelo Mínisterio de Estado das 
Relações Exteriores do Brasil e pelo Envbl.do ~traordinario 
e Ministro • Plenipotenciario da Republica rto Perú, devida
mente autorizados, regulando a extradição de. criminosos en- . 
tre os dous pau;e15. 

· Q Sr: Pregidente - O Pt'.OJer.to v:1e a Commt.ssn.o de Re
. dac~t>. . . . . . . 

Eneerrada a 2ª discussão dos iru-ts. 1" e 2p '10 ·projeoto 
·n. ·- 66~, de 1.920, abrindo o eredito 1 :825$, para pagamento de 
: diarias a.: Hermelindo Ferreira Lima e annuµoiaoo a votação. 

Appro'1ados successivamente em 2" discussão os segqintes · 
artigos do · 

PROJ'~C'tO 

·N . 669 - i.920 

O Congresso Naetonal decreta: "· 
Art. f.• Fica o Presidente da Republ!M. autorizadq a 

abrir, pelo Ministerio da Flaz.enda, o credito especial de réis 
1 :825$j que se destina ao pagamento ·de diafiás veneidas em 
i 9! 9 por Hermelindo Ferreira LiIDl'l, escrivão do e:dinct.o 2º 
posto fiscal do Alto Acre. . . · ' · 

Art. 2.º Revogam-se as disposições em contrarto . 

o Sr. Presidente - O projecto passa á 3" discussáo. 
Encerrada a 2·· discu:s:são dos arta. 1º e 2º do projecto 

n. &70, de 1920, abrindo o credito de 47 :893$4.43, wa paga· 
roento a Felisberto Br$nt; e a1,munciada a votação . 

./ Approvado sueeessivamenle em 2" discussão os seguintes 
artigos do 

PRCJJECTO 

N. 610 ·- 19!() 

· O Co-ngresso. Nacional decrêta: 
. Art. Lº Fica o .Presiµente ~ Republica autor1za~o a 
_:_ ;Wrir, pelo. Ministêrio da Faze:i..dà., <) . credito especial de 

-i7 :893$U3, afim de occo~r..er ~~ :p~ento. á vista. de ~-
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tença judiciaria, dos vencimentos de Felisberto Brant. dis
penS#ldo, em porladoria do Minislerio da Guerra, de 6 do de
zembro de 1910, do posto de 2º tenente picador do Exercito. • 
Os impostos e contribuições devidas toram descontad·as nos 
autos. · 

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

O ·sr. Presidente ..:..- O projecto passa á 3• discussão. 

O Sr. Sampaio Corrêa (pela ordem) requer e obtem dis-' 
pensa de intersticto para o projecto n. 6i0, de 1.920, figurar 
na cr~em do dia. da sessão seguinte. · , .. 

1~_ discussão do projecto n. 222 A, de 1920, isentando 
os direitos de importação o !llla.Lerial que se destmar ao La
boralorio de Observações, mantido em Ma.nãos pela Escola de 
Medicina 1'ropical de Liverpool; com parecer favoravel da 
Commissão de Saude Publica e substitutivo oo de Finanças. 

Encerrada e annunciada. a votação .• 
Approvado em 1 • discussão o seguinte 

. PROJECTO ~ 

N. 222 A - 1920 

O Congresso Nacional decreta: 
· .ML i.º Fica isento do J?~gamento dos direitos de impor

taQão (inclusive os de expediente) o material que se destinar 
at.1 Laboratorio de Obervações, mantido em Manáos ·pela Es
cC>la de Medicina Tropical de Liverpool, constante de moveis, 
al'maçào, drogA.S, télas .de arame, centrifugadores, pias, tor
neiras, animaes de laboratorio e quaesquer outros accessorios 
destinados ás pesquizos s~ientificas daquelle instituto. 

Art. 2.º A Fazenda Nacion1'..1 restituirá ao director do 
mencionado laborator io as quantias que Lenbam cobrado no 
('Orrenle ex:ercic1.J pela entrada. de qualquer IDA.terial para o 
fim alludido no a.rt. 1º. . \ 

Art. 3.º Revo~am ... se as disposições em contrario .. 

O Sr. Presidente - O projr-cio pas~a á 2• discussão. 

() Sr. Antonio Nogueira <1;ela urde-m . . requer ·e obtem 
dispensa de intersticio para o pr-ojecto n.- 222 A, de i920, fi
.::rorar na ordem do ~ia da sessão seguinte. 

-Discussão unica do parecer da Commissão de Finanças 
sobre a emenda nt'fr.rc(}ida na 2• discussão do projer.to nu
mero 603, ·~·e 1 \"120, reandando reverter ao serviço_ aclivo do 
Exercito o eapitão reformado Alfredo Fonsec<1; com parecP.r 
da Commissão de Fínanças sobre a emenda. offerecida e sub
stituto da mesrea Cornmi.ssão <vic-e projecto n. 603 A, 
de 1920). 
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• 
: O Sr. Presidente - Achn-~e sobre a mesa um requeri-
mento que vae ser lido . 

E' lido, apoiado e J)o:sto conjuntamente em discussão o 
seguinte 

RF..QUERlME'NTO AO PAREC~ DA CO:>.IMSSÂO DE FINA..:...._l;AS. SOBR.l!I 
EME.."<DA OFFERKClDA .\O PkOJECTO :N • 603 A, DE 1920 

· 'Requeiro que, sem pu.·ejuizo da discussão ao projecto nu
~ero 60;J, de 1920, vá á 'C'-0m1r.issão cl'e Marinha e Guerra para 
dizer sobre a emenda offerecida em 2" discussão, como lhe 
compete. 

Sala das sessões, 10 de dezembro de 192.J. - .Joaquim 
Osoi·io. . 

Enc-errada a discussão do pal"eeer da Commissãó de Fi
nancas sobre a emenda offe.recida ao projecto 'n. 6()3 A, .C.~ 
HJ~o. e annunciada a votação do requerimento do Sr. ·Joa-
qmm Osorio. , , .- -

Approvado o referido requerimento do Sr. JoaquiIP. 
Osorio. · · 

/ 

O Sr. Salles Filho (pel.a ordeml requer a verificação da 
v~~h. , 

Procedendo-se á verificação de votacão, reconhece-se te
. rem votado a favor 68 Srs. Deputados e contra ~; total 69'.·-

0 Sr; Presidente -- Não ha numero. Deixo de mandar 
proceder á e.hamada por ser vishrel a falta de numero. 

Passa-se 1ás materias em ·discussão. 
Disrnssão uniêa do rparecer da Comzrissão de Finanças· 

sobre as emenda$ offerecidas na 3ª discussão do I>rojec-to nu
mero 168 B, de i 9210\ do SenadC>, determinando que os offi
ciaes do E.1'.ercito, que não contareir 30 annos de serviço 
effectivo, compulsados ao entrai." em vigor o deereto n. 12. soo, 
de 1918, .terão a patente (': o soldo dos postos immediatamente 
superiores: oom parP.cer das Commissões ,je Marinha fl Guerra 

· e ~e 1''inanças contrario ás emendas apresentadas {vide pro
. je~to n. 168 C, de 192Q. 

o Sr. Alvaro :Baptista (peln. ardem) ('") - Sr. Presi
dente, o caso de que vou :rre oocupar é de tal or "em que não 
póde deixar de interP..ssar á .Camara toda e ao 'paiz inteiro, de 
tanmanha gravidade se me' afigura. 

Ha pou<!o, um dos meus illus~res collegas de bancada 

{") Este discurso não foi rPvisto pelo orador. 
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acab_ava·odoe e;ii:prilllil' á Camara a maneira nobre por que nós. 
os _r1ograndeses do au1, costumamos .apoiar os Governos, a ma
neu·a firme e ieohesa por que nós, os republicanos .cto Rio 
Gra.nrle do Sul, tambom co:;tumamos desa1,1wrwar actos go-
vernamentaes. . 

Apezar de toda a dccadencia que .va.1'los notando no es
ta.do actual das ·Cousas, que nem slquer chega ainda a consti
tuir um regimen, ·porque não t.! regimen tcpl.tblioono, co~o nã1J 
~ regimen monarchfoo, ('.orno não é regi.m:e.n de rUetaduro 
responsavel. • • · 

O Sn. N'1cÃ.Nori: NASCIME'N'l'u - E' .de dictadura irrespon
saveL · 

O Sa. ALVARo· BAP".rrsTA · -- •.• como não ~ regirnen al
gum, mas apenas uma ph::tse de. fo1·mação; apezar disso, man
temos a at.titude a que acabo dü alludir, apoiando o que 
achamos' merecedor de apoio e eondemnando o que enten-
demos passível de condemnação. ·. 
- · · Não me '!18Ssaria, pela mente 4ue esta ... al.it~ naf,;ão. a 
rriaior, em extensão te:1.•rif.ar'i31, . da .Amcrica do Sul, se su
jeitasse, por intermedto ide seus rcpre:sent.ant~, a votar tra
tados internacionaes, sem saber, sem conlli'0er · a lettra def:!ses 
tratados • · . 

' Veein, sorrateiramente na ordem <lü dia, e .:iú pe1á mençã() 
ahi feita. o.~ Deputados teem sciencia . do assnmpto a ser vo-
~& - . ! . . 

O SR, Nm.,_"ioR N,'l.SCrMENTiJ -. i8orrateiramem:e:? (J nmifo 
grave . 

. O SR. A.LV,o\RO B.'\PT1sT,~ - Y. Ex. faça o obiieqU1o de me 
deixar fallar. 

O Sn. :N'tc:;i,:.:-<oR NAi:lCIMEN.TO - . Com todo o prazer. 
O Sn. AI.VARO B.-1.I>"l'ISTA - .Aqui está., em discussão un.ica. 

·-discussão unica ! ~o projecto n. 674, de 192u,·appro:va1IJ1ào 
u tratadÇ) assignado entre o Brasil e a Inglaterra sobre a ct"ea-
ção de úma ComW.issão d'e .Paz. . · · . · 

V. Ex., Sr. Presidente, comprehende, a gravidnde disto; 
não escapa a Y. Ex. CJ que são tratados entre paizes fraco~ 
~ na!:õcs fortes, •mtre potencias mundiaes ~ pot.encfa ·de ter-
ceira ordem. . 

Como se OllCUlta á. NMão o que accordou o Poder E:t~
cutivo com a Inglaterra; o que tem a Inglaterra fazer no 
nosso meiõ, e nós, que pretenção teremos de influir ·no tn&lo 
~~~? . ' 
. Sr. Presidente. isto não se faz ! E' uma ·grande falta d~i 

Executivo, é uma . falta. de respeito para comnosco e para 
cem o paí.z . · 

O SR. AüGusTo DE LIMA - Peco a paláYra. 
O SR . .ALVAJ\o BAP't'JS'l'A - Sr. Presidente. de outras w.- . 

ze.s, e com relação a outras nacioa.t>..liqa-des, o ~verno não 
o. --Vo• .• xg· · S 
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.... . ~ . 

;;e descuida de co.mmuoical.'. au Legbiat.iv<J o tel:to dos c.On.-, 
venios qut: &labora, mas, de.Sta vez, tratando-se de uma. i,T.l'll
de p<>tencia, que om t.oda a nossa historia tem influido, e at6 
riepri.míndo. · pre.~u<licando. a n&ssa liberr.kwr· (· ·a nossa .sobe-
r~nia... · · 

O SR, J<>Ão UABlW., - Mas mui.tas ve.l.es i·e.eo.nhecench:r so . ..; 
iemnemente o no.sSo dil:'eito. 

O Sn. NICANDR NASCIME!li'to - fJUc gr-and~ t'avo1· .: 

O SR. ALVARo BAPTlSTA .- Sim. nãu no;; faz; favo1'. O nv
'J>Pe. Deputado como brasileiro, não <le-"·ia allegar isso. 

u i>R. JOÃO CADR.u. ~ E' jus.ti-01J. 

O SH. ALvAno BAPT1STA - Não no;:. úu fa\'üt', repito. ~., 
mo;; um povo oobepa.no e. por isso digo que ll nobre Depu.,.; 
tãd.o •. eóma brasileiro, <levia c,onter ~sf'la. 1'3:tpressão. 

O SR. Jl)Ão CABRAL - Podemo.~ i·e·conhee-01> as interveu
r; ú~:> !nd-ebitas, mas tambem <lexemos reconheem· as attiitttdes 
:01'.'bres <la. Inglaterra. ·~ara ..:om. o Brasil·: · 

o SR- NICANOl~ NAaCtM'.EN'l'O> --- Não sé esti •lh1cutin<rl)' ~ 
aUitud~ da InglMerra. mas a at.ti.tudn 'lo n.osso Govemif. 

1 

O SR. Jo_:\o CABR.•.ú -- Dei ú aparte como pMtesfo ás 3n_. 
c.1·11pacõe~ de attitude menos .r:.Qrre~t~-i da Inglaterra. · 

-O Sa. i"iicANúR :fasclMEN'l'O -- O orador está é pt•otes
t,ando contra o fact.o do Governo- n5h mandar Q tra.t&ào para; 
a Camara. 

O Sa. _ ~ARL<IB OE .,;..._1',11•-0s - -~ãu a.,:i.oia®. O t-r.ata@: !.!Stâ: 
u:.:. Camara·. ~nviado pekJ Governo. 

O SR. ~IGi\NoR NASCI1lfEN'l"o -- ;).".' Deputa.dú;; náq :~ co~ 
nh-ecem. 

-O ~. Gtuuios t>l? Ü\MPos --- Culpa .nã.v ·~ do <;over·Iio.· ··, 

o s~. NlcANOR .NASCIME.."lTO - V. Ex. ont.ã.o. ~stá. cul~ 
pando o Presidente da Ca.mara. l1Ue nãt-. fez· {fütribuir -0i;31} 

texto. . . 
E• 1nter·essante: o nf>bre. deputa.do pelo Ri.o Grande i:Us.s~ 

que a .assqmpto \.:eiu -sorra.têiramente, e V. E.1C. allega. qm~ 
o Governo não collC<lrreu para isso: log<L foi o Presiàen.te da 
.<Ja~m. 

O Sn. C..oo:.os n:e: .CAMi"Ot> - Não disse tal. .v. Ex. '3-:>tá 
tü·ando conclusões .que não podem decor.rer das minhas pa
faVTaS. Posso attribuir a fülfa a. -out:i-..a. f!'nt.idade que não o 
Pl"esi<lente· -da. Gamara. , 

., _ O SR. _NIGANOF; N~~Cl.M~p = ~l.''!'ª&!3i~~-e11te. f9~' tfüQ 
~ao~ iwm~ . 
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.SESSÃO :EM 10 DE i>EZE..'1B!l0 DE 192() 

O SR. ALvARo BAPTIS'I'A - Mas, então, á Commissã.ó cabe 
tJ crime <le não dar conhecimento á Gamara. 

" o SR •. NICANOR. NASCIMENTO - E ' Q despr•J.$0 pelo~ depu
' tados. 

O SR. ALvAao BAPT!en - St•. l't··•-;icknLu, fu.llo com 
eert.a acrimonia e algum ardor. porqul'. i:le facto. o que se 
passa merece censui·a, . e eu estou certo, ele que a illustrc 
Commissão de Diplomacia e Tratados. que t (~m no seu seto 
luminares desta assembléa, ha. de dat• uma explicacão de 
como se .póde dar um facto destes, e explicnr,ão cabal, por
que de outra fórma não acceitaremos e cL·cio que nem a ca-

" mara acceitará. A explicaçãQ será cabal, e ~u. polo meno!?, 
teiiho confiança absoluta no patriotismo '.! na. c11pacidade dos 
membros dessa Commissão. 

Sr~ Presidente, V. Ex. comprehenderü que la! facto não 
poderia pa..,c;:sar sem· um protesto. C-0mo cu, á ·ultima. hora. 
quando até, creio, n. . votação já se tinha c:dendido a outras 
proposições, não visse o leade1~ surgir para dcfcnde.r e fazer 
a analyse minuciosa de semelhante tratado, que dir. respeito 
com o futuro ·da Nação e com as nossas rclai;ões internacio
naes, roe animei a fazer esse protesto como reprcscnt.ante aa. 
Nação, sem c·onsultar meus com_panheiros de bancada e 
unicamente · com a procuração, que tenbo, do paiz, para tt·2.
tar dos seus altos interesses. 

O SR. CARLOS DE CAMPOS - O leadcr <lu mnim•ia não :::e 
pronunci.ou porque, como V. Ex .. tem confiaoi;.;i nos lumi-
nares da Commissão. · 

O SR. ALVAR.o BAPTISTA - De co111'ia11•;a cm confiani;::i. 
chega-se á desconfiança, depois ã desordem. Niio é passive! . 

Tal doutrina é inacceitavel. :'<ião ~e pó<l(' confiat• sem
pr.1;: . Então, porque fazer leis ? 

Trata-se de uma. discussão unica : passatlu esla oppor·· 
tunídade, não poderia haver mais tempo para oull'lls expii
cações, e o assumpto passaria despci·t~cbido. 

O SR. CARLos DE CAMPOS - Vou explicai· ,,::tiramente meu 
pensamento: como leade1", entendo que on·. uni assumpto 
desta ordem. confiado a uma Comroissão lC'ehnien, devo YiL" 
a plenario por essa fórma; e s6, quandn solicitado por mo
tivos de ordem politica, ê que- a minha inl.f'rf P.rC'ncia se de
verá dar. F6ra disso, é a Commissão qu e deve encaminhar 
v. discussão . E' a explicação que desejava dar, :;cm preten
cier ·interromper o discurso de V. Ex. 

· O SR. ALVARO BAPTISTA - Comprebcndc V. Ex. que não . 
ê impossível discutir um projecto que nf\O ,1 conhecido. -~ 
Camara não conhece o tratado, pois qur~ nãr.i fo i publicado. 
E' contra isso. aue me r ebello; por quo repr~scntn um atten
tado contra as attribuicões da Camara e porque t~ préciso di
zer ao paiz, aos brasileiros quaes sejam os ~·ompromissos qua 
assµmimos com as nações estrangeiras. 
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. Gf< _.\.NNAES DA O.AMARA 

A Inglaterra por vezes, conforme disse, tem abusa<to da 
nossa fraqueza, e a nossa historia diplomatica está cheia rle 
factos ; actos -dessa natureza. · 

. Assim, Sr. Presidente, espero ouvir· -uma. JXplicaç~o 
plau~ivel de algum dos Srs. membros da Comm1ssao de Dl
plomacia e Tratados, assim como espero que V. Ex.:, Sr. Pre
sidente, antes de submetter a julgamento da Camara esta 
proposição, faça c'?nhecidos. da Casa e ~o paiz os termos do 
Trat_ado -em questao. (Mm.to bem; mm.to bem.) 

o Sr. Auausto de Limá (pela ordem) (*) - Sr. Presi
dente, ouvi com toda a attencão as pala-vras proferidas pelo 
meu distincto collega, representante do Rio Grande do Sul . 
Faço justiça ·ao zelo com que S. Ex. avoca á Gamara as suas 
prerogativas, aliás, não contestadas pela Commissão d e Di
plomacia e Tratados, para formar o seu juizo sobre os as
~umptos que fazem objecto de suas deliberaoões . No tocante 
a: tà·es princípios, estamos de pleno accôrdo, porque ambos Iió!" 
·estudamos pela mesma cartilha democratica, aprendemos na 
mesma escola. de · liberdade e estamos habituados a reveren
ciar as prerogativas do Poder Legislativo, tal como a Consti
tuição · mandou que se observassem. 

O SR. NIC.\Nc:a NASCIMENTO .:...- Mas -é · conforme ·oe tempe.-
ramentos; o· nobre Deputado é mais ardente. · 

O SR. AUGUSTO DE LI?.lA - Fui Relat.or deste parece?-. 
A Camara tem deliberado sobre · diversos Tratados .e con

venções e, quando o assumpto se deprehende ds proprios pa
receres ou sendo assumpto, corrente que se p6de ·conhecer 
atravez dos pareceres - e o de que se trata é referente a 
t .odas as partes ·do Tratado entre a Inglaterra e, o . Brastt, 3. 
Commissão não occorreu que .se pudesse levantar' uma duvida 

··a respeito da sua deliberação, independentemente da exbibi-
cão ou da publicacão -Oo Tratado. . 

Reeonheç-o, entretanto, ao nobre Deputado o direito de 
pedir seja submettido ao conhecimento da Camara o referido 
Tratado, ccmquanto este ,já tenh.a sido publicado no Diario 
Officiai que é manuseado ou que se presume seja manuseado 
pelos representantes da Nação e, como tal, conb'ecido. 

·Cogita-se de um T ratad<> celebrado pelo saudoso Vice
Presidente da Itepublica, Dr. Delphim Moreira, quando no 
exercicio da presiciencia, e referendado pelo Si'. Domicio da 
Gama. 

Esse Trafado, 1ogo aJ;J4s sua celebração, foi publicado n!> 
Díario Of(ú:ia.l. · 

. · O SR. Ai.VARO BAP'l'ISTA - .Já decorreu muito tempo. E' 
possível _que cu não o tivesse lido; .. 

o SR. AUGUSTO DE LIMA - Tem. 8 data de 4 dé abr.il de 
:1:9Hl1 e eu attribuo ao longo d~curso. de tempo o facto que 0 

: 
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nobre Deputado· argue · eomo uma lacuna, oú falta da Com
missão de Diplomacia. Mas, ape:i:ar da transpal'eneia crysta
Una do Tratado de Londres, não se satisfazendo o nobre Depu
tado com os seus termos. ps.ra emittir, com pleno conheci
m~;mto de causa, o seu sabio voto sobre o projccto, requeiro s. 
V. E:t. se dign.e manàar publicar, como appendice ao pare
cer, a integra do Tralado, 'ficando adiada a sua discussão. 
\(Muito bem; tnitíto bem.} . . · · · 

O Sr. Presidente ~ Devo commnnicar á Camara que a 
Mes;Vórocedeu de accôrdo com o Regimento e com a praxe 
eseiliélecida nesta Casa. 
· O Regimento da Camara declara ·expressa e insôphismavel

mente que os projectos approvando tratados e convenc;ões in- -
ttrnacionaes só teem uma discussão. 

A Mesa tinha por dever, portanto, subrnetter·a uma unica. 
discussão o trat~do constante do ª''ulso n. 471,, que já havia 
sido publicado no Diario do Conqresso de 8 do corrente e dis
·:ribuido em. avulsos .. A Mesa coHocou-o na ordem do dià com 
a antecedencia rE:gimental de 2li horas. 

-Quanto ·á publicação dos documentos. a Mesa não póde 
!'a7e1-o e:r-officw, uma vez que a Commissão não os · trans
miUiu com o respectivo pro.]ecto. 

Só as Comroissões teem o· direito de escolher os documen
tos que devem acompanhar os projectos, salvo exigencia regi
mental. 

Entretanto, devo declarar que as observações -do nobre 
:Deputado foram feitas inopportunmnente, porque o proje.cto 
;iá foi approvado e trata-se agora da. discussão de um outro, 
de materia· differente. 

A Mesa, portanto não exorbitou e nem procedeu levia.
namente ..• 

O ·SR. N1c.:\NoR NÃsCIMENT() - Sorrateiramente. 
O SR. PRES:OENTE - Nem sorrat eiramente. A O!"dem do 

dia foi publicada no Diario do Conaresso d~ hoje, e, por con
s~guinte; .não podia ter havido surpresa alguma. 

Demais, a Mesa não tin·ha interesse algum, a não ser o 
interesse geral. em fazer approvar, ou não, úm tratado in
ternacional referendado pelo Governo . e qu~ obedeceu ás es
tríctas normas go:vernamentaes. 

O que esti em discussão é o parecer da Commissã() de 
Finanças sobre emendas offerecidas ao tpro.iccto numero 
6~ B, de 1920. -

O Sr. Alvaro Eaptista - Sr. President~. V. El:., que 
merece · o respeito de todos nós. ba de concordar com migo, 
que estou· aqui sempre, que o prócesso de discussão e de a.ppro
va1:ão a qu e V. Ex:. submette as proposições não é regular. 

;Não fiz á ·Mesa nenhuma increpação, :mas agora, c1eipois -
êo qu.e V. E-s:. acaba de dizer, me :yejo na obrigac;ão de re-
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;)et.ir· a meus collegas aquillo que todos sabem e é que nem 
se-mpre ha aqui, cm nossos trabalhos, a tlevida regulo:ritladr. 
:E$tive presente e não ouvi. annunciar-se a discussão do pr o
jeeto a que já me. referi. Com respeito ao assumplo, tive in- .. 
formações fornecidas pelo Secretario que se senta ao laüo d!". 
V. Ex. 

Devo accentuar que o que se deu agora se tem veri.ficado 
não t:aramente em se tratando tle outras proposições. 

Para salvar a minha responsabilidade, pedi a palavra. pela 
ordem sobre um projecto, cujo numero não tenho -presente. 

o SR. i\tmçAL DE ESCOBAEl - B' o de n. 67·Í<. 

O Sa. ALVARO JhPTISTA - E' o ;proje~to 674. 
V. E.-.::. allega que foi publicado no Diario Official; ma.'< 

a verdade é que nem todos nós r ecebemos o DiaJ'in Off icial ·ú 
hora de podermos lel~o, antes da set:são. V. Ex:. em um ca~;) 
dessa ordem não deveria de modo algum deixar de- manda:
Jistribuir aos Deputados os avulsos. ' . ~ , 

O SR. MARÇ.'>L DE ESCOBAR. - O regimento cogfü, rlo caso. 
mandando publicar com antecedencia. 

O SR. Ar.VARO BAPTISTA - S'i V. Ex. não mandou fazer u 
prévia distribuição dos a.'Vulsos aos Deputados, não podia da!· 
o projecto para ordem do dia. corno poderemos ter conheci
mento de uma proposição, si não temos o respectivo avulso e 
si apenas se deu a publicação no J)ia:rio · Of;'icial que é de en~ 
tre~a incerta? \T. E~. coml)rebende a magua cem qne or-:i 
fa!lo. Acho necessario pedir a V. Ex. se digne dar e.ncami -
nbamento preci:;·o :i. direcção dos nossos t.ral;>alhos, a fim d~: 
que. s0 não reproduza o que succeqeu com attinencia a e~ta 
proposí(;ão de maxima importancia~ Eu pediria a V. Ex. pro
videnciasse COfrl segurança cm l}Anei'icio da ()rdem e; regula
ddade dos nossos trabalhos. 

Em tacs termos, não tin·ha Y. Ex. que se <Jof,~nder e nem 
i.ambem que me increpa.r a mim . Fallei no momento em que 
me era. 11ossivel fallar para protestar contra o facto que já 
tive opportunidade de e-i..-por. 

V. Ex. certo não me facultaria outro recurso . :.~füit(l .
be71i;i 

O Sr. Au-crusto de Lima· t ~ ) (pela ordem) ..:..... ~r. Presi· 
dente, devo uma explicácão ~ Casa. Cheguei a formular a 
V. Ex. ·u~ requerimento ..• 

o SR. NICAN"OR NASCIMEN'.[O - V. E:s:. dá licença para 
nm aparte? 

O SR. AuausTo t>E LIMA _., Eu não enuncjei ainda o meu 
pensamento. 

( •). Este discurso não foi revisto pel9 orador .. 
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· ô&!. •. NlCANOO ~ABGI:?>nl.:."'W -..., V. E~. ivae· ver .c.:;n:.o ~: 
elucidativo. Quando V. E~. formull)U () l'êQUOl'im~nto, nãn 
sa"fn do (flll:' S.C' tratava. Est<' r o facto. . 

o sn .. AUGUSTo_DE LI~~ - V. Ex:. faz-ruê uma. iuju.s
ti~a .• Costumo acompanhar com nltenção os de.bates. Nãn 
eonstitui V. E:c. meu rirocur"a<lút' para. JrY~r o meu pem;a-
roento á !l\fesa. · · · 

· Eu ia pedir. Sr-. .P11csidente, a p·u:blic:l.{,!ão di:'> !rafado ll'1 
:presupnosto de que inão tivesse si<l.o approvado o :projecto. 
:Uma ·vez já proferido o "1.'0ÍO <l-a Camara, seria mrw. incor
:r~ão de minha parto e umn impertinencia :i.prfJ'irntar um 
requerime:nto desta ardem. . . . 

Assim justific,ado o proced<:r d:.i. Gommissãv de Díplo
macia e Tratados. intrinseea.mcnto nada mais tetiho ·<t fazer 
sinão :Pedir n. V. Ex. <ionsidere de nenhum effeito o meu 
requerimento, nãO só porque a Gamar.a já se pronunciou sobrf· 
o íratado 11 que se refere o projecto da Commissão, sinã(J 

· tambem porque, tant() quanto os que mais o reconhe.:iem, >) 

humilde orador, Relator rlo proji!cto que motivou o inci<l(\nte: . 
. põa em destaque, fazendo assim. justi-0a, o alto r.dterio com 
que V. E."'i'.. ~ahe di.l'igir O:'< t1'abalho~ r1r>.<~ta f~ll!':fl, f/1.poiitdo11: 
m-uit~ ~.r 

' o· St. :Kfoano.r Nas.eimentG < • j \1/Cla. ordem) ..... .Sr. .P1·e-
si<lente, n6s nos encontra.roes ero uma sit-u.ação de evídent1~ 
:perplexida-0.e. E' verda<lei que as xialavras, aqui, andam per~ 
dendo a s'ua genuina el'.:{}ressâ<J. Mas, no caso, temos o 1Se
lg'llinfo: ~si os nobres D~ptUtadoi-' dm·a.m r) ~en v()f(), Mmo i'• 
eostume, conscientemente .• _ 

O ~ ·: FRAN'CISCO V ALL.1!>Af!.El" .. - . Conse:ien~io~~mente. · 
,o SR.· NIGA!'."'DR NA.sCIMENTü .. . .. • •• ao tratado, doram·nf• 

"1om tanta. conscíen.~ia .que. o meu. <.'.minente amigo: ~µutadn 
:r;elo Rio Grande do Sul. sustentou• que ~ projecto tinha cor
rido ~orrat.eiramC!ntc~. e o nobre Deputado. reprt>$ent.anfo à11· 
Gommissão. d<» Diploma.eia e Trata-Oos. a quem, .poi- f6rm:l 
nenhuma quero dar tições üe pra.gma.tica. porquanto, nclle r~
.<lpeíto a ·intelligcnci:l, ~1. ·cultura e, ~obretudo, a es~hetfoa, 
~endo <la. Commissão de Dipfon1acia " Tratadoi>, P.v1dentl' 
mento ,não podia. faltar (i -di:plomàcfa.. . p~din-·lhc· n ::idia
mento depois da votação ft'ita. 
. A situaçiii.c, porém. <la.. Camata i) "°s.t.a: ha uw .. equei·i .. 
1nento apresentaâo pela Commissão rll· Diplom~.cia .~ Tr~
tad-Os-. para qur, não st'ja ap~rovado .•. 

·,o Stt. AnGus'l'r1 DE LIMA --· Nãt) ha Pí'<JUef'imenko. 

1) SR. NtC..\.NOR. NASCll\!ENTO --- Perdâo. Foi apt•P.s~nta110. 
•r•. :-~ r,ódr> se1' ''l'>.tirl\do · 1'1'.tm ~nmw-n.~.ia d::1 ílams.ra. 

{"}' Este Q.i~curso não foi -revistet pel~ ol'ador. 
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Ha · nm t•i>quP:iimento, repito, da Commbis~o . d,. D.ii>lo
macia e Tratado.-: pedindo que o projetto ns'l seja approva<!o 
e que a sua <liscmssão seja adiada ate que tenha siOo r>ub\i 
~a<;lo o t~_atad.o entre a Inglaterra ~ o Brasil. 

Ora, Sr. Pre:C~iàente, isto revela 1>recisamenta a s~tuacãri 
em que vo~amQs as cousas nui.is graves que podem ~ffectar aos 
interesses nacionaes . Votamo$ este tratado sem que elle 
nunca tivesse sido dado ao conhecimento dos Deputados, em. 
avulso. O estado <te consciencia, em que ·o vot.amos aqui na 
Camara, sem numero e sem fórrna, foi este : d nobl'e Depu
tado sô poude faUar.' sobre ene quando Já .esta,·amos tra 
tando do n. 674, e a· ·consc~eneia com que .o votamos-·e~a. 
tanta Que nem o nobre· Deputado pelo Estado do. Rio Gfãnde 
do Sul; sempre tão attento a estas questões, ponde manms.
tar-se sobre o ·assumpto na hora opportuila, e o mustre re
presentante da Commissã:o de Diplomacia e Tratados tanto 
não sabi~ dei esta<to ·da questão, se tinha votado ou não, se 
tinha approvado ou não, (Jue requereu o adiamento da dis-
c-ussâo o vota~ão até que fosse publicado o. f.ratado. . . 

o SR. AtJOOSTO DE Lll\.t.~ - Nunc~ suppui !}UE' o "nnbre 
Deputado pelo Rio Grande <fo Sul fal!asee contra o vencido . 

. O SR. NrnANOR NASCIMENTO - Como V , Ex. vê, o nobre 
Deputado pelo Estado de Minas, do 41lto do OIY?r.po, de sua 
f.ot're de marfim, atira essa venenosíssima setta ao Deputad() 
pelo ~atado do Rio Grande do Su1 : «nunca ar.reditei que 
S. Ex. fosse f aUar contra o vencido» . · 

o SR. A.LvA.Ro BAPTiBTA - Apenas defendi o crç~' ju~o 
o meu direito. · . . 

: o SR. NrCANUR 'NASClMENTO - Sr. Presidente. o :fâcto é 
este: nem eu. nem o ndbre Deputado ·:pelo Rio Grande do 
~ul, nem tambem o illustre representante da Commissão. de 
Diplomacia. e Tratados. !!&biamos n q•Ue "ª vorou, ~i. se votou 
e quando se votúu. 

o SR . • <\LVARo BAPTTSTA - 'Não. Eu não votei. 

o SR . N1m.NOR NASCIMENTO - Poie v . E."t. votou . 
A consequencil\ da situac.ão actual que V. Ex. declarou 

que não era o regimen. nem imperial, nem rt!al, nem de~o:
cratiCl>, nr:m autocratico, ·nem dictatorfal, nem rep11bJicano, 
cbégamos a estr. estado de anarchia, já não occ.identa?, mas 
espf'cialm't>nte brasileira, cm que, quem votou não foi votante, 
quem votou não~ estava. presente constituindo a maioria, por
i:.;ue a maioria não t.inha numero, " a minoria não votou nem 
<iei~ou ode votar. . . 

Est.:i é, 'Sr. PPés'idepte; a situa~ão dessa. brilhanro demo_. 
cracia bra$ileira: Votamos aqui na Camara sem saber o qne 
Yotamos. nem quando ·votamo;;, nem por que votamos. 

A unice. CQU!a que sa procul'a saber. para se dar o voto. 
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na genera\idace ~s- oasos, é como aconselha o paree.cr !las 
í('.oromissões que se vote, ou como o leader votou, porque o 
~tado de verdadeira. conscieneía da Gamara é este: quando 
c.beguei, b-Oje, a este recinto o volume espantoso de papeis que 
n1e foram entregues, para as votai;ões, não permittia a sim
ples leitura. a rie.nhum Dl'pntR-do, em 2-í horas, do assumpto 
que tinha de V(ltàr -das 2-'1 ·horas do aSf\Uffi-p10 'i'Obl'e que vae 
votar. 

Não acredito, Sr. Prasidente, que V. Ex. tivesse agiCo 
Mrrateiramente. O que .se deu foi que V. }'""". agiu - habi
tualmente, como é h~bitual qu~ a Camara vote sem saber o 
que vo~. 

O SR. CAAt.os · m\: CAMPos - Substitua. e.sse -· habítual
mente - por regimentalmente, que .é mais certo. 

O SR. NlcANon NASCIMENTO - Tambem não l.enho mesmo 
grande intereese em dizer assim. porque, -como acabo de dizer, 
a maioria se constituo de UJB conjunto de votos da minoria, 
ua qual a maior parte -declara que nãCJ votou. 

O SR. C..utLos DE CA:i).IPOS - As verííicaf]ões dr. votações, 
entreta.nto, qu_así sempre dão prova em co11trario. · 

o SR . .N1CANOR NASCIMENTO - As verifieaQões de vota
t;-Õeô t:imbem se alassifk.am em duas especies :- uma verifica
~ão de votação que na techniea parlamentar se chama ~garfada» 
e ha a que não se chama .:;arfad~. Ra a verificação que 
ap.ura r~almente o numero, e aquella outra em que a conàes
cen-dencia parlamentar permitte que ~e declara haver numero 
sem que isso effeetivamente se dê. 

O SR. CARLOS DE CA~Pos - E nes~~~o, quando a oppo
.'iição se manifesta de accô1 do, como V. E,;:. o faz, .perde o di-
roito de reclamar. · 

O SR. NICANOR NASCIMEN'TO - A oipposição quando ha e~sa 
transposição de valores, a que venho de me referir, transfor
ma-se .em um unico votante. porque só se p(J:le votar si ella. 
consente. Este é; i>ealmente, o estado da qu.estão. Aqui não .SP, 
vota regímentalmente, n~m pelo numero, nem por maioria ou 
consciencia; vota-se por conc!esccndencia on accôrdo. 
· Est.a declaração eu a tenho de accentuar que não foi feita 

. por- mim. De ha m~to tempo am:la a Gamara propagando a. 
theoria bolchevista. de que o Pc:der Legislativo e as legisla
ções na<la exprimem no estado a,c.f.uat da evolução dos povos. 

O 'SR .. ALvARo 1;t~1sT.1. - E é mesmo mssim. 

O SR. Nw,moa N,\SCIM:ENTO - .. ; porque as legislações 
não sn cumprem. A odictadura do E:recutivo transforma 
todas essas legislações r . .m ruicomcdaQõe.o; ~ oberJienci:l.. O !f'gis-~ 
!ativo, .por seu lado, _não tem responGabilidade cm seu vo~o. 
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!oôt'(iUe, COl1lG se á<.!.aba de ·v~rificai- lleil~~ ÍUi!Ídentr'. uiio Rabr· 
~ {]Ue vota,. nem quando vota. nem o que. se vota . 

.J) Sn. AUCT_lSTO BE LI~\!A - Não ape>ladú. Posso até Cizer· 
~ V. :&;:. , r.om a. acQuiesc~nc-ia -do . me.n 'l'Ofüiirn. ~i.:nto~ .elo \n~i-
fümt~. . •. · ·· 

O Sfi. Nt(lAN~R :N.t\SCIMEN'l'O -- Autor, n~o; 1Yr<lvor.:ido1< 

() St>.. 'AUGUsTo UI': L1~1A - llrovoe..ador. 
o sn. NICANOR 'NASCIMENTO - V. Ex. não vá que eu lh1~ 

quero en5inar.- portu.guez. <ia me!'!ma nianeir~. como J)6nsntJ '111•' 
qu~ria e~sinal" pragmat.ica . . 

0 Sa: AUGUSTO DS Lr.MA...., Pód~ nnsinar nmifa r.ousa: ;<;011 
~Pmpl'e reconhecido ás boas liçõeS. · 

O Sn. NicANOn. 1'{\BCI'M.ll:NT<I. - Não posso ensinar ..•. 

{) $R. CAP.Lo::. nr. C.A .. V..Po~ - Pôde. pelo mcnolõ. · mytho-
fogia. _ 

O Stt. · N'IC!J\NOR NAsCrME~""t'() ·-- Andei t\à. mesma. cla.~P. 
!-°ln~ v .. Ex. (Paun) . . 

0 S°n. _,\UGUSTO DE LrM,., L 0 orador não tem razão, pOr
i"jue · tanto o nobre Depnta<lo Sr. Alvaro Baptista como eu nos 
:.c1lo.vamos fól'a <lo r('<'into no momento em (Jl.IP. foi annun
c;ada a votar-ão. 

(~ Sn. ·AL vAno BAP'!'!BT.<\ - -·· En foi oham;n· V . Ex . 
. O Sa NICANon. XASCil\rtNTU ·-· Invoco o testemunh<t do . 

fü~u nobre. coHf•g-:1. ::-obrf' se tinha conhecimento da mat.nria 
(1111 vota.e.ãn, · 

O Sn. At:GUi'>Tú DE LH·'L\ ·- - V. Ex-_ ~;;tá l c .... -aniàndo u 111u 
fom1l~l'>tadc num. copo dagua sobre o e.aso em que todos esta
-mo.:; (11~ a~r.ôrdo e P.m que o· incidente foi provocado na jgnn.
l'ancia de t cl'.' sido . a materfo já i:ot3.da pela Camara. · Ma:> 
todo;:; quantos ~stavam .aqUi votar<1n1 r.onseii')ntemcntc. J>Rt'tl 

· h<mrn. da Camara. (;lluito bem). 
o Sr;. .NrC.<\NOf\ NASCD!ENTO - - -. ?ião apoiado. ~i;afio a 

':<tela . um ou a qualquer dos pM~ent.es a ·quC' se. l~vanf.e " dii:~ 
c-m quC' consistia o trata~o. ~ 

(} Sa. GAm.os Dl!: CAMPOS ......., Pfl~o a 1~ala~:i.. t~r•)io'.I 1pH' 
}io:;so fallar em norn~ de tQdos. 

O SR. NICANOR NASCIMENTO - -O !'.l~lYt.:17\ D~~put:tdl) nàn 
,-~e fa2er prova em contrat'\-0 cki __ _ que dii:;-(\ _. . - · 

o & . . CARLO$ DE CAMPOS - --· J'r a..>;·:·. n !,r·atado). 

o 8? .. NICAi'"'<OJl NASCIME..~'1'0 - · V. ~'.x . .iã m:-:.tt•tr/u bu."-Cl>Y' 
a r.6la para t"eproduzit: o que não leu (\ .0_: não ~~:r. ;;. . .;anfontt 
~ãO. diJ'á no qUe consiste o :tratac;io, .{Rf.!o). .. _,. .... 
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Este era o :phenameno social que Cfü queria constatai•! 
~ ' maiorfa, ' pelos seus orgãos principaes, estft fazendo a pro~ 
paganda d.a theoria. bolshevista, isto é, que o legislativo não 
~em · m~ís importanci_a na sociedade moderna, porque faz lei;; 

·. m conscient.es, que nao· ~e cumprem, porque o Poder Execu
tivo, dictatorialmente, qu~ndo, como é o regimen que o ii
lusfr& deputado proclamou não ser nem imperial, nem real. 
nem dictatorial republicano, nem da dictadura consciente: 
nein democratico, nem republicano, não cumpre nenhum&. 
.das _ leis dessas que fat.emofl sem consciencia do que estamos 
a fazer. · 

O Sn. ALVARO BAPTJST,\ ,·- fü1 xealidade_ o i'!ne ~xisfo ê 
·\lm estado de anarchia. · 

O SR. NtcANon. NASCIMEN'to - Quet· dizer que o nobre 
Deputado declara, como declal'a a Camara pelo .seu proceder. 
que não se precisa mais fazer a propaganda 'da nnarchia, 
porque em plena anarchia já. nos encontramos. 

O Sn. A.I..VARO BAP't'ls T11. - Todo o mundo. Agora, V. E...x. 
,não deve dat ás minhas palavras oufra interpretacíio quE'. 
não aquella que tem segundo o criterio pbilosoph)co por mim 
adoptado . A nnarch ia existe em todo o mundo, e desejavel 

"no momento s~ria mesmo qut> sJJ estabolecesse uma dicta-
clura res0-0nsavel. • . _ _ _ 

. . O Sn. :N1cA.lli01t NASCD<rE~'l' f• - >'lii.o e~-:;a, 1uesponsavt>l 
~JU\3 ' ahi está.' · 

O Sn. At.VAtlO R\P't'ISTA -- .•• o ~e supprimissero as as
semhléas. que podem dar Jogar a. que !':P. pl'(lnuz:-im f'ilcf.o "' dn 
ordi:m rl;~S;!;e d(I quê ~st.amos üatando. 

O Sr.~ NrcA~on N.1sc1l\tE~To - Vê-se que- · não ú.Stou · _ca
lumnitmdo: o nobre Deputado cnlentie que existe anarchia. 
que convNn instituí!' a di.ctadura responsavel, e que seria 
bom supprir as nssembMa:::, rmde ::;e apre::;P.ntam momento3 
r evelador\\!'; , <1ual <! este . 

Ora. o· illustrl~ rcprcs1;ntantc da Commis5ão de Diplóma
cia disi;t~ quf~ lodo~ estavam de accõ2·do, e eu vejo que o ae
cõrdo 1) eslc: o honrado Deputado pelo Rio Grande do Sul 
ncha qu(I se. devem até extinguir a~ asserobléas. ao passo qur· 
aquclle digno collcga pensa, cel"tamcnt.e. que ellas rlevnm sPr 
:mantidas. ~ . 

O 8n. _'\LV.\RO lhPTlSTA -- A questão é muito seria. ~ 
n iio p óde $('\' t.ratarl:i sob f\~~a. f órma d<> folhet.im. u~aifa pm· ' 
,V. Ex . 

o SR. N1C.'\NOn Ni\SCIMENTO :.- () qué na ae positivo ê 
isto: a exemplificação de que o voto foi dado com plena r. 
absoluta inconsciencia, porque estamos num regimen d~ 
anarchia; sob · uma dictadura que _nã!> é de m?do al~ 
;l'l\le'la que o illuslre Deputado. de.seJar1a, quel' dizer .. é in-
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eonacíent•'·. µrrrrr1ie a VlBitr.•ada por S, Ex. tinha de set' con-· 
~cient.c. 

o ~· ALVARO BAPTISTA -:-- V. Ex: .. deve tel", desculpe a 
e:x:pressao, a :probidade de cifar as minhas :palavras· com o 
seu verdadeiro sentido. · 

·º SR. NICANOl\ NASCIMl!:NTO ,_ V. Ex. já usou do .;sor-. 
rateiramente> pal'a com o Presidente; pãde perfeitamente 
usar do termo .i:improbidade:i> para commígo, que não ·me 
zango, p~1s ·~stou em boa companhia. 

O Sn. F11.usTo FmtRAz - .i:Sorrateiramente1>. ·quern em~ 
pregou füi V. Ex:. · · · 

O Sa. NIOANOR NASCIMENTO - Não; foi o nobre De:Du
tado. 

O SR. FAUSTO FEAAAZ -- 's. El:. fallo~ ~m «leviana
mente». 

O Sn. NiCANOR NAsCIME?>iTo - O «SO!'l'ateirament~ ioi 
de S. Ex., para quem appello. pois ainda ahi faco questão 
de não ficar passando por calumniadt>r. . • · ;.;· 

O Sn. AL'i"ARO fü.PTlST.\ - De facto. empreguei o ter
mo ... 

O SR. N1c.A:>OR NASCIMENTO - A.hi está! 

O Slt. AI.VARO B..i.r>TISTA - ••• mas - e ainda par a dizei-o 
peE!o pe:rmissão - V. Ex. falla demais e não me deixa ex.:.. 

t plicar. O que quiz significar foi que o assumpto tinha vindo 
ao recinto da Camara em condições taes que ninguem podia 
delle ter perfejto conhecimento. . 

o SR. NICANOR NASCIMENTO - ·E' isso mesmo; aliás, 
não interpretei a palavra. e apenas repeti. 

Ffoa, em todo caso a.~signalado, Sr. Presidente, qu~ V.· 
Ex. não agiú .rsorrateiram~nte~. e sim, comforme o termà· da 
illustre representanre de S. Paulo, procedeu . 4=regirnental
mente:i>. O facto de ter. ficado desconhecido o texto do tra
tado, porque foi pnbllcado ha muito tempo, em um num.ero 
do Diario Officia.l, que hoje ninguem lê, não dependeu i;le . 
proposito de V. E:1:., que não teve em mãos o avulso, nem 
mesmo foi intencional por parte da Commissão, qu~ acz.-edi
tou mel'ecer a confiança da Camara, como effecttvamente 
merece, tanto que a Gamara votou sem estudar o tratado~ 

ó SR. CAm..os DE c.. .. Mt>os - Não apoiado. 
o SR. füCA)[(JR NASCil\'l:ENTo - São os factos que-- ficam 

firmados, para. documentar uma época, para caracterizar ·esse 
estado de anarchia a que se refere o- nobre Deputado pelo 
Rio Grande, cetn quem estou de accõrdo neste ponto. recu
.sando, embora, a minha assignatura :ao ~sorrateiramente>,. 
por não estar dentro das normas · daquella moderacão de lin
suagem tão -recommendado. pot" V. Ex.. Sr, Presidente; e á: ·-
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qual do melhol' grado me submetto ·. . . (,l,fuito bem: muito 
bem). 

O Sr. Presidente - Ainda em relação ao incidente, devo 
ponderar. á Camara que, depois de ter sido votado o projecLo 
ini>cripto em oitavo lagar na Ordem 'l.lo Dia, e que se -refere 

· ao Tratado com a Inglatena, !'oi approvado o projecto im
mediaio, n. 675, l'elativo ao tratado de cxtradicção entre o 
:Brasil e o :Perú, votaram-se maii> dous project.os de credito 
e o <le n. 222A, de i92.0, em 1• discussão .. Sií:lndo d.iSpensado o 
:!.ntersticio p~ra passar á 2•. · 

Quando. se ia deliberar, em discussão unica. sobrei ·o pa
rece!' da Commíssão de Finanças com relação á ·emenda offe
r-ecida ein .2~ di·scussão uo projecto n. 603, . de 1920, vel'ifi-· 

. ~ou-se não haver numero. 
Foi então q\te entrou. em debâte o J)ro:iecto qu~ tem der

vido de pretexto á discussão sobre ma.teria a.ntet·formente 
votada. · · -

. O Sn. NrcANOl~ · NASCl'M.ENTO - «Prelex.t.o». . . V. Ex . 
está respondendo «sorrateiramente~ . 

O SR. PRBslD.KNTE. - ' E' llma quustr,o <it: facto; vs Sra. 
Deputados se serviram , 'deste projccfo. p:mi tra.tair do ante-
1'iormente votado. ' · 

Agora, o que desejo assignalar é que a. Ordem do Dia 
deve ter- sido entregue na ca..<;a de cada um dos Srs. Depu
·tados, de ac.:cô:t'do com as l'ccommendações feHas á· Imprensa 
.Nacional, . e entregue, ainda1 a cada UD.1-. por occasião da en
trada no recinto, juntamente com os proje~tos que ~tão su
'Jeitos a(l estudo. 

E' o que á Mesa é dado fa~cr, àe aecôrdo com u Regi .... 
menta; e, sempre de conformidade com este, vae annunciando. 
'em -.,-o~ alta, as discussões e votaoões. Este annuncio, muitas 
vezes, p 0'.ide não ser percebido ])elos S1··s. Depulado·s, por mo
tivos independentes da vontade da direcção dos trabalhos da 
Cama:ra.. 
. A' medida. ql\e o,; as;5umptos são resolvidos, u "°~ª fa7. 
ton.ar as precisas uota:s, pa1'a a elaboracão da acta.. 

Não póde p.roccdet· com maior isenção de animo, e com 
mais accentuada publicidade, •; po:;so a~seyi:-. ;·ar 1111P- o desejo 
da M~sa é que ~ejam scmpl'o volaua~ ~onsciculcm:ente toda." 
as rr1nteria:;, constantes, aJiii.s, de avulsos prêYiamente dis
tribuídos, e in:sct"iptos na Ordem do Dia çom 24. horas de an
tecoo~ntda. :>alvo na hypof.h1~se de ·urgenC-ia votada pela. Ca
mara. ,.?,. 

Creio que estas exp!icuc;;õcs escla:i:eeem perfeHamenoo li 
accão da l\iesa, no caso que su'Scitou o debate. · <>. ~vllrão sa-
tisfazer o.~ Srs. Deputados . . , 

Com 1·elaçíio, portanto, ao projecto moti\•o da que::;tãú . .:J 
.à2esa. -teve o uufoo prQceditnt:lnto que poderia teir e n'1:.:n.- um 
só momento S9 a.t'a.stou d(\ 1'egimento, que. nesf.t> ponto. nem 
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:;e We.&fa, Ue..lll jãmai:; .:iOfft'CU Cül1trove·1•si~. )fitito l;e1n: 
1ny,ito bem.) 

O Sr. Alvaro Baptista {pela ordt!m) i: •)-Sr. Presideute, 
µreciso antes de .tudo significar a. V. Ex. que·, ele ·~.omec;o, eu 
ignorava já tíve8$e sido votado o pl'Ojecto ~ ':! o mesmo -~e clava 
eoro 'o meu d~gno collega. · · · 

· Fui, então, indagar da Mesa s i já. se resolvera sobre o a:s-
:;umpto, porque, como V. E:x. ~abe, muitas vezes não é pos-, 
::>ivel ouvir o que a P1resi<lencia annuncia. · 

Obtendo do rlig·D.o Secretario a ínformaçãO de que o a.s• 
:;umpt.o · fõra votado, inquiri si não podia ainda, pe·l,a ordem.t 
prote-star, e, obtida a restiost.a .affirmativa. foi que p~i a. pa-
bvra.. · · , 

Agora, devo lemb1rar que <lívei•so.s coUega~, aqui, . teem 
vindo ft tribuna a pretexto de debatei- certa materia e tratado 
de outras inteira.mente dive1·sas. E citarei o exemplo do n,eu 
i!lustre amigo, SL'. Deputado P1Tes de Caryalho, que um dia 
raHou, acerca de um só assumpto, occupando a .tribuna ·a pro
posito -de meia duzia de emend~ differentes. 

· N'o momento actual, entretanto, em que se cuida de um 
c~so importante, sobre o qual era meu intuito chamar a 
uttenção da ·Cantara e do paiz, V. iEx. insiste como que em 
querer dar-me uma lição, a qual, al)ás, não tenho duvi<la de 
a.cceitar, vinoo de V. :Ex. 

O SR. CAru..os DE C,\ .. MPo::i ._ Certam:ente. não foi cs~E· ti 
intuito da l\lesa. (Muitos apoiados.) · 

O $r.. AL,'ARo BwrzST,\ - Fica) em todo caro, perfeita
mente ciaro o meu intuito, que era o de proferir algumas pa,
'lavras de prote.<::Lo, e, si não Q houvesse feito, a Naoã.o ignc
raria pa!'a ·sempre qual o tratado realizado entre o Brasil e !i 
Inglaterra. (.Muito bem.; muito bem.) 

o Sr. Presidente ·'-' .Cumpre-me ainda declaraL' que à 
Mesa 'não teve o intuito de contestar ou responder aos senbo
t-es Deputados, sinão· simplesmente o de explicar á Camara ~ 
~eu procedimento, como é de seu dever. 

O Sr. Carlos de Campos - Respondendo aos oradore$ 
l.}UC o precederam' na tribuna, disse que o incidente estava, 
felizmente, terminado <l.e maneira a esclarec.et' que a Mesa 
havia agido de ac.cõr<lo com o Regimento e a maiorfa da ca
mara havia votado" conscientemente a materia Ço projecto. 
visto como, de um lado, o:> Deputados da maioria que a tal. 
respeito reclamaram, ti.nham estado fóra 'do recínto durante 
o tempo da votação, e, de outro, o Depp.tado da. minar-ia, . que 
tambem tratou do assumpto, só poderia representar a sua. 
propda pessoa e manµestar apenas a sua op!nião uppo.sfoio-. 
nista. O caso el'a, ·-portanto, de um voto c9nsc1eµfa, sobr~ ma'"" 

. t~..-i~ ~n~enientem.ente ~l:upidada,. · 



Chara dos Oepltados · lm(l'"esso em 29/00/2015 00:34 . Página 99 de 100 

, 
En\;i:.:L'!.'ada a di~tiu:ssâo urtica tio ~HJ.l'Cvel' u:.t ~OllllUÜ:i8iiu ~fo 

.Finanças sobre 88 emendas offm:ecida):i na 3" discussão d~ 
projectc n. 168 B, de 1920, do Sena.do, determinando que •F 
off:iciaes do E:t-ercit(l. qu~ não contarem :3Ct annos de :>cr\"içc1 
offcctivo, compulsndm; tw ent.rar · cm dgor o decreto nu·-· 
merf? 12.800, de 1918, terão ~patente e· o soldo dos P"'Ot.os im-

. m~d.1atamente superiores: o adiada a ~otação .: 

Discussão · unica <lo parecer da Commis;:}ão d::: Fina..'lça,; . 
,;obre a ef!1enda. offorooido na aª <H~cussão do .projecto nu--: 
mero 579, êc i920. abrindo o credito •)Sp11cial cfo 65:125$215,: 
Par.a pac;,amento ao bacharel João Adolpb.o ?>lemoria: oon1 ·oa .. 
l.'ecer contrario <la. Commissão de Fl!nan1~as á emenda offer()• 
dda em 3• <lisc-u.ssão (vi<lú /}roJecto n. ~79 A, di.- i92ú) : : 

EucerradR e· adiad~. a vot~ção. 

Discussão unica d-0 pare~er n. ·19, de iifiO, mandandu ar-: 
u1livar o .telesrnmma dos func.cionarios publiMs ;iostac:; do 
Am~onas so'brE1 a reforma dos Correios; 

:mnce.l.'._rada ~ adhicla .~, \'(lt.ação. 

Discussão unica do projccto u. 1~, dr 19:.;u, L'ou1.:edeu<i.o 
melhoria de reformas aos voluntario:: da Patría Jo::1é Joaquim 
Gonçalves $) l\Ianoel Adolpho dos Santos·; com parecer das 
Commissões de M:n-inha e Guerra e àe Físan~. contrario 
ao, projecto e favóraval· ao véto crne lhe foi oi;.:post.o pelti 
Sr. Presidente da Republica (vide projecto zr. i8 .A. de 1920) •: 

:&!ncerrad:i ~ adiadr>. :i. "'?tacã1..< 
O Sr. Presidente - Esgotadai:; a.-::; watol'ias ~m Jisl!·USSâO; 

vnu r~.vantar 3 .se~são: {JP.si~ancto paru amanhã~ a. 8egttinto 

.Vot.a~ão do proje.cfo n. ôOB. de 192u, :01an<luu<lv l'e\\;i'WC 
a<.• serviço ae.tivo do . Exercito o c~pitão reformado Alfredo 
Fonseca.; C<lm parecer da Commis.sã.o de Finanças sobre a 
\!IOenda offerecida e «mb~titutivo <la mesma Commissão (vido 
.l}rojecto n. 603 A, de 1920) (prec·edenco a Yotaçã,i. do r"mH•-' 
rimento do Sr. J-0aquim Osorio \2• <liscu.ssão): 

Votação do projccfo n. 16$ B, de 1920, <lo 8enatio, •foter
ulinando que 1>s offidaes do Exeroit.o, que não- i::.ontarem 30 
annoo do serviço effectivo, compulsados ao entrar cm vigo1~ 
,_. decreto n. 12.800, de 1'9:1S, t.erão a pat.ent;~ e v !'Olt!o dos 
postos immedi·at_amentc superiores; <:o~ parece-r <ia;; ç:~m~
missões de Marinha e Guerra e de Finanças oontral'lo ui; 
1.:me~3.$ apresent.ada,s (viicle p~oj~~· 11.~ . ~.!3$ .C, d!?> .1.9,20)_; .(3.q 
diS.i!.U.EB.ãp,) ; , 
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Votação do projecto n . 579, de 1920, •ibria.do o l:l'eâito · 
especial de 85 :125$215, para pagamento ao baeharel João 
Adolpho .Memoria; com parecer contrario da. Coromissão de 
Finanças á. emenda. offerccida. em 3~ discussão (vide projccto 
.n. 579 A, de 1920) .. (3n discussão) ; : 

· Votação ào parece!' n. 49, de · 1920, mandan\lo arehivar e> 
telegr~mma fios funccionarios publicoo postaes do Amazonas 
!'Eobre a. reforma dos Co!'reios (discussão unica) ; 

. Vo~ão do projectO n . 18, de rn20, .conce<.lend.o nle1noria 
ae refor.mas aos voluntaríos da Patria José Joaquim ·Gonçalves 
e Manoel Adolpho dos Santos; com parecer das Commi86Qes 
&e Marinha e Guerra. e de .Finanças, contrario ao projecto e 
favorave! ao véto que lh~ foi opposto pelo Sr. Presidente da 
Republica {vide projecto n. 18 A, de 1929) {díscussã.o un.ica) ; 

Discussão 'tlnica do parecer da Commissão de Finanças 
sobre U6 emencas offerecidas na 2• discussã() do projei;t.o nu
.mero 635, de 1920, concedendo is.enção de dil'eitos ás empre~s 
de vlaÇão que installarem o se!"'.iiço de tracção ~lectrica; com 
parecer da Commissão dfl Finanças sobr e as emendas offere
cidas (vide projecto n_ 635 A, de i920); 

Dit:iCU"3São unica. do parece~· ela Commjssão de Finanças 
<;•>hre as emenda~ offerecidas na 3" discussão do projeeoo nu
mero 596, de i9~0, abrindo o credito especial de 1 :000~ para , 
ragamento a Hérmelindo Pereira. dos Santos; . com pa:reeet> da 

· · Commissáo ~e · Fín~ças sobre as emendá!'! {}ffereoidas (vide 
orojecto n. 596 A, de 1920) ; 

Discu ssão unica d.a emenda ·do $enado ao pro ject.o que 
·aut-0riza a abcrtur.a <lo credito eepecial de 20 :239$060, para · 
pagamento ao DI'. · Antonio Angra de Oliveira e outros, em 
virtude de sentença. judiciaria; com parecer da üommissão d e 
'.Finança." favoravel ti. emen-Oa {vide pr ojecto n . 334 B, de 
l920); . ' .. 

Discussão uníca do parecer da Commissão cte' Finanças 
sobre a emenda offerecida na 2• discussão do projecto n. 3q5, 
de 1920, abrindo o cre<!íto especial -de ,~: 150$, para paga
mento ao major Arlhur Xavier ~~oreira e capitão José Lou1·
de6 Guimarães Pa<lilha; cem parecer do.8 Commissües· de Obra~ 

· Publicas e de Finanças sobr~ a ~menda (vide projecto · nu
m ero 345 A, de i 920) ; 

Discussão unic:a do parecer n. ·~6, de 1921J, mandando :l.t'
cbivar o -requerimento de Lourenço da. Silva. Oliveira s9br.P o 
p!."ojecto n. 605. de 1920, da Gamara dos Deputa-dos .: , - . 

Djsc~sãoh nnica do pa.reC!H' n . 50. de 1920, inde!ert.nrw o 
i'equerimento dC\ . ltenriquP. Salussc Lu~ sobre ~oncessão de 
Ul.CJ<~ estra<la de fe1•ro; · . · 
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liESSÃO EM i1 DE DEZE.'v!BRO DE 1920 

I>is.cu~são unica do parecer n . 51., de 1920, mandando ar
chivar o reque1:imento de Lourenço da Silva Oliveira, sobre 
o projecto n. C05, de 1920, da Camara dos Deputados; 

2• discussão do projecto n . 671, de 1920, abrindo -0 cre
dito e?riccial de 50 :272$927, para pat;amento a Romualdo de 
Souza Mello ; 

2• discussão do projecto n . 222 A, de i9.20, i€entando 
de ~ireitos de importação o material que se destinar ao La
bora.lorio de Observa~-0!;:>, mantido em Manáo.s pela. Escola de 
.Medicina Tropical de Liverpool; com . parecer favoravel <ia 
Comrnissão de Saude Public-a e substitutivo da de Finanças; 

3• discüseão do projecto n. 670, de 1920, abrindo o cre
dito de tâ :893$-U.:J, para pagame~to . a Felisbr:rto Brant. 

Levanta-se a sessão ás 15 horas e 30 minutos . 

i6i" SES:SÃ-0, EM :l1 DE DEZEMBRO DE i920 

PRESIDENCIA DOS SRS . BUENO BRANDÃO. PR'E'SIDENTE E JUVENAJ, 
LAMART!NE, 2° SECRETAMO 

A's :13 horas cómparecem os Srs. Bueno Brandão, Arthul' 
Co!lares Moreira, Juveool Lamartine, Octacilio de Albuqtter
que, Epbigenio de Salles, ~ntonio Nogueira, Prado Lopes, 
Lyra Castro, Luiz Domingues, . Rodrigues Machado, João Ca
bral, Armando Burlamaqui, Thomaz Rodrigues, Vicente 5'1.
boya, Thomazi Cavalcanti, Osor io de Paiva, Frederico Borges, 
João Elysío, Corrêa de Br itto, E stacio Coimbra, Turill.no Cam
.pello, Mario Hermes, José Maria, Raul Alves, Elpidio de Mes
quiLa, Eugenio 'l'ourinho, Leão Velloso, Manoel Monjardim, 
Antonio Aguirre, Heitor de Souza , Sampaio Corrêa, Paulo de 
Frontin, Stalles Filho. Mendes Tavares, .Macedo Soares, Mario 
<!e Paula, Mauricio de J~acerda. Teixeira Brandão, Albertino 
Drummond, Malta Machado, Zoroastro Alvarenga, Fausto 
F erm.z, Moreira Brandão, Raul Sá, Waldomiro de .Magalhães . 
.fay roe Gomes. Alaor Prala, Camillo Prates, Edgardo da 

· Cunha, Raul ICardoso, Salles .Junior, Carlos Garcia, Fetreím 
Braga, José Rober to, Eloy Chaves, Veiga Miranda, José Lobo. 
Rodrigues Alves-milho, Ole:;ario Pinlo, .João Pernetta, Alv1i.r 11 
Baptista, Sergfo de Oliveira, Marça~ de Esc_obar, Octavio ~
cha. Domingos Mascarenhas, J oaqmm Osor 10 e Carlos MA,x1-
miliano (68). 

o Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compa
redmenlo de 68 Srs. Deputados. 

Ab1·e-se a sess1í.o. 
C. -Vol . XJV ' 
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82 A)jNAES nA CAMAR...\ 

O Sr. Ephigenio de Salles (suppÚnte de Secretario, ser~ 
·v·indo àe 2º ) procede á leitura da acta da sessão antecedente, 
a qual é posta em discussão. 

O Sr. Salles Filho (sobre a ac:ta) - Sr. Presidente, de
J;ejaria que V. ·Ex. me désse um esclarecimento. 

Do Diai'io do Congre.sso <ie hoje consta a segu,inte rectifi
eação: 

<i:Fíca sem effeito a approvação da redacção final 
áo projecto n. 589 B, de 1920, constante do Di.a.rio do 
Congresso de 10 do corrente, visto como o projecto re
ferido ainda pende de 3• · discussão.» 

O que precisaria que V. Ex. me infórmasse. <:ra si essa. 
rectificação consta do corpo da acta. si ella foi feita pela 
l\Iesa; e, dada a resposta affirmat iva, quanto a este ultimo 
ponto, indagaria: onde houve a Mesa a autoridade necess!J.ria 
para revogar uma votação da Camara? . 

. Sim, porque, si a Camara, embo~a induzida em erro, 
votou a redacção deste projecto, parece que sómente ella,. por 
um outro :voto expresso, poderia considerar errada a sua de
cisão anterior, só clla teria autoridade para fazer a rect,i-
fu~~: ; 

De outra fórma, a Camara ficará exposta, de 1uturo, a, 
todas as_yezes qne convenha uma rectificação nos termos 
<lesta, ter de proceder a mais uma 'votação da materia já vo
tada, ter o seu voto precedente annulladC> pelo simples arbí
tr io da Mesa. · 

Ne-st.as condições, e uma vez verificatla a hypothese, quê 
formulo, de haver a Mesa exorbitado de sua autor-idade, re
ctificado uma votaç.ão da Camara, eu requereria a V. Ex. que, 
para salvar os principios, o nosso Regimento, a nossa lei in
terna, fizesse ratificar pela 'Gamara a r ectificação da· Mesa. 

" O Sr. Presidente - A observacão que consta do DitJ.rfo 
do Congresso foi mandada incluir pela Mesa, a.,qual ver-ificou 
que, por 1?.ngano, fàra submettida á. deliberação da. -Camara 
uma r edac()ão que ainda não estava em termos de ser votada. 

TrataPdo-se de um equivoco · da propria Mesa, ella o re- . 
ctificou "; nem podia deixar de assim proceder, visto que o 
projecto ainda tem de correr os turnos regimentaes, para ser 

. opportunamente approvado p~Ia Ca.mara . · 
O SR. SALLES FrLHo - Eu perguntava si a reclificação, 

feita. pela Mesa, annuUa a votacão da Camara. · · 
o SRi. PRESIDENTE - A votação a que se refere o nobre 

Deputado, isto é, a da redacção .final, não poderia ter tido 
lagar. Foi um acto irregular, e a Mesa .. o reformou. 

O SR . :S.UJ..ES IF1LH0 - O certo é que '.se <l~u a votação.: 
i 
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Póc!e ser annullada pela !\f.csa ? Era. o que eu queria deixai· 
claro, porque V. Ex., S"·. PrP.si.cteute, nu 1:oncr da se.o.são Je 
10 d.esle mez·, disse: «Vou· submdier a vu tu.s a reducção final 
do pro);c.t.o n. 589 B, de 1920>; r, l'm seguida, approvada e&=;a 
,redaeção, accr.escentou: q:O projeclo vae ao Senado>. 

Quer dizer que a Gamara ~.e manifes tou sobre o assumpto; 
agora, tem sciencia. de 111ie se manifestou erradamente, mas 
tem sc_ieneia tambem, conforme os termos da l'ectificatã.o. de 
que essa manifootação se tornou sem effcitu, sem uma nova 
votaçao. 

Desejava que o ponto íicasse bem elucidaco, porque na
turalmente, para o futuro, o precedent·b será invocado. em 
casos a.na.logos ou semelhantes, e l)r·ecisamos saber - plJlC\ 
m~nos eu preciso saber - .si, toda a vez que, por culpa da 
Mesa, a Camara fizer uma ' 'otação indebita, essa votação po
derá ser canc.ellada simplesmente pela Mesa, ou si será D(-\
cessario que a propria Gamara, tomando conhecimento do 
erro, faca a rectifica!;ão, mediante votou s-eu. 

O Sa. PR.ESIDF.:?\TE - Tratava-se. como expliquei. dB pro
jecto que não fõra votado em 3• discus~ão, e r;.uja · redacção 
ífinal, aliás em virtude de requerimento, foi por inadvertenda, 
submettida ·á Camara. EL'a, pois, uma questão da direcção dos 

· trabalhos, -Oe observanoia. do Regimento, e a !.\lesa, P,ID obe
diencia á lei interna da Casa, o que fez· com a rectificação 
foi <!eclarar que o proj('cf-0 não podia ter a .sua redacção final 
já votada, uma vez que· ainda pendia de approvação no terceiro 
t.urno. (.Muito bem.) 

O Sr. J'oaqnim Osorio (sobre a acta) - Sr. Presidente. 
penso poder esclar€cer o · incidente a que se r.eferiu o nobre 
Deputado pela Capital Federal. 

O projec.to em que~tão ainda fôra votado em terceiro 
turno .. . 

O Sn. SALLES FILHu - Isso está claro na rectificação. 
O Sn .. ToAQUIM Osoaw - .. . quando, por inadverteneia. d~ 

um collega, que requereu urgencia para a redaccão final, esta 
foi votada p<ela Camara. 

Verificado o facto. evidentemente irregular, C.e se ter 
votado a redaccão finai d e. um projeclo sobre o qual a Ga
mara não decidira .ainda em s· discussão, ó innegavel que 
aquelle voto não podia. prevaleéer, pois seria im.pos.sivel re
metter para a outra Casa um projecto que aqui não havia. 
passado por todoõ os tramites Iegaes. . 

Assignalado esse .;quivC\CO, que não foi tanto da Mqsa. 
, ma~ do autor do requerimento, o Sr. Presidente mando~ fa-
·zer. a rectificação. . · " 

O SR. SALLES F1u10 - V. Ex. a.e ha que essa competencia 
era. da .Mesa ! 
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. A~NAÉS DA CAMARA 

O 'SR. J OAQUI.M OsoRio - · Perfeitamente: reconhec.ido o 
engano, a Mesa tinha, não só o direito, sinão . tarí1bero o devei.
d.e recti.fical-o, exercia apenas uma. attribuic;ão executiva, po
hcial. 

O l:lR. SALLEs Frvao - Parec:e que ~ssa competencia era 
da Camara, porque 2 verdade é que. e{;!lb-Ora induzida em erro 
ella havia votado a materia. · ' . . 

O Sn . ! OAQliJM OsoRIO - !\fas havia votado em consequen...,. 
eia de equivoco. . ......._ · · 

O Sn. S AI-LEs FILHO ...:.... Era preciso que a· Camara to
masse conhecimento do caso . .. 
. . O_ SR. ~O!\QU~M ·osoaro - Tomou conhecimento, pela ~u;:, 

lmcacao hOJe feita. · , . 
O SR. SALI.ES FILHO - • . . e Re manifestasse a respeito. 

O que dese,jo fique esclarecido é si á Mesa cabe corrigir um 
acto. da Camara, embora errado. . . 

o SR. JoAQunr ÜSORIO - o facto é este : ap.urado haver 
equivoco, a 1\-Iesa não o podia deixar de pé, e tinha <le faze r 
a. rec.tificaoã11 que sahiu hoje no Diario_ Agora, si algum d9s 
Srs. Deputados entende que equivoca não ha, que não tinha 
cabimento a r<!ctificação feita -~ª Mesa, parece que o re
c-ur.so é aPl>ellar do acto da Mesa, para ·o picnario, fazendo a 
prova de que a votação foi legal. , 
. O nobre Deputade> q.uererá appellar, confessando.. ou re
conhecendo ~ue 'houve tal equivoco?! Parece que a appella- · 
cão, nestes termos não teria cabimento. · 

. . 
O SR. SALLES FILHO· - O que me preoccupa é o p-rece:.. 

dente de, por si, a Mesa fàzer uma rectificação dessa natu,_ 
reza. 

o SR. PAULO DE FRdNTIN - Penso que a i!\iesa proced~u 
bém, qúe a rer..tifícação tinha de ser feita. mas que a propria. 
)lesa devia pedir á Camara a r atificação do seu acto. 

O SR. JO."-C\UIM Osono - O que a M.esa não póde é corri
gir ~Jana votacão da Gamara, que tenha corrido regularmente.: 
mas este não é o caso actual. 

O Sn. RAUL ALvEs - Trata-se ct·e uma questão de Pr()~ 
eesso a a d optar; o -processo regular é este : a l\les~ consultar 
a 1...amara sobre ·si confirma ou não o acto praticado pela 
mesma. 

O SR • • JOAQUIM OsoRIO - Observei o equivoco que se <leu . 
. , o SR. p_o\ULO DE. Fn.oNTIN - Mas, se a observ~9ão fos~e no 

acto bem· evitado t0ria sido o engano. Mas foi, depoiscda 
yotàcãOo. :.\. ~lesa. portanto, corrige o. acto,. mas 'Pede á a-
mara a ratifica~ão do seu acto. . . 

o SR. JoAQUIM OsoRIO ~ Eu nada terei a oppor á dou-
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trina S1LllStentada pelos nobres collegas, de que seja submetti
da á Cama.ra o acto da MP.sa. 

Em todo ca:;o, o que não se póde negar á Mesa é a facul
dade de que ella _uso1:1, uma vez que_ verificou havia sido aip
provada a redacçao . fmal de um proJecto que não passou por. 
todos os turnos regimentaes. . 

UM SR. DEPUTADO - l\1Jas a Camara podia ter sUJprimido -
um dos turnos. 

O SR. JOAQUIM: OsoRIO - Não podia. perdoe-me o nobre 
Deputado. 

O SR. SALLES PtLHo - Podia revogar o Regimento. 
O SR. JOAQUIM OsoRto - O R'egimenLo está de pé. Uma 

vez que a Cantara verificou em virtude de reclamação mi
nha, ·que havia approvado a redacção final de um projecto 
que não tinha figurado em terceira discussão, que não hav ia 
passado pelos tramites legaes. parece-me era da competencia 
dp. ?Ilesa, clara e iniUudivel, fazer rectificar aqu elle acto, que 

. era nullo, insubsistente, providenciando para que o pro.ie
cf.o venha a rigurar em terceira discussão na ordem do dia . 

_I\ attitude da i\Iesa, veiu porventura, ferir algum direit.r.i ·? 
.:\'ão. A ::VIesa, apenas, deu uma solução regular, legal; si a 
Mesa não procedes.se dessa fórma, o !p~ojecto teria sido en
viado ao Senado. 

O SR. Roof\rGuEs MAC~ADO - Seria. um acto nullo, que 
não poderia subsistir . 

O SR. PAULO DE FRONTIN - Os orçamentos, todos os an
nos, são publicados com erros, mas o meio de rectifícal-os <\ 
por decreto. . . . _ . . 

Não os rect1f1ca por simples dedaraçao . Aqm o Presi
dente póde rectificar o equivoco · declarand9 _que a votacão 
não é regular; mas o seu aeto deve ser rai1f1cado pela Ca
mara. 

'\. 

"o SR. JOAQUIM OsoRro -A Mesa fez a rectificacão de um 
aeto evidentemente nullo. 

O Sn. SALLES F1LH0 - M~s não pediu cl,pl))rovacão para 
elle. 

o SR. Jo.~QUJ:M OsoRm - O Diario d.o Carw'f'esso re.fere-se 
hoie ao acto da Mesa, de modo que todos nós t ivemos conhe
cin1enLo delle. Se esse acto foi illegitimo, a Camara póde cor
rigil-o. (M1.1itõ f;iem,; muito bem.) 

I 

o Sr. Presidente - O acto da Mesa será submettido ao 
conhocimen lo ou ao exame da Camara, no mof!lenLo _cm qu~ o 
projecto, que tem o n. 589 B, entrar em 3• d_1scussao. Ent~o . 
. com respeito ao caso, a Cama.ra t E.' rá o_pport.unidade de se pro
nunciar, apiprovando ou não o procedimento da Mesa, quando 
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f~z publícar a seguinte rectificação. constante · do Diario clO 
Congresso de hoje: 

«Fica sem effejto a approvação da redacção final 
do pro.iecto ni . 589 B, de 192Q, constante do Dwrio <NJ 
C<m.g'l'esso . de 10 do corrente, visto como o projeclo re
f~ido ainda. pende dP. a• discussão>.- (Jluito bem.) 

Em seguida. é approvada. a acta da sessão anterior. 

O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do expedient.e. 

O Sr. Juvenal Lamartine (2º Secretarfo, servindo '1e /•)· 
procede á leitura do seguinte . -

EXPEDIENTE 
Officios: 

' Do Minister~ó dos Negocios da Fazenda. de 10 do corrente, 
enviando a segumte · . · 

MENSAGEM 

Srs. Membros do Congresso Nacional - Remettendo-vos 
a inclusa eJfposicão do Mini>'t.ro f!.~ Fazenda sobre a necessi
dade de um-credito de 90 :000$,· su:pplementar á YP.rba 23ª -
Ajudas de custo - do vigente orçamento do ml'r-mo minis
terío, tenho a honra de vos solicitar a competente autori
zação para ;i abertura do alludido. credito . . 

Rio de Janeiro, si de dezembro de 1920, 99º da Indepen
dencia e 32° da Republica. - Epitacio Pessôa. 

Exmo. Sr. Presidente da Repuhtica - A verba 23ª -
Ajudas de custo - do orçamento da Fazenda foi dotada, este 
anno, com o credito de 130: 000$000. 

Ora, Já em outubro, subiram a 129 :991$1!5 as despezas 
autorizadas e que haviam de correr por conta -Oaquella verba. 

-O saldo, pois, é demasiado exiguo para attender âs des
pezas que fo~çosamente teem .de ser effectuadas até ao en
cerramento do exercicio 

O Thesóuro Nacional calcula em 90 :008$885 as despezas 
presumíveis até ao fim do exercício. 

Dedlizido o saldl) e-xisten t.e. fica faltando a il!lportancia 
.de 90:'000$ para a satisfação da8 me3mas~ 

Como j á tenha . d.e.corrido o periodo Jei:ral den:;ro do qual 
o Governo podia. abrir u m credito SUIJplementar 1)3.ra tal fim, 
só com prévia autorização· do Congresso Nacional se .poderá: 
fazer · essa. abertura. · 

•• 
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Em vista disto, peQO a V. Ex. se digne de providenciar 
nesse sentido. 

J;lio de Janeiro, 8 de dezembro de 1920. - H<Jmero Ba
ptista. - A' Com missão de Finanças. 

Do Ministerio da Guerra. de 9 do corrente, enviando dous 
dos respectivos ~utographos devidamente sanccionados, da re
::olução do Congresso Nacional, que divide em duas categorias, 
ll)dO o pessoal de aviação militar e naval. - Ao archivo- um 
dos autographos, e o outro ao Sen·ado. 
. no Ministerio da Marinha, de 10 de corrente; enviando 
a5 seguintes 

( 
l'NFORMACÕES 

Sr. i • See.retario da Carnara dos Deputados - SaHsfazen
do o 'Pedido que vos dig-nastes àe fa?.er-me cm officio n. 527, 
de 20 de no:vembro ultimo, em virturte de requisição ca Com
missão de Marinha e Guerra dP.:>$a Camara, relativamente ao 
prn,iecto n. 165, de HJ20, regulando o preenchimento das 
vagas crne se derem no quairo ela officialidade 'do Exercito. 
~a. Armada e da Brigada Policial, tenho a honra de infürmar
vos que; na parte q11e cliz respeito a este ministerio, .iá o as
surnpto está regulado pela lei de promoções. 

Aproveito o ensnjo :p.ara reiterar-vos os protestos da :rci
nhn alta estima e mais distincta considerar,;ão. - Joaquim 
Fen·efra Chat;<es. - A' quem fez a requisicão. 

·Do 'Tribunal de Conta~. de 9 do corrente, communicandb 
que rejeitou sob protP.:;;to o contracto celebrado com a rtabira 
Iron Ore r.ompany. J,in'ited . - A' Commissão d·e Tomadas -d-e 
Contas. 

São succl'ssivamente lidos e ficam sobrn á mesa a té ulte
riclr <il'lihflração dou$ pro.iectos dos Srs. Octavio Mangabeira 
e F:iusto Ferraz. 

E' lido fl va~ a imprimir o seguinte 

?AREC.!m 

N. 52 - H'.120 

!danda. a.rchivar u ~·epre.~ento.cã.o do Conoresso de Minas pe
rlindo o p·rolnrraamrmto do nzm'lf. de Santa Barbara. at1' 
Peçanlta . 

o Con!?'T'e<;SO 1\finPiM cirirnu a Camarn dos Srs. Depu
tados uma· rt>presentar;ão pP.tiindo o prolongamento ão ramal 
de Santa Barbara :;té Pecanha . 
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De posse dessa representação, resolveu a C<lmmissão de 
Obras Pp.blicas enviar ao Sr. Ministro da Viacão, solicitando 
as ne·cessarfas ·"informações;· antes,- porém, que c-hegasst"rn essas 
informações a C<>mmissão de Obras teve de se manifestar 
;:;obr.e o assumpto, dando pa,recer contl'ario a urií projecto do 
Sr. Albertino ·Drummond, aiprcsent.ado primitivamente como 
emenf;ta ao orçamento, da Viação . Nestas condições, nada- ha 
mais ·· a . fazer sinão pedir o Relat-Or o archivamento da repre
sentação, tanto mais quanto, posteriormente, o ohjectivo de..Ha 
está em parte attendido, uma ·vez (JUe no projecto .do orcamen
to da V!ação deste anno figura á verba para o. prolongatnento 
do referido' ramal até Itabira. 

O Relator, pois, requer o archivamento dos patpeis re~e
rentes ao assumpto em questão. 

Sala ca Commissão de Obras Publicas, 2 de dezembro 
~~ 1920. - AlãOT' Prata, Presidente. - Honorato Alv es,. Re
lator; -"- Antonio A(Juirre. - João Penido . - E. de Mes-
Qtiita • .,..- Barbosa Gonçalves. · · 

. . . 
A Commissão c!:e Finanç~~ subscreve o parecer .emitti.do 

pela .de Obras Publicas sobre uma representação diri~ida ao 
Congresso Nae>ional pela Camara dos Deputados do Estado de 
Minas Geraes, acerca do prolongamento do ramal de Sànta 
Barbara .al~ Peçanha·. 

Sala 00.s Commissões, iO ide dezembro d'e i 920. · - Carlos 
de Campos, Presidente. ~Sampaio Corroa, Relator. - Os- . 
car Soares. - Celso Haymn.. - Josino de Arauio. - Carlos 
Ma:timilíano-. - Cinéina.to Braqa. ' - Par:heco · Mende.,s. · 

Sã.o !?UCCe.ssivamen~e lidos e Vã(). a _imprimir os.-segujntes 

N. 320 B - i 920 

Fixa o subsidio e a ajuda de custo dos Senadores e Depu
tados para a. le(lis'latura de ., 921 e / 923; com parecer da 
Commissão de Finanças sobre as emerü:líls of(erecidas em 
.1• àíscw:são · 

O relator pensa que deve ser mantido, integralmente, o 
parecer da do~1t.a Commissão de Constituição e .Tnstiça. f i
xando o suh'sicio e ·a . ajuda de custo para a legislatura. de 
192f a 1923. · . · · 

E o fundamento primacial dessa opinião está 'na sltuacão 
financeira que requer. de nm lado, a ma:xima restri~ão nas 
-despezas rmblicas, e de outro, a indispensave! .anf.nr2dade do 
Congresso no considr.rar e resolver sobre os pedidos sempre 
crescentes dP. augmento de vP.ncimentos . · . 

O subsidio. como bem o indica a expressão, é um. aux1-
. \ -
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lio ao repr:_esentante da_ Nação para. o desempenho das suas . 
a_lLas funcç.oes e ~ua razao de ser está mais em motivos poli
t.wos do que p.o interesse pessoal do Deputado ou Senador e 
tanto assim e q~e autor~.$ <le a1la nomeada e grande tomo 
sustentam que nao deve ser permitticla a sua renuncia. 

Si já nã_o se_ toma maís em consíderacão a gratuidade do 
mandato legislativo que, soh os especiosos argumentos de 
q:ue. della decorre~ia ma~oy. respeitabilidade para o congres
sista e tambem a impossib1hdade de formação de uma classe: 
- a dos P?liticos profissionaes - daria na realidade, como 
resultado f~nal a formação, sim, de políticos profissionaes e 
de uma. aristocracia legislativa, incompativel com o regimen 
democrat!.co e com a escolha d e fulgurantes intelligencias e 
rijai; temperas de caracter, que, nascidos pobres, por isso es-
.iavam afastados do Parlamento. · 

Si não mais se cogita, seriamente, de gratuidade do man
dato legislativo, tambem collocal-o sob o ponto de vista do 
interesse pessoal, é, parece-nos, disvirtual-o, tirando ao sub
sidio a ~Jgnificaoão de auxilio, adJutorio que a Nação. re
pousada rio civismo ·e patriotismo de seus representantes, 
lhe:; conccc~ para o descmp~nho temporario de elev:dl!'> e 
augu.~tas fm:cç-~>es. 

O problema da carestia da vida não é tão sómente bra
s ileiro, elle é mundial e nações ha que, mais do que nós, ex
perimentam sua premencia e agruras, e o Brasil foi a ullima 
em '1ata, · cremos, que augmentou o subsidio de seus sena-
dores e deputados. -

Não nos consta que depois de 1.912 J)aiz algum tivesse 
tomado, nes~e particular, a medida que então tomámos. 

Duas emendas foram apresentadas ao projecto, uma de 
autoria do illustre Deputn1lo Ephígenio Saltes, é a seguinte: 

O subsidio e a ajuda de custo dos Senadores e Depu
tados para a legis latura de 1921 -ª 1923 são rix11:rtoS; em 36 
contos de réis, durante cada sessao annual, d1s_tr1bu1da essa 
importancia em folhas mensaes, durante o periodo do fun
ccionamento do Con(t'l'esso. 

Vamos esludnr a emenda em duas de suas partes; a. ·pri~ 
nu~irn, a que manda di :.1l'ibui1· a i;1 ).p111 · i~:11 1 · in° •.i n ,;:1:; ::: .J :n f •;:. 

folhns mensaes . . 
Po1· umn intorpret.ac;ão, exisfcnt.e desde o Imoerio. em 

que o subsidio P.rn. de 50$ parn os Dç11,11tados e 75$ par!l os 
Semulores, i.1malndo consoante o espmto do nosso regnnen. 
na Constiluint<.\ f! fixl\do em 75$ para os me!flb.ro!? flas duas 
Unsas do Congresso, seu ·ragnmento sempre fo1 d1ario. 

E' M:i. ou m:\ e~!>n inlerpr1•ia~ão? 
C:ir~ce ser mndi ficarJn? Ar.hamol-a prudente e sábio e 

pensamos que neve ~~r mantid::i. · 
lJá a cont.inuirladP- ela intPrpreta~iio ourante todo o pe

riorio da nos:;:i vida narlnmcntar. sem impus-nação, depõe no 
:;enUdo de sua sabedoria e conserva.ção. 
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Não fosse es::a uma e01;1.siderai,:ão ponderavel e valiosa. 
·a sP.gunda parle da emenda, que se eslutla, responderia pela 
eonveniencia da imrnutabiliJadc <la iuterpretaçiío. 

[liz a ·segunda parte: - durante o pe1·iodo do funcc.iona-
mcnto do Congre!S:::O. · _ 

l\fas, qual o pcriodo do funcciomur1ento do Congresso? 
Dii-o a Conslilui1;ão do arl. l 7 : - O Congl:"eSso reunir

se-ha, na Capital Federal, independentemente de convoca~ão, 
a 3 de maío de rada anno, si a lei não designar. outro d'ia e 
funceionará q~atro mezes . da data da ab~rtm:a; podendo ser 
.Prorogado, ad1ado ou convocado extraoi-dlllanamente. · 

· Conslitucionalmenle, pois, o ._periodo de ·i'unccionamenú> 
de Ccngre~so ~ de quatro. meze::. ' 

Os -trinta e seis r.onf.os, distrfüuidos em folhas mensaes, 
dão nove conto5, mensalmente. subsidio apenas em um conto 
inforior ao do PresicJcntc da 1.lepublica e o .dobro do;:i venci
n.ent.os dos Ministros deEstadQ. 

Basta a indiração da cifra para que logo se lhe· aponte e 
l'el'Onheça ó e.icresso: batendo nós, em tal maleria, a palma da. 
vri~malidade quando em confronto com· todos os parJameutos 
do mundo. 

E' possível que n~o seja ('SSe o pem:nmento da emenria, 
e sim disfi-ibuir a impol'fancia pelos oito mc7.es em aue de al
gum tempo a essa. parte vem o Congresso proroi.;ando as suas 
sc-.s::õ~s. 

Mas se assim é. como effeetm~r o Thesouro o pagamento 
nt•:;se> senfülo? . 

Decretando, p.:r rmtcritate propria que o· Congresso func
donará c1Lo mczes em contraposicão ao estaLuido na Coosti-
tuii;ão? · 

· Como o Tribunal de Contas registrar e distribuir essa' 
despeza? Naturalm1>nte ·pelos qnatro mezes constilucionaes. 

E si a proro~acíio. desde que com ella se conta. nfw qua
tro e sim. \im, dcius ou t.rcs me7.r.s? Qual o subsidio? E no 
CR!i!o de sessão ex! raord i na ria que enrerrar seus trabalhos em 
men::is de um mr.z? QuaJ o sub~idio? . · 

F.ls porí)ue ar.hn.mos pruiJeull'- e s:íbía a interpretacão 
costumeira o entend~mos que o subsidio deve conLinuar a ser 
di.nrio. · 

A Commissão de Finanças emitte parece~ contrario ã ·a.p-, 
provayão dn emenda. -

A segundn emen-Oa, do pr~claro Deputado Paulo de Fron
tin, apresentada a.o pro.iecf.o, é a ~egUinte: - Em vez de "'ª de 
1 :orrs a ajuda de custo>, diga...se: ce de 2 :000$ a ajuda de 
custo~. · · 

Já Sl)bre a elevação da ajuda de custo. qUando o projeeto 
em 2" disr.t1ssão. o Relah>r emiltiu sua opinião, amparn..lo na 
di!ficultosa si'u~ão financeira e surfragadai c1~lâo lrnlo Da
~ecer unanim1.; da Commissão d·~ Fin::m<;:1s. 

Apesar de ta:'falia de illo!?;ie:i. -e:.sa. sua o-pinião, P.l!P, pode 
venia para nelh &e mantP.r • 

.[l;ão se compa.:i~ .. e l'<.1Ul a lc:r,1ta, em tal assumpt" . nina 
oota1:ão unif-0rm ~ para, t.L' ,.1_0: os congressistas. 
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Jti no Imp~rk., ~m qu~ havia <Uma indemnização para as 
!1(!;~J)12as de vi1.cla e volln'>. l'> 1H1a tamllew uma ta!:wl~a ri
xando essa indemnização devida aos Deputados (não a tinham 
os ScnaunresJ, regula11do-a pelas distancias e diffrculdadc~ de 
transporte. 

fkcon!1eçamos que nos tempos d'antanho se procedia, 
tanto quanto po::1sível, logicamente. 

Por occasião de ser emíttido o parecer, na segunda dis
cussão do pro,jecto, ainda não se havia pronunciado o 8l?'nado 
~obre a t>menda da Carnara. conc4:}tlendo aos congr·essistas -pas
sagens nas linhas terrestres e maritima.s do Govet'no. 

Hoje que tàl pronuncia.n.ento jâ se deu, tem o Senador ou 
o Depµtado, quando dependente seu transporte de empre2a 
fedciral, passagem gratu1t a. 

Si dermos â ajuda de custo a interpretação dos tempo·.::; 
mona.rcbicos, para muitos congressistas peb menoq não tem 
el!a n.ais razão de ser. ' 

Si ampliarmos o criforio intPrprefativo e a dnstin:rrmos 
tan.hem á in,s.tallacão dos congressistas, devemos fambem re
conhi:>ce:r que a P.lla não devem ter .díreifo os Sr-madores e 
Deputados qua residem e se acham installados na. Capita1 
.Fedaral. 

E' até onde nos le.va o rigor da logica, desde que quei
ramos mantel....:a inflexivel. 

Não havBndo, em tal assumpto. criterio Iogico inacM~si
vel a ·'.'riticoo f'undamentaaos, preferimos ficar com a logfoa 
dos · :riumeros que, no pa:recer do Relator da Receita, pede, 
supplica e e:xo:ra que se sobrecarregue o menos possível o 
'l'hesouro. A Commi$-são ile Finan·cas mantém seu primitivo 
parecer o opina pella rejeiQão da err.enda. 

Sala das Commi~sões, 9 de junho de 1920. - Carlos de 
Campo.~, Presidente. - Ramiro Br11ya, Relator. - Oscar Soa
Tes. - Octavfo Rncha , vencido por ser favoravel ao augmento 
do 'Subsidio -para 125$ diarios. - f'elso Ba11ma. - Josino de 
ATaujo. - Cint:innto Bl·agn, vencido. - Carlos Maximiliano. 
Com restricção. Vofa'l"ia pela e1evacãn do subsidio a çent.o e 
vinte e cinco rr.il réis diarios, durante as sessões. - S11m
paio C:1'.-·rêa. vencido. - .Antonio Carlos. - Pacheco Mendes, 
vencido. 

FME'NDAS A QUF. SE REFF.T\E O PARECER SUPRA 

N. 1 
Onde con'\'ier: 
O ~ubsidio e a.ioda. de custo dos DP.pu.faclos e Senadores 

para: a Jeirislahira de t9~1 a 1923 l'lão fixados r.m t'rinta ·~ seis 
l'Ontos dP. réis dnrante cada se~~ão annual, pagos em folhas 
mensacs de tre's contos de róis a cada um. 

Sala das se"SSões, 29 de novembro de 1920. - Ephiaenio 
ae So.Ues. 
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N. 2 

Em v~z de. : «e de 1 :000$ a ajuda de custo>:>, diga-.s~: «e 
<1e 2 : 0(•0$ a a.iucla de oosto». 

Justificação 

Tendo sido em 2ª discn:>são rejeitada a emenda em que 
l)ropuz P.ievar a 3 :000$ a ajuda d~ custo, em vista das r!iffi
culdades da situação financeira do paiz; mas sendo indis
culivel a insufficiencia da actuat ajuda de ·ci.1sto, a emenda 
procu1ra harmonizar aquellas condiçõe-s antagonica:s. 

Rio, 29 QP. novembro de 1920. - Pavio d1J Frontin. 

P.ROJECTO !\. 320, DE i920 

Determinando o art. 22 da Coru;tiluiÓão Federal que o 
Congre.•so Nacional fixe, no fim de r.ada le~islatura, . o sub
::;idio '~ a ajuda de 'custo, que deverão percf!ber os· SenadO't'es 
e Depu tados, na 'legislatura seiruinte, e estando a terrr.inar a 
10ª le~islatura , a Commissiío de ConstHuiaáo e Justiça vem 
submet,ter á consideraoão da Camara, o seguinte projecto : 

O Congwesso Nacional decreta: 
Arfüro unice. Na leg-islatura de: 1921 a 1923, será de 100$ 

. o subsidlo c'liario de cada Senador ou D~putado. durantP. as 
se-ssões. e de 1 : 000$ a a.juda de custo; revoga·da·s as disposi-
~ões e.ni contrario. · 

Sala <las Commi~sõe~. 26 de agost<l de 1fl20. - Cttnha 
.V.acha1lo, Pr~sidente. - Arnolpho Azevedo. - José Bonifacio. 
-,- ArUndo L eoni. - José Barreto. - Marcal d-J Escobar. 

· N. 450 A 1920 

Equipara a importancia de ~qttebras~ dos thesoureiros e f ieis 
da Recebedoria do Districto Federal rt qu_e recebem o;; 
pagadores e fieis de pagadores do Thesmtra NaciQnal: 
com pa-recer f avoravel da Com,missão de Finanças. 

O pl"ojecto n. 450. de 1920. trata de assumpto que, di
rectamente, diz respeito a publica administràoão, competente 
pa.r-a aquilatar da sua .iust.ica a utilidade. 

Ouvido o Sr . Ministro da Fazenda este, em off icio nu
mero iOi; de 27 de novembro de 1920. assim externou: · 

Exmo.. Sr. i • Secretaro da Camara dos Deputados -
Res,p.Qndendo ao officio n. 436, de 22 de outubro pro:x:imo 
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findo, no qual V. Es:., em vir~ude de requisição da Commís
são de Finanças da Gamara, solicita o parecer deste Minist~
ri-0 sobre o projecto que equipara ~ imnortancia de québras 
dos thesoureiros e fieis da Recebedoria do Districto Federal 
a que recebem os pagadores e fiei$ das pagadorias do Tne
i?ouro ?\""acional, tenho· a honra de remetter-Ihe, pela cópia 
inclusa, a informação prestada sobre o assumpto pelo dire
ctor daquella repartição, com a qual estou de perfeito 
accôrdo. 

Reitero a Y. Ex:. meus protestos de ele·vada estima e 
consideração. - Homero Baptista. 

,,_ "- Recebedoria do District.Q F ederal - N. Hô - Em 23 dtl 
novembro de 1920 - Exmo. Sr. director geral chefe do Ga
binete do Ministerio da Fazenda - Tornando ás mãos <1e 
V. Ex. o incluso oifitio Ja Secretaria da Garoara dos Depu.:.. 
lados n. 436, de 22 de outubro findo, acompanhado de um 
4\.'Ulso do projeclo que equipara a importancia de québras 
dos thesoureiros e fieis desta repa·rtiçã:o ás que recebem os 
i;agadores e fieis do Thesouro Nacional, cabe-me in1ormar 
que, a meu ver, seria de toda a justiça a equipar.ação de que 
:rata o projecto, bastando dizer, para juslifical-o, que para 
os fieis . desta Recebedoria ficou estabeleci<la em 1899 a qué
bra de 500$ annuaes, sendo· a esse tempo a lota~ão da renda 
respectiva, apenas de 18.000:000$, por anno. Actualmen:e a 
lotação é de 4.0. 000 :000$, maior que duas vezes aquel!a quan
tia, o movimento da Recebedoria multiplicou-se com ,1 ;~rert
!)ão de novos tributos e augmenl.o da população e as quêbras 
permanooem as m0s1n::1.:. Em relação no lhesoureiro, a . ~i-
1.uação é identica. ~uas quotas foram fixad;:t:;:, em 190;), cm 
1 :000$ por anno, qua!lao a renda e$tav.a lotada cm réis 
2J .000 :Ont::: annnar!:;, e0atínuando '.t p ~t·~.,b L' a~ mcsm:1s 
québras no regímen actual, com a lota~ão elevada a réis 
40. ººº :000$0.00. 

Reítc.ro a V: Ex. os meus protestos de consideração e es
tima. - Luiz Vossio Erigido, director. - Confere. Primeira 
secção da. Direcloria do Gabinele do Thesouro Nacional, em 
27 de 110vembro de 19ZO. - F1·ederico -Rocha, 4G escriptura
Pio. - Visto. - J. B. de Mello e Cwrma, chefe de secr:ão.-:\ 
quem fez a requisição. 

Nestas condições e eslando o Governo de <1.ccõrdo com o 
referido projecto a Commissão de Finan\.as opina pela sua 
acceitação. 

Sala .das Commissões, 1 O de dezembro de 1020. - Ca?"los 
de Campos, Presiuente. - Oscar Soares, Relator. - Pacheco 
Mendes. - Sampaio Cor-rêa. - Carlos MaX'i.miliano. - Celsa 
Bayma. - Ram.iro Braaa. - Oétavio Rocha. - Josino de 
.. rrau,io. 
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ANN..\ES DA CAMARA 

PROJ'ECTO N. 450, DE 1920 

ArL Ficam equipai:adas as import.ancias que r ecebem 
para as quebras os thesoureiros e fieis da Recebedoria do Dis
trfoto Federal ás importancias que recebem para o mesmo 
fim os pagadores e fieis das paga.darias do Thesour<í Nacio
nal; revogadas as disposições em contrario. 

Justificação 

A presente emenda justifiea-se por diversos motivos de 
ordem moral. 

A importancia recebida actualmente para as quebra.s 
pelos interessados em questão, data de vinle e um annos, 

· quando o mais ligeiro confronto das responsabilidades que 
assumiam nessa época era quasi dez vezes menor do que 
hoje. não se tendo em vista a differença do augm.t:!nto sempre 
crescente da renda, como da variedade do serviçv, em vir
tude <la crea.QãQ de novos impostos. 

Emb-Ora a classificação dada á quota para que'bras não 
Mja considerada como a parte dos vencimento~, todavia 
não deixa de ser incorporada aos vencimentos, quando 
existe o exercicio da funcção (unica hypotbese em que é per
cebida) o que vem representar como que uma arma de defesa 
para um prejuizo eventual, aliás, muito commum, em taes 
cargos. 

No exercício desses logares, os prejuizos, infailiveis pela. 
natureza de taes serviços, são occasionados pelos erros de 
somma no recebimento de diversos pagamentos inuitas vezes 
a uma só pessoa, pe}os trocos de toda. a especie, <·orno ainda 
pela inclusão· de notas falsas, falsificadas ou recolhidas. que 
no menor descuido escapa á attenção dos alludidCJs funccio
narios. em momento de accumulo de serviço. 

Attendendo, pois, ás justas consideraçiões acima e accre
-scendo· ainda ás difficeis condii;ões da vida,, pr incipalmente 
para quem precisa manter uma representação compatível com 
o cargo que exerce, assegurando ao mesmo tempo um rela
tivo conforto â familia, torna·se opportuna a presente 
emenda. 

Sala das sessões, 1 de outubro de 1920. ~ Ole11ario Pinto. 

N. 4.92 A - 1920 
Atf.toriza o reparo e const-rucção cJe estradas de rodagem; 

com parecer contrario das Co'fli:mi.ssões de Obras J>ublicas 
e de Finanças · 

. A Commissão de Obras Publicas. tendo estudado o pro- . 
jecto n. 492; de f920, .d~ixa de aconselhar' a: sua aoprovacão, 
por preferir, no assumpto, o .que dispõe o projeo.to n. 242, 
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Je 191~, que ora deve ser votado em 3~ discn:-sao, com 
emendas. ~·\Pprovado este, a :i.cção do Gove:·no 1• • derai po
cte1·ú ser· mais ' sysiematiza{la. 

Sala das Commissõe3, 1 de dezembro de 192ú. - Alao1· 
Prata, Presjdente e Relator. - L. CO?"ri:a ú'le Britto. - Veiga 
JJiranda. - Bm·l!osa Gonr.alves. - Honorato Afoas. - An
tonio Aauú-re. - Manuel ·Reis. 

A Commissão de Finanças nada tem a oppOr á appro
vação do parecet' emifüdo pela Commissão <le Obras Pu
blicas sobre o projecto n. !l92, de t 920. 

Sala das Commissões, 10 de dezembro de 1920. - Carlos 
de Campos, Presidente. - Smnpaio Co1·rt:a, Relator. - Oscar 
Soares. -- Celso Bayma. - Josino de Araujo. - Cíncinato 
Br·aga. - Pacheco Mendes. - Ca1·los .Maximilia'iW. 

PROJF.CTO 'X 492. DE 19Z0 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. ·1. º Eicà o Poder E::.:ecutivo autorizado: 
I. A amdliar e- reparo de antigas e construcção de novas 

estradas de rodagc~, podendo despender, por kilometro, as 
seguintes quantias:. 

Até 500$ com o reparo de antigas estradas -de terra; 
Até 1 :000$ com a construcção de novas estradas de 

terra· 
.Até 4 :ooo~ com a construccão cte estrada éujo leito seja 

preparado com barro e areia, cascalho e pedregulho. 
Até 15 :000$ com a conslrucção de estrada macadami

zada. 
TI. O au:dlio só será concedido quando se tratar de re

paro ou c0nstruccão r;scalizada pelo Governo Federal e sua 
prévia uutorizacão, com de{erminação de largura, extensão da 
estrada e material a empregar no. construcção ou reparo. 

III. O auxilio será dado em apolices de juro de seis por 
cento annnal, resgataveis em quinze annos, para cujo ser
viço de juros e amor,tização será applicado o imposto àe 

, \·ia<.:ão. 
IV. Poderá fambem o Governo Federal contractar a con

strucção de estradas de rodagem, obdgando-se o construetor 
á sua conservação, mediante o pagamento de uma percenta
gem não super.jor a dez por cento do que houver despendido e 
por um ·prazo até quinze annos. 

A!'L 2. • Revogam-se as disposições em contrario. -
Arthur Collrzres Moreirn. - R.odrf.gues Machado. - Cesar L. 
de Ver(l1u1iro. -· Barbosa Gonçalves. - Domingos Mascar
renhas. 
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N. 520 A ~ 1920 
Re'vigm·a o n. 5 do art. 28, da lei da Receita e Despeza 

A Commissão de Obras Publicas, tomando conhecimento 
do projecto n. 520, de 1920, do illush'e Deputado Honorato 
Alves, deb:a de o recommendar ao voto da Gamara, porque a 
matería nelle consubstanciada constitue objecto do de n. 242, 
de 1918, ora dependendo de approvacão em 3• discussão, eom 

·emendas. · 
Salas das Comn:lissões, 4 de dezembro de i 920. - Alam· 

Prata, Presidente e Re.lator- - L. Corrêa de Brito. - Veiga 
Miranda. - Barbosa Gonçalves. - Antonio Aguirre. - Ho .. 
nor..l.lto Alves. - Manoel Reis. 

A Commissão · de Finanças acceita o parecer approvado 
pela de Obras Publicas, acerca do proj ecto n. 520, de 1920. 
. Sala das Cornmissões, :10 de dezembro de i920. - Carl.os 

·de Campos, 1Presidente. - Sampaio Corréa, Relator . - Oscar 
Soares. - Ceiso Bayma. - J osino de Araujo.-Carlos Maximi
liano. - Pacheco Mendes. -· Cincinato Braoa. 

PROJECTO N. 520, DE 1920 
O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unice· . Fiea revigorada a disposicão do n. 5, do 

art.. 28 da lei da Receita e Despeza da Republica; revogadas 
a~ disposicões em contrario. 

Art. 28, n. Y: 4: A conceder aos E.slados, municipios, em
l)l'Pzas ou particulares que constt'uirem esLradas de ro<iagem, 
·p~·oprias para o servi~o regular de transporte do passageiros 
e ear-gas :por meio <le automoveis ou outros veh iculos. uma 
subveHção a.té dous contos de reis por kiiometro, submettido 

·o pro.i ecto e mcUvos da conYcnicncia das t'stradas ao Minis-
terio da Agricul!ut·a, só depois do que se :iutorizará o ser"
viro~. 

Sala das sc~sões. 13 d(! setembro de in20. - Honorato 
Alves. 

~ .. 552 A - ·!920 

Sr1uipora Q ·Dde(1t1r:fo Fiscílf. de Alnf)OflS â.~ do 1lfarrm hü.o, Ccm·d, 
Pa.r(tTl.d e . !llatto G-rossn; r.oni snbstitvti.'l.:t> dr; Cnmmissão 
ele Pinançns 

O illustre Deputado Costa Rego, propol a equinaracão da 
De!eiracia Fiscal <IP. Alai;-oas ás do Maranhão, Paraná e outras. 
~ iustificou ~bundanf.emP.nte o seu .. projectü. Como· se cogit.a 
11e" uma reforma gera.! das repa.rtit;ões de Far.l'<nda, é de pa
recei:' a Commis::;ão dP. Finanças que o Poder Exc>cutivo seja 
autorizad-0 a attender . aos justos desejos do representante de 
A.:agoas, quando fizer· uso da ampla autorização legislativa. 
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Por. isso, a Conunissão propõe o seguinte 

SUBSTITUTIVO 

O Congress0 Nacional decreta: 

'·. 

. Art_. i.º. O Poder ExE--cuÜvo é au.toriiaclo a equil)arar a 
Delegae1a F~~c~l . de .alagoas á$. do Maranhão, Paraná., Ceará e 
Matto Grosso, qoando reorgnn:zar as reparticões de Fázenda. 

Art. 2.º Revogam-se as d1::;po5lçues em eon.Lra.rio. 

Ea1a das Commissões, ele dezembro C:e 1.920. - Carlos 
de Campos, Pre::,idente. - Ca1·los Alaximiliano, Relator. -
O,scar fi}ottres • . - Pach.ec_o Mendes. Ci:·i.cina!Q B'l'a!Jr;;. -
:>é!mpai.O Corrêa. - J osm.o de A.raujo, - Celso Boyma. 

COfüiderando que dos doze funcci<Jnarios e:ristentes 
f.~tualmente na Deiegaci!l Fiscal de EstadQ. de Alagoas, dous 
sao esel).lados para ~ Caixa· Economica, não · podendo e:Stes se 
oceuparem de outros afí'azeres, em vista do gl'ande movi
mento d;i. mesma; que um escripturario é designado para ser
l"ü• na Secretaria, outro no Conten.c!cso, outro no Caixa Geral, 
cinco nas partidas dobradas, restar:do apenas dous para o la~ 
,·antamento do balanço definitivo, pagamento de folhas do 
pessoal da. Delegacia. Fi~cat Juh:o Federal. Alfandega, Escola 
de. Aprendizes Artirices, pensionista$ civis e militares, apo
sentados, voluntarias da Palrfa e Guarda Nacional, reforma
dos . da Marinha e Guerra, etc., levmitamento de balancetes 
de :v:inte .e duas collectorias ü Cjtrniro mezas de renda, pro
(!essos de habilitavão do montepio e meio soldo, transferencia. 
àe apoiices, j uro.s do cofre d·~ orphlios, esct•ipturacão de vinte 
e tr~s caixas po.rciaes, escr:iplumção do livro de rauditor, de
monstrações comparativas du exercicios sobre ·a rece]ta e a 
despeza, prestação Jc; informações, processos de folhas avul
sas, como sejam as da Escola de Aprendizes Marinheiros, Ca
pitania do Porto, Saude do Porto, Guarda Moria, Capataúa.s 
eia Alfandega, ag01llcs fiscaes do imposto de consumo, colle
ctores e escrivães federa.e~. Apt'úndízado Agricola de Satuba, 
[irucessol! de todos os documento~ do material dos diversos 
ministerios, folt1as . do 20"' hataihão de caçadorr~s. demom;tra
<:âo de credito, numera('.iio de todos os livros e talões. com ~ 
necessa1·ias rubricns, tomada de contas dos responsave1s, 
1.JTOcessos de fiança~ etc., etc.; 

Considerando q_u~ cm 1898, quando foram criadas as. de· 
legacias · íiscae~ nos Estados, a de Alagôas se achava em igual 
categoria com as do Maranhão, Ceará, Paraná e Ma~to Gros
~o sendo defJOis ·toda~ ella~ melhor-adas, á excepçao da de 

, Alagôas, que conta apena~ doze funccionarios, mais um ape-
na~ 01.1 qm.: O!!> tiue cu~1tava. em 187~; ·-

Com;jderan<io que a arrecadacao de rendas da Unrao no 
Estado de Alagôas tem crescido sempre, tornaneo-se nece;S
'sorio o augmento do numcrd de funccionarios da. delegacia, 
{lar~ ~ ili::ealizacão do:i serviços que lhe estão a Fir-dn'-'. ha ... 

C, _:.. Vol. :S:IV \ 
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'·endo ainda a n()tar que existe cm Alagôas uma alfandega d~ 
~" classe e em Mac~ió urna mesa de rendas de primeira or
ocm, emquanto que- a reparticão chefe - a Delegacia Fis~ 
cat - é de 3~ classe; 

O Con.:,~esso Nacional resoh·e : 
Art. 1. º Fica equiparada ãs delegacias fiscaes do Mara..: 

r1hãu, Ceará, l'a1·aná e Matto Gr.osso, de accôrdo com a tabella 
e instruccões indicadas, a· Delegacia Fiscal do Estado de Ala
gõas, abrindo o Governo os necess:u'ios creditos para o eum~ 
primento da p~sente lei. a contar de 1 de. janeiro de 1921. 

Art . 2. • Revogam-SJ:! as disposições em contl'ario. 
SaJ;~ dh8 ~essões, 28 de outubro de 1920. - Costa Reao. 

TABELLA 

Pessoal 
:t delegado fiscal . : 
·1 contador . . . . . . 
1 procurador fiscal. . . . ·' 
5 primeiros escripturários. 
5 segundos dit-0s. . . . . 
5 terceiros ditos. . . . . 
5 quartos ditos. . . . . . 
1 thesoureiro pagador, que-

bras 400$000. . . . . · 
2 fieis de thesoureiro . . 
1 cartorario . . . . . . 
1 porteiro. . 
2 contínuos . . . . . . . . 

Orde- Grati-
,-,.ado ficação 

3:000$ 
4:000$ 2 :000$ 
3:600$ 1:800$ 
3:200$ 1:600$ 
2 :400$ 1 :200$ 
i :600$ 800$ 
1:300$ 700$ 

3:600$ 
'1 :600$ 
:1:600$ 
2:000$ 

800$ 

i :800$ 
800$ 
800$ 

i:OOO$ 
400$ 

Tu tal 
3 :Ol'0$00ú. 
6 • 000~000 
5 :400$000 

24 :0006000 
18:000$000 
12:000$000 
10:000$000 

5:800$000 
2:400$000 
2:400$000 
3:000$000 
2:400$000 

96:800$000 
·Gratificação addicional de 50 o/'o nos termos do 
. art. 82, alínea xxrv, da lei n . 2. 356,. de 31 

de dezembro de i910. . . . . . . .. . . 48:400$000 
~alarió a dous serventes a f20$ mensaes 2 :880$000 

MATEP.IAL 

Expediente, acquisi~.ão, encadernação de livros, 
papel e outros artigos . . . . . • . . • . . . . . 

Moveis, compras e concertos. . • . .. . . • . . . . . 
Diversas despezas - Illuminação, publicação de 
. editaes, assignatura do Dia.ri.o Of /icial, ser-

148:080$000 

4:000$000 
800$000 

viço telegraphico, agua, asseio, despezas 
judidarias, acondicionamento de remessas 
de numerario e seno . . . . . 3:500$000 

. . 156 :380$000 Total ... ': . ..•... . • .•. 
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INS'r'RUCÇÕES 

. A. tabella acima, uma vez em execui;ão a ciassificação 
dos funccionar}os . da Delegacia Fiscal, serei a seguinte: 
quanto aos ~r1me1ro~ escr1p~m·ari(H,;, nada altera, por ser o 
:seu _numero lgual ao cta antiga tabella; quanto aos segundos 
~sc~1ptur~rios, ficarão nessa classe cinco dos. jã existentes, 
:ma1s antigos, caso tenham examt• de se:;unda. entrancia, e 
dous, que sobram, passarão para a classe dos terceiros, ,em 
virtude de não tel'.'em exame de segcnda entrancia, como tam
:9em por serem nomeados pos~erivrmente e serem os outro::; 
cinco funccionarios mais antigos; quanto aos demais, o Go
yerno fará o que achar conveniente. 

Sal..t das sessões, 28 de outubro de 1.920. - Costa Reao. 

Ju.stificação do projecto 

A Delegacia Fiscal do Estado de .Alago~. equiparada a'S 
dos Estados do Marauhão, Ceará, Paraná e MaLLo uro~so, 
traz um augmento -Oe despeaz de 60 :740$, assim discnmi
nados: 

No pessoal, o augmenta é de 59 :940$ annualmente e no 
:materjal de .800$000. As delegacias do Marautião, Ceará, 
etc. gastam actualment.e o seguinte: do Maraullào - Pes
eoal 143:910$, material 9:0UU$, t0otal. 152:1l10$; do Ceará, 
pessoal 143:910$. material 8:0008, total 151 :\11US; do Pa~ 
-raná. p~soal 153 :4508. mate.ria! rn :3UU$, total iô::l :75U$; d:e 
MaUo Grosso. pessoal 14t! :680$, mat&'ial 8 :suios, total, 
1i>7 :480$ e a de Alagoas eqmpara·ua as acima mencionadas 
gastarâ: pessoal 148 :l:lllUS e ma~erial 8 :30U$, total 156 :a~c>s. 
de açcõrdo com tabeHa por num a.prese..u.tada. 

Vejamos si é equitat<-.c ;•,;v' p'.'ojecto; 
Quando foram ereadas '.'..,; •J., : 1~ <' :.: ias fiscaes nos Estados 

·a de Alagoas aehava-se em! ;:, ·~:1 1 l:~, "·~oria ~as acima enu~ 
mêradas, oor forca <lo <lec1·: iu ~.ôu?, ue 31 de janeiro 08 
!o98. 

Em 1905, houve um a11;,;·.c·nto de pessoal em todas ª"' 
delegacias fisoae.s, o qual :::. 1. ~w, : u a Delega.eia de Aiagoa"• 
sómenLe dous s~gundos e:::<':' roJ: ;.: 1·:• , · :;-,~ . '.enóo tido igual · SOL'tc 
a Delegacia de Matto Gru::-:~,;. f\,~,-~c m~\s::úo an.no, foi. eqm
parati:l. a 2• classe a Dele:;aci:;. .Fl~c:\l do Ceará. ficando n::. 

· então na 3• classe as do Amazonu.8, Mo.Uo Grosso e Ala
.goas. 

Em !907, confo:rme determinou o decreto :p.. i. 481. dn 
·13 de julho de 1906 :e lei n. 1.517. de 30 de dezembro d{l 



Cânara dos DepLtados- lmP'"esso em 29/06/2015 00:37- Página 20 de 97 

mesmo anno, foi a Delegacia Fiscal 'de Mattô Grosso . . equí
pa.raaa ás do Maranhão, Oeará e Paraná, ficando em 3• c1aS6e, 
.semente, ás do Ama.zonas e de Alagoas. 

Em 1910, a Delegacia Fiscal do Amazonas. por foNa <1<> 
<lecreto n. 6.322, de .· 10 de janeiro de 1907 e lei n. 2.221. 
rli> 30 de dezembro de tP09. foi elevada de 3• a 1 ª classe, 
ficando sómente em 3• classe a de. Alagoas. 

Em 1872, como se poderá verificar das leis de orcamen
t.oo daquella época. a Delegacia Fiscal ode Alagoas · ·tinha 11. 
funcciona:rios de banca e hoje 12. · · · 

Será · possivel que as suas companheiras de classe que 
mereceram o augmento j:l.e pessoal; te~ha.m tido duplicado:"! 
os seus affazeres e d<>bradas as suas ·l'ene!as ? Não: tudo isso 
e mais um pouco aconteceu tambem com a Delegacfa Fiscal 
de Alagoas, como o Thesouro conhece. · 

O Estaijo tem evoluido de uma fórma indisculivel, a 
renda que· clie fornece á União é bem regular e maior até 
d,.l que a dos ou~ros Esta.dos a :que me refiro; excepção a.pe
nas do Pará. A arrecadacão dos impostos d-o consumo aUi 
á feita regularmente, o numero de col!ectorias é bastante 
inLenho, pois existem no EstaJo 22 colleetorias e quatro· me-
sas de remias. ·. · . · . . 

Em_ summa, o movimento hoje. da Delegacia Fiscal <l:e 
Alagoas dá"- lh.e direito a que ella seja equipara.da a 2ª cJasse. 
Examinemos as suas attribuições, com ·do.ze escriptuarios e 
o pessoal mais ou menos necessario para· os s·e\IS affa.7.eres. 

Para a Caixa Economic~ sã~. escaladós dous-f~éciona
rios, não podendo estes ise occuparem de outros trabalhos. em 
vista do graud.e movimento dâ mesma, como tambem . do al"
t;go 5º do decreto n. 2 .882. <ie 19 de abril de 1898; um es- . 
criptuario · é desig'llado para servir na secretaria, out.I·o. no 
·Contencioso, outro no caixa geral, cinco para as partdias do
bra.<ias. sobrandq apenas dous para os· seguintes trabalhos: 
levantam1mto do balan~o definitivo, pagamonto de folhas 'do 
pe.s5oa! da Delegacia :Fiscal, Juizo Federal. Alfandega, E s
cola· de Apr~ndizes Artífices. \}ensiouistas civis e militares. 
aposentados. vo.Junlarios <la Patria e Guarda .. Nacional, re
formados <ia Marinha e Guerra. etc.. levaniament.o de ba
l:mcetes de 22 collectorias e quatro mezas de rendas: l>ro-· · 
ce!\sos de habilitação do monte{lío e meio soldo. transfer~
cia de apolices. juros. do cofre de orphãos. escripturacão de 
vinte e tres caixas parciaes, eeeripturacão do livro ite· cre
d itos, demonstração comparativa de exercícios. sbbre ·a re
ceita e a despeza, diversas informacões ura-entes solieit~das 
pelo Thesouro Nacional. processos de folhas avulsas, como 
Sfjam: da Escola <:!e Aprendizes Mal'inheiros, Capitania <fo 
Por L-0, Saude do P<>rto, GuaNia Moria e Capata.zias da Alfan
dega; agentes fiscaes do imposto do consumo. conectores e 
escrivães federaes, Aprendizado A.gricola -O.e satub~ proc~ 
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sos de todos os documentos do material do~ d!versos minis
terios. f0lllas do 20• b:i.lalbãn d" cacadores. demon3t:racão d.e 
cr1>cdito, numerac,;ão ~ r~brica tl(I fooo;; o<> livros P. talões a:is 
Collectorias e Mesas de Rendas, processo e tomada de contas 
dos re:>1)onsaveis (servil]o e.:>te que s1 adi:; em grand0 tw·azo 
desçle muitos annos, o que muito prejudica os iutcress"~ da 
Fazeml.i Naciónnl, ai;;sim i.\omi:. fl balanço d.í'f!nitivo, que àesào 
rniô não é feito), v~·ocessos dP. fian1;n, rtemonstra~àcs men
s~es de todos os caixas de sell0s adhcsivci.;, ele con:;umo na
ç10nal e estrangei:ro, ajusf.ns de contn.s ctus officiaes do Exer
cito r. Armada, expedi(;ii9 de gni~s P. muito~ outros affazcres. 

De sorte SJ.Ue. mesmo fIUC não houvesse a neccssidane ct~ 
designor cinco escripturarios para os trabalhos das par·tlr.a~ 
(lobrada.~ (serviço de grande utilidade, <JUe evita frequ•~utes 
engano<;, pr~judiciaes :.i Fazenda r-=acfr.na!. l\ C1t~!c;;:i.C'1a f<'is
(:al 40 Alagoas precisaria do au~mento do !'eu pes;;o:.i ! como 
med1da mais elo que ll!'g()ntr. Com º" <:\o;i;e c;oeriptnrarios 
actuaes que a compõem não sr~ poderü<• fazer ''"' trubaiho~ 
ueima citados. sem pr·eju izo de alguns serYiços, não ;ic fallandt~ 
~á dos impedütHmt.os po:l' moJestia, li~>:•1c~,.; e ·~omr<liss\"18<:. 

A am'!cadacãG das i·~ndns da União '1u fü,tüdo d~ Alagoas 
tem cresr-ído o. olhos vistos, o. aue talvez ;ião venha acont11-
cendo com a de muitos outros Estados. N0. entanto, todas a5 
Deleg!lcia5 Fiscaes, snas ('.ompnnheira;; di'! classe! já merece-
ram aeccsso d·~ categoria. · 

Em 1905, a Delegacia Fiscal do Ccar:í foj ~levada a se
gunda classe, e em 1Jl07 ii;nal sorte coube á de Multo Grosrn, 
i:ruando, de justiça. devia tambcm Sc.l' elevada a essa classe a 
de Aia~'Oas, desde aquella época. ' 

O 1lNtzo que decorre fla nltima das sua<:. collcgus cquipa
t·ada.s ó aoena~ de doze annos-. Nos Est~dos. como é ;;ab1.:!o. 6 
a 'Deleguêia Fiscal a reparlil)ão chefe do Minister~o da :Fa
zenda. Com a cquiparaQfio cb Del<:·gacin F.iscal d.e Alagoa!o' á 
.1,;egunda classe, cessa ainda uma anomali<~ que se vem dando 
nao:uelle Estado, e que é a s~guinte: ex1sw cm Alagoas uma 
alfandega de segunda. classe e uma mesa de rendas de pr·i
meira ordem.. EnLretanto, r. repartição diefo, a .Delegacfa 
F]scal, é de terceira classe. 

f)s ·primeiros e se~nndos e~cripturarios da mencbnad<t 
alfandega ganham m0lhor vencimento que os da Delor;aoia 
Fisr.al, !O'Ua repartioão ci11°fe. Isto ê ínc0nc~blvcJ. Repn:rcmos, 
1)ortanl1>, e5ta lacuna e l'~rr.mo~ um act.c• de i<1lcirn .iuslica. 

~\ · vida c·m t\fa.ceid, como não se ianorn. é nMunh11ente 
Pnla ó1:; mii.is earo.>: i10 no1' fo do pniz. O:; funccionarios d<: 
'1ma Delegacia Fiscal, como 6 sabido, EÚ pf?rcebem os venci
mento" P.stipu1a0.os l'\a ta.hell:i; r~xplicativu. r.m Yi~ta de ,;r.:rem 
"fo nm:'i. rcpa'!'ti<-.ãn pagadora, n que. aliás, não acontece com 
~$ rP.'Onrli;iões arrl)ca.dadora5'. nndc licitame:·ti;i apparccern al
gurilas gr~tificações, como sej:im; multas nas conrer·c.ncius de 
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mercadorias e de manifestos, leilões, infraccões do :regula..: 
n.1ento de consumo, . do sello, etc. · 

Com a guerra européa, a vida tornou-se muito mais 
cara, · tudo triplicou de preco, tudo augmentou, tudo emfim 
.mudou e o proprio ope.Tariad.9 melhorou. Sómente o funceio
nario publico de muitas repartições, com exccpcão dos da Re
r.?bP.doria do Djstri(\to F l:!deral fl dos fisca~s cios impo2tos do 
consumP, continúa com os mesmos vencimentos e -0s da Dele
gacia Ftscal de Alagoas, co.m a aggravante iie SP.rem ha lon
gos annos preteridos. Deixo de citar a sr~tificação e:xtraor
dinaria, J'Or ser de ca't'acter provisorio e não remediar a falta 
arguida. E' de homens honestos l'l prob5do!">~ que a Nação pre
cisa. ~uavisemos um pouco :.l situação doe; ·que se dedicam ao 
serviço cto E stado. Pena é que medidas dessa .natureza n1mca 
sejam lt-mbradas pelo Thesouro Nacional/ o melhor conbP.Ce
·dol' daj:! necessidades do f1mccionafü:mo. Dive.Tsos delegados 
fisca~~ <ir .. Ala{!oas. l"m seu~ rP.lalorio~ veem lembrando a · ne
cessidade do augmento do -Pessoal clalli, -0u seja . a equiparação 
da Delegacia ás de seguilrla cla~se. - · 

O Governo t.endo po.stl'I em pratica 11m magnifico proc-esso 
de escripturacão por part.inas dobradas. a Delegacia Fiscal de · 
AlaJ?oas, com o pessoa~ que tem presentemente, não po•ierá 
exe.cutal-o. 'F., si· rr,1i:1.1:w ""rnmír,;.:if'\nl'?.J> ;;mure~aclos extranhos. 
para tal encargo, muHn mafa custará o servh;.o aos cofrés pu·-
b!icos. · J· . . . -• , 

Estas pondeJ'B.côt>s r•é·n~:) hasfante raT-naveis para de
mrmstnir a nece~i:ida<l•' 1;;- ·~0'}:.~ •fa P<miparacão da De!P.gacia 
:Fiscal c!e Alagoas ás Drl~o:~f'lt~ do Mnranhão. Paraná. etc. 

A~tualmente, o f!!~r;r1.r" '· r?., ~c.;r.:i'intu-c,.rios da Del<':imeiia 
Fiscal óc~ AlaJ?:nas. é ern mir,~ "'''"'• rfo rtl)ze. c;er.do cinco primei
i:o~ f? '>P.te segundos. Cr:-;n :::! i;::;:0i~:-:. inntn a e$ta, ha uma .mo
dífica1;ão razoavel na cch:t.º!ie c!r:s ;:;;)gundus, cujo numero passa 
para cinco. :· :íl 

Pnra evitar duvid::t~ f1~1'1r·~5- e PC\!' ser de justiea, fica es
tahP.leciào que si todo~ o~ se~mcl'l~ es<'~Tipturarios tiverem 
C':Xame de setnm<la entra1wia, a respectiva cla~sificacão obe
ce~f!rá ao prinr.inio da 2TJt.ig"JÍCacl1> Mmo fnncciiOTUtl"iO do Mi
nisterin da Fa1enda. dest.:t ou rlaquP.lla rppartição, neste ou 
naqnP.:te car~ . Como, porém. s6 cinco 1P.Pm exame de se
f;imcia entrancia. S@.ndo o SP.xto e o setimü emp'l'egados re- . 
('.Pntemente nome~dos, va~sarão estes pal'•:t a claf;se dos fer-
C1"1ro~ t•!:criptnrarios, ficando na obrigacão de fazer o com
x;eti;nt.~ exame na primPí'ra opportunidade, percebendo os 
:niesm::i~ vencimentos de 300$ . rnensaes. 

~i llorvPritu'ra nbo for accP-ifa a t abeHe.. em qualquer by
poU1ese sP.r:í obedecido o criterio qne at'ima se estabelece 
para a ·cJassificaoão dos segundos escripturarios. 

Sala das sessões, 28 de oiitubro de 1920. __,·costa ltego. 
\ 
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Autoi'iza fr. ab1'ú'. o 1:1·edito de 2i:/10~·. par(t rl 1.Xn1.St1·acrti.u cí~ 
11ma. linha tclearaphica. entre Xfrfrica, e Yporan{lá: com; 
pm•ece-i· fa1.•m·at~d da Commissiio d".: Pincmr.:•(ls á 1~m.cnd'r' 
,.,JH'<!scntn.tlu em 2• t/iscus~«í.fl 

/1. Commissão de ~"'inanças acceila a emenda apresentada. 
ao projecto n. 570 A, de 1920, pelo;; Srs. Deput.a<lo.; Heitor de 
doma e Manoel Monja:rd?m. 

Sala das Commi.s.sõcs. :!.D de lfezembro de !920. - Carlos 
·de Campos, Presidente . ..:._Sampaio Corrêa., Relator . - Otca1· 
Sl)ares. - Josino 1.e Arau . .fo . -:-- cai·Los iJfa:timiliano . - P1.1.
t'1.c~o Mendes. - Cinei.nato B'l'agfl. - Celso Bayma. 

· E~íENDA A QUE $E REFERE O PARECER SU!.>RA 

Accrescente-se no art. 1 ", d€-poi.s das palavras «Estado Ele 
s. Paulo~ e antes· das palavras «ent.re aquellas~ . 

«e as linhas telegraphka.s de Coutinho a Alegre, de cas
Lello a . Muniz" F r.eire. <lesta ul tima localidade a Rio Pardo e 
dahi a Affonso . Claudio>. 

Sala das sessões, í de cezembro de 1920. - Heitor ~e. 
So11z,l, - .'lfn.noel ?tforijardim. 

· PROJF:CTO N. 5'7Q, DE 1920 
O ·Congi'eG:sQ ~acional resolve: 
Art. 1. • E' o Poder Executivo autorizado a incluir a linha 

Lelegraphica destinada. a ligar .as cidades .. de Xiririea e Ypo
ranga, no Estado de S. Paufo. cnt!"e aqUellas que devem ser 
r-onstruidas por conta. das dotações que vierem a sei· oonce
dià.as, na lei de orçamento de despeza para o exerdcio de 
-l920, para a construcção de novas linhas te1egrapbicas. 

· ArL 2. º Revogam~e as disposições em contrario. . 
Sala <las Commissões, 23 de novembr-0 de 1920. - Carla8. 

ri,~ Campos, · Presidente. - Sampaio Cor"l'êa, Relator - A . 
Carlo~ . - Sou:a Cn.stro. - .Tosino de Araujo. - Par:heco 
~vendes . - Cm· lo.~ Maximiliano. - Octai1io Mangabeira. 
O.tctrr Soare.<;. - - Octcmio Roch11 . - Alberto Aftn•anMio. 

X. 5\1:5 B - 1920 

:\ •t.f.Mi:m a ab1·ií' o 1~1·edito QiJ 4-1 :800$ , 11m•a •:i:mstrucção de u.·11tq. 
linha telt!g1'aphica entre Piednde t: Sm·ocaba.: com parecei~ 
(avm·a1>el da Comrnissiín dr. Pi11nnçn.~ ti C?mt?'fl. rl.fJ nprP..~tm
t.r.u'f(l. em 2" lfi . .<:t:·1t,<1sáo 

A Cornmíssão de Fina.nQa.s entende que està nós easos ~e 
ee-r &pprçvada pela Camara a P.imenda apresentz«ta so pro-
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jecto n. 575 A, de 1920. pelos Srs. Depulac!os Antonio A.,'P\lirre, 
Heitor ae $ou7.a e :\lanoel àlonjardim. 

~nl~ da~ Commissõi?s, 10 de detembro de 1920. ~ Carlo• 
de ·Cnmpos, Presidente. - Sampaio Corr~H~ Relator. - Osca1' 
Sonres . .._ Qd11:!Jio Roc·ha. - ·Ramiro Braga. - Carlos Ma:li
miliano • .:_ C'!lso Bayma. - Jasino de ArauJo. 

EMENDA A QU'Pl Sl3 P.EFER2 O PARP.C'.!l\ ·.SUPl\A. . 

Aecresr.en1e-!\e n() at't. .iº depot~ das pálavras «Estado de 
· S. Paulo> e enttis das pa1avras «entre aquella$>: "«e a 'linha 
te.Jpgraphica. destinada a liJ."Rr a vma de Affomo Claudio á 
vílla- de Sa11ta Thereza, no Estado cfo E\;piri~o- Santo!-. 

!=la!a das SP.:>~ões. 1 de dezemht'o rie i920. _;_; :4.ntonfo 
Agtdrre . .;,-- Ueitor de Souza. - . Mnnoel M onjar.di11f.. 

· P.ROJECTO :!{ • 575, . DE i S20 ' 

o Congresso NacionaJ_ reeolvo: . . , 

'. './. 

Art. t. • E' o Pod!>r Executivo autori2ado a inelriir :i Unha 
teleirraphica des1inada a lts:ar as cid~des d·e -Piedad·e e <!e So
rocaba. Estado de S. Paulo. entre -·nrrt!ella.s ·que devem ser 
construidas por conta Jru; dotacões que vierem a ser concedi
das, na lei de orcamento da...dl?~peza :para .. 1920, para a eonstru-
oeção ce novas linhas telegrapnica;;. . .. . .. . 

Art . 2." Rcvogam~c as disposições em con~rario . . 
. Sala das C(lmmissõ~s. 23 de novembro de 1920 .. - Ca'Y'fos 

de Çnmpos, Presfrlente . .:.......,._ Sampoin Co?"r~a.; Relator.· _;_ Octavio 
Jfanrrabeíra: ·- 0<1rlos .~a;ximiliar.o .. - · Pacliec<>" llfené~s : -,
S<1nzrr Castro •. ;..._;_ Alberto ltara'nltlfo. · :_ Octrwio · lfo!?ha: ._. 'Jo
sino de Araujo_. 

~- 576 n ~ 1920 

Tl'n.f•t. da. ,1nt·1t1·alizrJr:áo de mulher• esti·anr1ei..ra. ca.snda com l»'a
.çflefro; r.om p(n•ece'r das CominisMé.~ de Constitu.ii;ão e 
Justir;a: e â1' Firwru:ai;, solxm· ns. t:menr111,i; r11w<~.~·mtndas em. 
::" tli.~r:nx~· ·.io · 

A0 projrclo n. :>76-1920, desb Commissão, o Sr. 'Maud
e.io de Lace1'<fa offereceu ttes l'mendas. e o Sr. Joaquim Oso
rio um substitutivo. sendo este precedido de \'arios "consi
de l'anda~. ,qul? o seu illustrc autor apresonto·u em linha pa
rallela aos offcrccidos por esta Commissão como funda.111en-
tos do prCij •r.to. . 
. E.<;so pu·aI'iE>lismo fo1'mal !oi · procurado_, ·visivel~ente 
coroo segurn. meio do provar, por um confrontá · mater111.l e 
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immediato, a erassicie dos erros em que se atóla a Commís
.são de Constituição e "Justiça na justificação do projecto, e. 
inversamente, o esplendor dos apophtégmas scientificos .com. 
que se folminam e arrasam os ~onsideranda> da dita Com
missil.o, para ao mesmo passo, deixar· á luz da evidencia a in
destructibilidade das bases do substitutivo. 
. Sem embargo de nosso respeito pela opinii'.ío al'heia e 
da nossa sincera admiração pelos talentos e pela ope:rosidade 
do illustre autor do substitutivo, continuamos a affirmar 
tudo quanto :foi dito na justificação que precedeu. o projecto. 

O primeiro dos «consideranda~ da Commissilo affirma. 
que a' similitude de nacionalíllade de marido e mulher faci
lita consideravelmente as relações de ordem lJrivada entre os 
conjuges; - o -honrado autor do substitutivo oppõ'e a. essa 
affirmação o argumento de que a maxima conveniencia está 
em -~impedir que a. Patria se converta de um ente real em 
um agglomerado convencional de individuas - porventura 
leva-se a Patria na. sola dos sapatos'! (Danton) ~. 

Se nos não illudem os sentidos e a intelligeMia. não pa
rece que haja ·ad134wição entre o nosso asserto e o a:rgu
mento em parallelo, que lhe foi opposto. 

O segundo dos nossos q:consideranda~ affirmou que é 
'rn'incipio acceito «Pela generalidade das legisUl.~ões~, e voto 
do Instituto de Direito Internacional, o· de que a mulher 
adquiro pelo casamento a nacionalidade do marido. O autor 

. do substittiti"vo oppõe a essa ffirmacão a de qu-e as legisla
ções <'1atino-amerieq.nas~ não consideram o casamento como 
meio de Mq'Llisi<:ão ou perda de nacionalidade para a mu._1her, 
salvo as legi,,Iac;ões de seis paizes: Mexico, Haiti, Guatemahl, 
Costa Rica, Perú e Venezuela. 

·Mui.to antes da affirmação agora ·feíta pelo digno Depu
tado referido já o Relator do presente parecer o tinha âe
clarado que seu parecer. sobre o Codigo Civil {Diario do Con
gresso Nacional, de 14 dP outubro de 1!H5, pag. 4.19'2), em 
que combateu a suppressão do paragrapho uníco do art. 8". 
da lntroducção do projeeto do me;;:mo Godígo, allegando ·Que 
a. respectiva dí.!'posicã.o somente regularia direitos, deveres e 
relações de ordem privada, não podendo ter alcance algum 
sobre as q11e::;tões de acquisição e perda da nacionalidade. 
aue, por envolverem a questão da cidadania, são da esphera 
do direito publico. Mas, sommados os paizes da. America e 
os da. Europa, ficam em maioria aciuelles euías· legislacões 
consagram o príncipio de que a mulher adQ"uire pelo casa
mento a nacionalidade do marido: - ~ "foi isto o que afíir
mou esta Commissão no segundo. dos «consider:mda~ do pro
.iecto, nas palavras: econsiderando que é principio aeceito · · 
r.eJa generallàade das legis!acões e é voto do Instituto de Di
reito Internacional etc. etc.~ 

· Note-se ·que, quanto a Venezuela, o ai-ligo 5 da respe
ctiva Constitui~ão estabelece l'\êni>rieamento que os venezue
lanos nunca perdem a naturalidade de origem, ninda aue .se 
nnturaHzem em paiz. ~stT.'aPg~iro: não ha referencia especial 

·ao caso deste projecto;_,: _ 
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Devemos accresceutar agora que não se póde incluir com 
.5Egu1·ança a Argentina entl.'e os paizes latino-americanos que 
não adoptaram o principio .de que a mulher adquire, pelo ca
samento, a naeiop.alirtad~ do marido. Com effeito, si AlMrta e 
l\ivarola, commentando os arts. ü e 9. da lei argentina àe 1 
de outubro de 1869, e haseanào-se na distincção que a an
terior lei de 21 de setembro de 1857 fazia .entre a nacionali
dade e a cidadania, declaram que os laQos da. nacionalidade são 
~ndestructiveis e que a natura1izacão de um argentino em 
paiz estrangeiro importa para elle sómente ·na perda do di
reito de suffragio, -'- a Côrte Suprema da Republica, em 
quatro especies differentes, juJgou que uma argentina--.casaàa. 
eom um estrange,iro perde a sua nacionalidade de .. origem e 
adquire a de seu marido. . 

Os Estados Unidos da America. do Norte ado:ptam o prin
cipio quasi geral do direito europeu, segundo o qual a mulhe:r 
americana, que se casa com estrangeiro, adquire a naoiona-
lidade do marido. . 

Finalmente, devemos lembrar que, no direito anterior ~ 
15 de novembro de 1889, perdia a qualida<ie de brasileira a 
mulher nacional que se casasse com estrangeirJJ. O art .. 71 da 
Constituir-ão Fed~ral supprimiu esse modo de .desnacionali-
zaelo. ' 

De tudo quanto fica dito se conelue que está. certo o qu~ 
esta Commissão declarou no segundo dos considl!rdnlla ão 
r,rojeeto, e que o argumento parallelo do illustrc autor do 
.substitutivo não refuta a affirmação alli feita. 

Ao terceiro dos considerando. da Conimissão oppoz o eru
dit<> Deputado um comiderando, sob o mesmo numero, cuja. 
comprehensão não parece faeil. 

Sinão, veja-se: «coiisiderando que não ha concordaneia 
entre ag nações quanto ao principio de que a mulher qu.a se 
casa com estrangeiro adquire a naciono.lidti.tl.e de orlg~m. · 
ete.:i>. · 

86 poderíamos comprehender a. phrase si, ao en,,ez de __.., 
adqui1'e a nacionalidade - e$~ivesse eS\..'Tipto ..- perde a na-
cionalidade. . 

O resto do argumento não tem a qUe applical'-se como (lp
posicão ou impugnação, 'Visto que o projecto concede á. mu
lher estrangeira, que se casar com brasileiro, a opção entre (l 

direito de manter a sua nacionalidade de origem e o direit() d·~ 
adopfar a ào marido. Nisto esl:i etle de accõrdo com a gene
ralidade das legislações- amerieanas1 que assentam sobTe 
principios republicanos e democraticos e QUe. portant<>, con
sideram as questões de acquisir.ão e perda da nacionalídads 
como devendo ser resolvidas, S:i1vo a epplicacão do jus soli. 
pela \•ontade UVI>e das. pessoas a guem ellas interessem.-

O art. iº, com effeito .. dispiSe que a. mulher estrangeira, 
que se casar com ,brasileiro, adquire a nacionalidada deste, 
~alvo si pref~ril' ~onservar a su~ n;Hi]on.alidade d~ Ol'ig~_. 

~::. .. :: -~-
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O acto da. opção é_ basea.~o sobre a vontade e esta tanto p6de 
manifestar-se pela declaracão positiva, teifa pela mulher, no 
sentido da conservação ó.e sua naturalidade de origem, quanto 
pela r ealização do casamento sem aquella declaraeão, - aeto 
este que ella sabe ter como effeito :i acquisição da naciona
lii:lade brasileira, desde que silencie quanto á dita declaração. 

O projecto guardou a mesma fórma da redacção dos nu
meros -1 e 5 do art. 69 da -Constituil}ão Federal : «OS estran
geiros que.,. . não declararem, dentro em seis mezes depois 
de entrar em vigor a. Constituição, o animo de conservar a 
naciono.lidade de oríqem:::. ; ~os estrangeiros que -possmrem 
bens • . ....• $_alvo se mo.ri.ifestarem a inttnçfio de n~o muàa'r 
de 1nar:ionalidade. > 

Como se vê do art. 1 º o proj eeto naoionalisa tambem a 
mulher estrangeira, - casada com brasileiro, - pelo facto slS 
do casamento, como a Constituição nacionalisou numerosos 
estrangeiros só pelo facto de se acharem elles no Brasil em 
determinada época, ou pelo facto de po~suirem elles bens 
!mmoveis n0 Brasil. e ser~m casados com brasileiras ou terem 
filhos bra-sileirós ; POl' outro lado, o pr ojecto excluiu da nacio ... 
nalizacão a mulher estrangi:'ira que fü:el.' constar do termo 
de casamento a vontade. d~ conservar a nacionalidade de ori
gem, eo mesmo modo que a Con~tituicão excluiu da naciona
liza!:-âO eoncedida pelos citado:: n~ , -l e 5 do art. 69, os ea. 
t:rangeiros que declararem o animo <!e conservar a naciona
lidade de origem, ou que ma:ni f~~farem ::J. intencão de nilo 
mudar de nacionalidade. 

O projecto, portanto, não fe~ rnais do que conservar a. 
technica do tf'xto constitucional. 

No quarto dos ronsideranda do substitutivo, o seu illus-· 
tre autor declara que o caso espP.eial vü•ado pelo proJecfa 
já· está re.~olvido p<:>lo princ]pio g~rnl instituído no n . 6, Ó() 
art . 60, da Constituição, que con:<3dera brasileiros os estran
geiros naturalizados por outra fórma que não as constantes 

- rlos numP.ros ant?.riorP.s f, 2, -3, 4 e 5 do mesmo a.rt . 69. 
Pal'Me que o diimo Deputado Q'UPr ri?ferir- se. á carta de n::itu

r'llizat;ão,, como sendo a «outra fórm~. não in~Jujctn entre as 
especiaP.s daciuPlles eitado!l n!=. i, 2, 3, r. e 5 do art. 69 , 

Ora. o projecto, teindo em vista o alto f im social da 
unificação da. familia no mf'.smo rcgime.n de direito priv:i.d~ 
quer facilitar á mulher ~strangeira. ~.asada com brasileiro, a 
acqui3içã0 lla na~io.nn.li.clade brasHeira. disp1msn.nd-0-lhe al
gumas elas condições e~igida" no -processo aa. na.turali2ação 

. commum. · 
Si n Ccmstituição F~dernl <.'onsidP.ra bmsileiros os estran;.. 

geiros quP. fõr em ca~ados com brasiIP.ira.s, uma vez que pos
suam "hens immoveis no Bra!;il e nelle residam. porque não 
facilitar na lei ordinaria á. mulhf'r estran~eira c:isadn. com bra· 
llil13iro a acquisição da nacionalidade dP.ste, creando-se Pa:a ~I 
~aso concreto uma fórrna espPcia t entre as que podem ser rnsti .. 
tuidas pelt- Congresso Necional, consoante ~ ioeuQão gene-: 
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· rica do n. 6, do ar-t. 69, da Constituição: «ôs estrangeiros por 
outTa f61'ma naturalizado~ ! 

O ultimo considerando do substitut.ivo começa por dizer 
que não é possivel p.Jr lei ordinaria estabelecer que a brasi
lE>ira, que casa com estrangéfro, adquire a c.ondição de estran
geira, e conclue por affirmar que seria <-grme incoherencUz. 
forçar ou off erecer a fUlCionalidade l>-r.asileira · á estrangeira 
Que se casa com brasileiro.» · 

O digno aufor do substitutivo parece admittir que a 
Constituição Federal poderia ter estabelecido que a multíer 

. .brasileira, que easa. corri estrangeiro, adquire a condição de 
estrangeira, ·\'isto que, segundo · diz textualmente o illustre 
Deputado, não é possivel fazcl-o por lei ordinaiw .. Ora mais 
uma vez aqui se accentua o equivoco em que se encontra o 
lucido espirito do digno autor . do substitutivo na -apreciação 
ào problema, pois que oonfunde as questões e esquece a todo 
momento que as condições de acqu.isição da naturalidade são 
sempre reguladas pela Nacã0 ou Estado concedente, e que as 
~ondi~ÕC!S de perda só podem ser regul~das para e:rolusiva 
applicacão de cada Estado soberano aos respectivos sub· 
fütos. 

Nesta$: qu,estões <é necessario ·distinguir cuidadosamente 
a perda da . antiga nae.fona!idade da acquisioão da nova. ... Esta 
deve ser regida pela lei do Estado coLCedente, aquella, ao con
trario, pela lei do individuo, a qual póde 1mpôr co.ndições á 
mudani:a de naeionalidadc, ou mesmo prohibil-a, quando cer
tas obrigações, notadamente as ào servi~-o . militar, não hou
verem ~ído cumpridas.» 

Esse considerando do substitutivo não tem, entretanto, 
applicacão ao projecto, visto que o que este faz é exactamente 

· facilitar a aequisição da nacionalidade brasileira. á mulher es
trang~ii~. que se casar com brasileiro, ~ mantendo essa fa
cUitação ás mulheres que, tendo declarado no acto do cal!a
mento o animo de conservarem a. nacionalidade de o.rigem, 
mudarem mais ta.Tde de opinião e resolverem adopta.r a na
cionulidade do marido . 

O:s arts. 1" e 2º do substitutivo .devem ser rejeitados, não 
~6 pelCl que acima ficou dito, como tambem porque elles se as
~nta.m unicamente na thearia da · reciprocidade, que, si não 
deve ~or considerada. como «inteiramente banida do direito, 
porqu,) substitue a idéa de justiça pela de conveniencia, au
toriza iníquida.de.s manifestas e empresta ás relações inter
nacionaec:: uma estran11a feicão de ameaca é hostilidade>, crêa, 
pelo menos, muitas confusões no diTeito internacional privado, 
porque r.olloca todas as soluções á mercê do arbitrio e ao sa
bor ~as represalias. (Clovis Bevilaqua, Direito Internaeional 
Prii'adl), pag;· 29.) · · · · 

Os arts. 3" e 4º do substitutivo devem ser rejeitados, por .. 
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que são d~correntes dos dous artigos anteriores, cuja rejeição 
tambei:n ficou aconselhada. ' 

O art. 6º deve ser rejeitado, porque tem como funda- · 
mento o principio da :reciprocidade e difficulta em excesso a 
naturalização dos estrangeiros. · 

O art. 7º não deve $er aoceito por ser vexatorio aos na
turalizados e, por outro, desnecessa.Tío quanto ao fim prin..:. 
-cipal a que visa, visto que a naturalfaação, incorporando o 
estrangeiro á communhão brasileira, torna-o ip$O facto su
jeito aos devel'es que as nossas leis impõem igualmente a to
dos os cidadãos. 

~ . 

Pelo mesmo fundamento, deve ser rejeitado o art. Sº. · 
Aconselha a· Commissão a ·approvação, como emendas ad

cfüivas, dos arts. 5º e 9° do substitutívo, excluido .deste ultimo 
o parag:rapho unico, que deve ser rejeitado, visto que a provi
dencia nene consignada não daria resultado algum e poderia 
suscepttbilizar melindres da cortezia díplomatica, além de pa
recer em contradicção com o principio que assegura a im
munida-de dos archivos das legações e cansuiados. 

Flnaimente. suggere a Commissão que os at1s 5• e 9,, (ex
ceptuacio o seu paragrapho), ficam transferidos - si ainda 
í&r tempo - como emendas additivas ao outr<l projecto, 6ra 
em elal>oração, relativo â natura"lizacão· dos estra-ngeiros em 
geral. · 

EME~DAS DO SR." MAüRTClO DE LAORR'DA 

A emenda ao àrt. 1. 0 · não é necessaria e nem a. respe
cíivn ma teria tem relação com a df) projecto. 

Neste ~ltimo, o ai:surnpto é exclusivamente da espbera 
do direito publico e eonstitucion!l.1~ ~r dispôr acerca de uui 
dos modos de acquisf(.'ão da nacionalidade braSileira. Na 
emenda., o assumpto é ·de direito eivil f! jã está regulado pelo 
~rt. 8º da lntrodricção <lo nosso C•Jdigo, de cujo pi'ojecto foi 
s.upprimido o paragr3pho unico, segundo..Ã qUal os filhos. 
durante a menoridade, e a mulhe-r casaãã, emquanto durar 
a sociedade conjugal, seguiriam a lei nacional do pae ou do 
marido . , 

A · emenda suppi;essiva do art . 3• do projeoto deve ser 
rejeitada, porque dos registros publicos. da naçã~ d!Weill 
r.onstar todos os estrangeiros que adquirem a nac1onahdade 
brasileira, do mesmo modo que do~ registros civis constam 
o~ nascimentos occorridos no Erg.gil. 

A. s~ emen<ia do Sr. Mauricio de Lacerda deve tambem 
ser rejeitada porque o CQngresso Nacional jã a~tori.z~u. o Po
der Executivo a tirar uma edição nova do Cod1go Ctvll. COl!l 
todos os documentos da. elaboração respectiva no Senado e na 
Çaµiara, . estando. esse trabalho em·· plena e~ução. 
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. Demais, õ projeeto ·não altera o Codigo Civil, eomo o ae-
c.Iara a emenda. . . · · 

Sala das Commissões, 26 de novembro de 19M. ~ Cunha 
M.ac~o. Presidente. - Afranio de MeUo F't'anco, Relator.
:Verissimo de MeUo. - Marçal de B8coba1'. - Prudente de 
Moraes. - Deodo.to llíaia.. - José Bonifacio. - Amolfo Aze
~edo. - , Gomercindo Ribas. 

PROJ'ECTO N. 576, DB 1920 
i 

O Congresso Nacional: ~ 

Considerando que a similitude de naeionalídade de ma--: 
rido e mulher facilita considerave'ment.e as relações jurídi
cas de .ordem privada entre os Cl.}njuges, eliminando duvidas 
e eontroyersias, algurr.as sem solução legal, como frequente
mente oceorreu durante a ultima guerra a proposito de pas-

. .<::aportes; 
Considerando qu~ por isso é 'principio aceeito pela ge

. neralidade · das legislai,iões e é voto do Instituto de Dit:eito 
Int~rnacional que a mulher adauira pelo casamento a. nacio-
nalitlade do marido; · . 

Conside['.ando que, concordantemente, é tambem pela ge
neralidade · das legislações . aeceito e principio de que .a mu~ · 
lher que se casa com es~rangeiro perde a nacionalidade de 

. c.rigem e que assim. si o marido for brasileiro, a mulher 
estrangeira não adquirindo a nacionalidade brasileira ficará 
.sem nacionalidade; . 

Conside-rando qu~ si a Conatituição Federal, enumeran-· 
tlo expressamente os casos em que se perde a nacionalidade 
brasileirs, não permitte que por lei ordinaria se declare que 
a: mulher brasileira, casando com estrangeiro perde a nacio-
1:1..alídade brasileira e adquira a co marido, não impede, por 
outro lado, que se outorgue a nacionalidade brasileira ã mu
lher estrangeira que ·Se casa _com brasileiro, o qne attende, 
em parte, a convenümcia ' indicad:i: 

Consíderand~ entretanto, que por coherencia, desde que 
a lei não pôde facttth.r á brasileira que casa cem estrangeuo 
a nacionalidade dO' mt>.rido, não deve impor a .nacionalid.ade 
brasileira á estrangeira que se e3sa com brasileiro,. mas sim
plesmente 1acilitar-lhP. a acquisição dessa nacionalidade pelo 
facto do casamento: 

Decreta: 
· , Art. 1..º O casamento dn multer estrangeira eom brasi
leiro mesmo que não tenl'!,ll re.sidencia no Brar;;il, importará 
c.m à naturalização da mulher, qub adquire desde logo a na
cionalidade brasileira, salvo se fizer constar do termo, de ca
samento que quer com:ervar sua nacionalidade de origem. 
.. · Art. 2.0 .A mulhér, nas condi1,ões· indicadas, que houver 

· feito consignar . essa -:rontade no ttrmo do casamento, poderá 
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em qualque1• tempo ser naturali:wC:a brasileira desde ·que o 
r·equeira ao Ministro da .lustica e Negocios Interiores em pe
ticão ass1gnada por ella t~ pelo ma~·ído, com as firmas reco-
nhecidas. · 

Paragrapho unico. Em caso de ausencia ou de impedi
mento do marido, podP.rá. a. sua assignatura ser dispensad:i 
pelo .iui.z federal, rnedianf.e _just.i!icação, por documentos ou 
testemunhas . 

Art.. 3.º Na bypothese do art. 1º o termo de casamento, 
devidamente registrado no !\iinisterio da Justica e Negocios 
Interiores, equivale ~o titulo dectarntorio; na hypothese do 
art. 2º, t.al titulo norú expedido P::lo mesmo ministerio. 

· Art. ·"-" Revogam-se a~ disposicões em contrario. -
Cunlw. Jfadu:rdo, Presidente. - }lfello Franco, . Relaf.Qr. -
Pl'11.dente de JJforaes. - Marçal d.e . Escoba1'. - Turiano Cam
pello. - GomeTcfaulo Ribas. - Arlindo l,eone. - AmoEpho 
.4zei,edo. - José Barreto. 

J:)C&ND.\S AO J•ROJEC'l'O ~. aibr l)t; H)2li 

(1~ discus.<;ão} 

~. t 

Ao a.?'t. iº: diga-w; a. tnulter casada cem brasi1e!rn G<i a hraa· 
lelr& casada com e:itrangeh-Q, r.!tf> ;icompanbar.i a. !.ei nacional. 1fo 
tntJ.ritio. 

:\rt. :'. •supprim<l·sn. 
, sala das S9~~. . do U(Wembr~· ele t~O.-~fauriel.o CO f.i, 4 

. cenia. 

01;'dt: i:on v iee: 

1 .\tt. Fie:a u (<0Yc1:s1u 11\lt.ot•izad:u u alJrir 1.• i:rndito uc fio 
1~ontos para rei!npressão do Cociig() Civil t! lei, nll.erativn.;; elo 
me;:mo. inclu~i\'e a. presente. 

Sal a 1.k1,.: "''~SÕí'i' . 1 :! <IL' 11 ov•~n1l.>rn 1k l Y::!tl -. · ·- Jfrut·rir.io rb: 
Lm•1."rdtJ. 

EillENDA SOJSstl'l'\lnVA AO P.!IOJEÇTO N. ;) 76, 1>1' 192q' 

Projer;to n. 576 -19fl0 

O Coi:Jgrero Nacional: 
· Considrando qco A similítudo 

de nacionalidade de marido o 
mulber- facilita comrideravd

. mente as relações juridicas do o:-
dem privada entre os conjugas. 
elimioando duvidas e controvc!'

. aial, algamas sem soloÇãO legal, 

/ 

Considerando que, si ê tla todo. 
a van~om consenar a uni<lade 
da familia em todas as rcla<1Jes 
juridicas, evitando que seus di~ 
reitQs e obrigações Mja.m regidos . 
pot' leis ditfereotes; de maxima 
conTealeacia é impedir que a Pa-
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Pro].So n. S16-19!0 . 

como íreq11entemMlte O<'!correu 
<:iurante a ultima guerra. a propo· 
sito ds passaporte~. · 

Considerando que por isso é 
principio accelto pela generali
dade das Jegisl~lles ·e é voto de 
lnstitu·to ~de. Direi~ lnternadunal 
-que. mulher adquira pelo casa
mento .. a · nacionaUdade -do ma .. 
rido; . 

Considerando que, ooncord&nte
mente, e tam bem pela geoerali
dad~ das legislações aeceito o prin
cipio de que a mulher que se casa 
com estrangeiro perde a naciona
lidade de origem o que, &smm, si 
o marido for l>ra~Ieiro, a mulher 
estrangeira não adquirindo a na• 
cionalidade brasileira ficará sem 
nacionalidade; 

.. ..... _·., ..... 

. ,_ 

Subtlttutl1!0. 

tria se <'Clnv~ts oe nm r,nte :"a.l 
em um agglomerado convenciO
nal de inrliv1duoS. - Porventura 
leva-se a Patria na sola do:. sa
patos'! { Danton) .· 

Considet ando que, embora seja. 
doutrina corrente na Europ11, fi
xa.da pelo Instituto eia Direito ln
. t~rnacio.nal 1 na. sessão <1.e. O:do1·•l 
em i880i consagrada em gra::tdo, 
numero de cooigos e leis,. que a 
mulher adqnire pelo casamento a 

. Dacioniüidade do · mando; sm oo. , 
ral, ~s leglslações latino ameri- -
c~nas na.o ooo.'il·1eram o e~ 
mcnto .IMdo de ai.lq nirir ou per.o 
1er· & n&cioaa.!idade. A.penn.<5 o 
Mexico. Haiti, Gu&tcmala., Costa 

·Rica, Peru e VenerueJ&, adopta-
ram o systema europeu {Clovi8 
&nilaqna., Commentarfoa ao Co
djgo Civil, vol. l, pag. ti5). 

Considerando que, n~ ~ conM 
cordancia entre as ~ões quant.o 
ao pdncipi!> de que à mulher qne 
se casa com estrangeiro· adquire 
a nacionalidade iic origem, e 
que, nas naÇôeS em que ving& o 
principio de que a mulher estnn- · 
geira adquire pelo casamento a 
nacionalidade de origem oo de 
na.turaluar·se brasil.eu-a, deslp. 
parecendo ó receio de qne ftque 
sem nacionalld&da; (Ciit. França. o 
:.itt. i' do e~ C!.Til, mO:i.Ul· 
C&do pela lol cc 2& da J1mbo de 
t889 determina que a rrati.cma 
qoc se caat' com nm mtra,[jgelr'O 
siga a. con~o tie seu marldo, 
oxccpto se o sau aaaameuto n&o 
lhe conferir nacloOAlldade do 
marido, caao em qüe eila pei:ma
neoorá. fr&t\taJa_. lgaa.l pl'Õlhlea
cia consagra o CoOlgo Chil. Por
tuguez, a.rt. 22 § tc-.. Ap(ll~ 
se-ba , subsiduiriamentc à lei do 
domici\fo e; em ··falta de&a, a da 
reatden eia, quando a ~ lllO 

' etwr B•ciODaJidade (&r \, fO· ll· J. 
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Coéigo Ci\·il Urasilciro, lntrodu
cção). As relações juriâicas pois 
c.st:lo reguladas.» 

Considerando Q.t:e si a C~r.sti- · Coo<ilcerii.n<io que, em face da 
toição Fcde:-al, eoomerando ex- Comtituii;ã.o Federal, art. 69, a 
pressamente os caS-Os cm qno se mulher brasileira casada com es-
perdc & nacio~alldade brasileira, trangciro consona a sua nactooa
não permitte qne por lei ordina- lidade, e, recíprocamente, a~~ 
ria se declare que a muJber bra- trangcir;i. casada.- com brasileiro 
sileira, casando com o.strangeiro, mantcm a sua condição do estran
perde a nacionalidade brasileira gcira ; mas, que nada a impede 
e adquira a do marido, não impe- do naturafuar-so brasileira, em 
de, por outro lado. quo sa outor- \ista do disposto no § f>• do cita
guo.a nacionalidade brasileira á. do artigo. São brasileiros - 03 cr
mulher estrangeira. que se casa. trangeiros por 011tra f ótma natu
com brasileiro, o que :ittenàc, cm· rali:.adoa, o que resolve o pro-
parte, a con,enieo.cia indica.da ; ble1I1J1. 

ComiâCl'an-io, entretanto, que Considera:id? quo seda êrave 
porcoherencia, desde que a lei nã.o incohorencia, dcsdo que porlBi 
jióde fa~ultar â bragijcira qne casa ordinaria na.o é possive! estabele
com estrangeiro a nacionalidade cer que a. brasileira que C4sa com 
do -m&rido, não deve impôr a na- estrangeiro adquire a condi«;llo de 
cionalidade brasileira á c:rtran- estrangeira, forçar ou otrerecer a 
geira que se casa com b1'aSileiro, nacionalidade brasileira á estran
mas simplesmente f&cilltar-lhe u geira que se casa com brasileiro. 
~uisiçãi> dessa nacionalidade cabendo . apenas_ facilitar, nunca 
pelo Cacto do éa3amc;:ito: baratear o pr.ooesso de acquisição 

· da naciooalidadti b!'asileíra., e, 
ist.01 desce qae a mulher nãO te
oba manif~do . o animo do con
~&1' a naciQl'.lalidado do Ol'io"'CDl, 
o qoe rcv~ado :io acto do caga
rncnto constituc pro;a. de sna de! 
aff<li~.1.1> á pa~ do marido: 

Decret&: . O Co!lgrosso Na.cion~ decreta: 
Art. i.0 O c~amento da mnlller 

estrangcirt com brasileiro, mesml'.J 
qne não tenha rosidencia. no Br~-
811, importarâ sm a naturafuação 
d& mulher, que adqnlre desde logo 
a nacionalidade brasileira. salvo 
si Gser CODstar do termo do casa
mento que quer conscnat sua oa.
clonalldadc. do origem • 

Art. i.'' A estrangeira cal!a.da 
com brasileiro considera-se bra
sileira desde que manifeste o ani
mo, definitivo, de seguir a condi
çao do marido, !Si for< princjpio da 
naçlio da origem que a mulhe-r 
adquiro relo casamento a m1cio
nalidadc do mel!m.o. 

llaragrapfa~ utri:.;.o. A prou ...:;.11 
mteaÇll.o resn.lt.aní d4, dcclAl?çl·tl 
da maJOOr pen ntc e agente ooo
st:hr do HrU:l rlo r-.ú ondo tonh:t 

. '8 
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ProJecto n_ 576 - i920 

Al't. 2.,0 A inulher, nas eon0f-
140es indicadas, que houvéi' feito 
conSignal' ossã. vontada no t.eMrto 
do easamertto, poderá em qual
quer tempo ser naturalizada. bra
sileira ricSdo q ua o rcq ueira ao Mi
nistro d& Justiça e NegociDs Into
riores em petição assignada. ~r 
ella e pelo marido com as firmas 
reconhecidas. 

Pa.ragrapho unieo. Em C&SO de 
ausencia ou de impsdimantó do 
marido, poderá,, soa . a.ssignatura. 
Ser diSponsada pelo juiz fede~·al, 
mediante .i a8ti.fleação pi>r do. 
cuinontos 0u testemunhas. 

Art. 3.0 .Na hypo1.he!'le do ai-t. 1° 
o · mrmo de casamento, devida
mente raó;tra.t1o ao l\linistcl'io da 
Justiça e "Negoei:J.i Interiores, equi
vale ao titulo de<~laràtorio; na hy
potl1ese do art-. 2°, t~l titulo será. 
expedido pelo mesmo )linistcrio. 

Substitutivo 

toQdeneia., cujo termo firmari., 
jLtnt.amente com o mu-ldo e dµu 
tccemuo!Lu ld.MnM. 

Art. 2. G A estrangeira. casada 
com brasileiro, cuja pattia do ori
gem não considera o casamento 
modo· de acquisiçll.o ou perda ·!fo 
nacionalidade, si quizer naturali
zar-se brasil0iz•a. poiorá procassa.r 
a sua -na.tnralizaÇão perante o 
agente consular, brasifcfro, dis
pen~rla. de> i·equisito da resi
denc.ia. 

§ i.0 Depois de examinados to
dos os documentos exigi.dos pola 
lei de natUra~.ã.o e verificada 
~ua conformidade, rorá o pt'OOOSSO 

· romettido por intermedio do i\fi
nisterlo d:&S Rela~ EXteriores ao 
Millisterlo d:l JnStiça e Nogóclos 
Interiores, para. que -o Poder Es:e
clitívo possa .resolver sobro a coa
céssão o registro do titulo decla
mtorio. 

, 
§ 2.0 Satisfeitas estas formalida~ 

doS, serA,o titulo enviado ao Con
sulado afim de ser entregue á 
naturalizada on ao · seu procura-. ; 
dor especial • · · 

Art. 3.0 A estrangeira cásada. 
com brasileiro que houver feit.0 · 
consignar no termo do casamento 
o animo do co1iser1•ar a naclonali
da.dé d e origOm poderá uatura-
'lizar-se brasileira., em ·qualquer 
tempo, nos termos na lei 1•egnl.a.
dora d;nna feria, assignando o ter
mo de renuncia exigido pelo ar
tigo 7° da J)resente lei. 

Art. 4.0 E' dispensaria a cxpe· 
dição de titulo decla.ratorio de 
brasileira a. mulher q ~ o for na 
b.yp0tbesa dn Q"t. ! 0

• 
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Pro1ecto n. 516 ~ 1920 

' 

Substitutivo 

Art. 5. 0··Ffca eleTado a cinco 
a.nnos continDOS, no mi:nimo, o 
tempo da rasidcncia uigido pelo 
n. l1l do art. 5° da lel n. 90~. 
de ~2 ele novembro do {902, par:i 
que possa tor logar a n&tural.i%a
ç:i.o elos estrangeiros. ·· 

Art. 6. º A naturalização só
mente poderá ser concedida nm& 
vez que a esse principio não se 
opponham ou não fa~m reservas 
a. Constituição ou leis da naÇão de 
origem do requerente e dcsdo 
que o estrange!ro proYe que já. 
satisfez na sna Patria as exigan- · 
cias da 1.ei reguladora do scmço 
militar on que está exonerado 
desse oous. 

· Art. 7. 0 ·o estrangeiro natura.· 
litado atilrmará po1· um termo 
que, pessoalmente, assigna.rá, com 
doas testemunhas idoncas, paran· 
te o l\tin!stcrio da. Justiça o Nego
cios lntcriores, consulado, Gover
na.dor ou Presidente de Estado em 
que· residir. ·achar-sé prompto 
~ra. supportar os onns impostos 
aos cidadãos pela Constituição e 
e !ois da Republica, bem assiin, 
a ram1ncia a quaesquer regalias 

·ou privilcgios que possa J>O$Suil', 
toda t\ obcdicncia. ao p:i.iz ou au
toridade estraugeifa, devendo ser 
transmittida. ao respectivo Govor
no 11. que pertonci.a o naturalizado 
a communicação da oc<:arrencia 
por via. diplomatica. 

Art . 8. 0 Os cstrangclros natu
rnlizados gosarãO de todos os di
reitos civls'.e politicos e podemo 
dasempenhar quaesquercargos ou 
fl.lneções ,nu~llca.s, exccpto da 
Ghefo de lfatado. · 

Art. 9.0 O Por.lerExecuti!lo !ar~ 
uma remi.o nas natur<~lizaljÕGS 
eUootua.das do!Jo1' da Lcl d o tm
l)Orio AUemã.o do 22 do julho do 
·1tt3, declal"&Ildo sem ó1I'eito oo. 
tftWos Ãeelaratadoa de cldad!G 
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P..roiecto n. 576 -1.9~0 

Art. i. º Revoga m-sn 11s disposi-
ções em contrario. · 

· Cunha Machado, PrcsidCnte.
Mello Franco, H.alator .'."'""Prudente 
de Mo,.aes.-M.a1·çal de Esc:obru.
Turiano CampeUo. · - Gome1'cindo 
Jlibas.-Arfoido Leone.-.Arnol- 1 
pho A.;et1edo.-Jost Bcscrra. 

Substüutfoo 

expedidos aos na.turafüa.dos nos 
termo~ da mencionada. lei. 

Pa1:a.gra.pho ·unieo. Para e3SC 
elfeilo, o Puder Executivo sollcita.
r;i. dos agentes diplomaticos ou con
sulares no Brasil da Republica. Alie~ 
rnã. o Coruecirnento do nome dos 
estrangcir.oS quc:i porventura, pe
rante cUcs, hajam declarado con
::;crvar·a nacionalidado do origem. 

Art. :10. Revogam-se as disposi· 
i;õcs em· cuntra.lio. 

Sala. das sessões, U do novem· 
b1•0 de 1.920. -Joaquim Luiz Os<>
rio. 

l'AnECEfi. 

A' Commissão úe .l'iuanças foi apresentada, para estud-0s, 
a emenda offerecida ·pelo illuslre Deputado Maurício de La
cerd'a ao r>r·ojecto n. 57ü A, do corrente anno, que ti·ata de 
na~uralização de mulher c::>trangefra c..:asaàa com bra:,;ileiro. 

A emenda apresentada nutoriza o Goveruo a abril· um 
<.:redito de GO :000$, para imp1·Hssão c!o Codig-o Civil e leis al
tera.tivas do mesmo. 

f'.omo .iú esteja ern audamen~o o pt·ujcd.o consignando au
torização identica, a Commis&iio de Financas é. <l'c parecer que 
·seja considerada prejudicada a erncn-Oa orrereciúa. 

Sa•la das Commissões, 10 de dezembro de 1920. - Cai·los· 
de Campos, Presidente. - Celso Bayrna, Relator. - Pachecq 
~lfendes. - Sampaio Con·êa. - Carlos Jiri;âmiliano. - Jo
sino de A1·aufQ. - Ramiro BrfJ.!Jil. - Or:ta1:i"J Rocha. - Os
CrJ:r Soares. 

C·:; fiç,;·.;.i,~ i.st''lt•;iit; dus dil'eitos 1.fr iu1p:;;·t(lt;ú1J a usina.-; dr.: fc-
õric1içr7..o dr; /1~rro 1: ª'.~(~ t:in. tci·.:·~ito;-f..-' hri~srf~ ... ··!~-~'·.< !.,.':Jt:: 

, ·:'Ji~1:Hâ<1 ~ én Go'i:u1?:t".ssiJ;t) t~:: F'itu~?>.>~\·. 

A Commis.são de Financ;as reconi:tetiendo as granc.e!í van
tagens que hão de advir da acccitação do pro.ícl)tO n. 608, de 
:rn2i0, do ::.;r. Cincinato Braga, qur, cst.nbclecc a concessão di! 
favores á usinas .d:c fabL'icaçüo de forro e aço qun se installa.
r·em em territorio nacional; 'recoromenda 'ao_ ,.Gta · fla Gumara 
a approvatão das C:isposiçi)es contidas no m~srno nrojec-to. 

' ' 
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Afim de acautelar os interesses do fisco, propõe que SE> 
accrescentem os seguintes artigos: 

' Art. iA isenção de (]irei Los de exportação e de expediente 
de, que trata o art. 1 º será concedida por decreto. referéndadi.> 
pelos Ministros da Fazenda 'e da Agricultura. Industria e, Com
mercio, devendo comtar ,des;:;c decreto a relação completa dos 
materiacs a importar com a i;:;cnçãó referida, bem como a 
especificação das quantidade;:; de cada natureza dos mesmns 
matcriac.:;, tudo de accordo com os planos e projcctos que te
nham sido préviamente submettidos á approvac:.ão ou exame 
do Ministerio da. Agricultura, Industria e Commercío. 

Art. As emprcza's ou companhías de fabricas de ferro e 
aço, que gosarem do.s favores concedidos por esta lei, ficam 
tlbrigadas a cscripturar em livros especiaes, cujo modelo será 
approvado p·elo Mínistcrio da Fazenda, a entrada, sahída e 

. apprOVat\âO dl)S mateTÍUC5 importadOS COffi iSeUCãO cte c;rCÜOS 
' e de expcdicnis, na fórma dos artigos precedentes. 

Art,. Semestralmente será verificada a applicaç,ão dos 
matcriaes importados, por nma commissão composta dr, um 
engenheiro designado pelo Ministerio da ,,\<gTicultua, Industria 
e Commere1o e de um funccionario do Ministerio da Fa
zenda. 

Art. :Si for verificado que a empreza ou companhia a que 
tiYerem sido concedidos os favores de que trata esta foi, haja 
desviado do fim para que foram importados. os materiaes be
núficiados com a ísencão de direitos, ficará a. dita empreza 
ou oompanhia sujeita ·á multa do, dobro dos dircitQs corres
pondentes aos materiaes desviados, sendo..:lhe. além disso, 
caf;sada a conccs;,ão de ímportar quaesqucr materiaes com 
isenção de direitos e de expediente. 

Art. As emprczas ou companhias que gosarem dos favo
·res desla lei, ficam obrigadas ao pagamento das despezas de 
1.Tansportc e das dia.rias a que tiverem direito os membros da 
commissão fiscal constituida na fórma do art ... , recolhendo a 
importancia a que attingirem estas d·espezas ou á thesou1·aria 
do Thesouro ,Nacional ou á qualquer Dcleg-acia Fiscal. 

Art. Os favores conccdid,1s por esta lei i;6 são applica
Ycis ao rnaterial nccessario ao primeiro estabelecimento ou 
insf,nllação do servic:o. não podendo ser estendidos ao material 
tfo conservação. 

Ao § 1 º. do arr,. 1 º do projer.to. acc.rei:;cC'nte-sl', enf.r'e as 
palavras "r.onsidcram-si"'' r "de primrlra im:talla~ão", a :pa
l:wra - "lambem"'. 

Rala das Commissões. 10 de dezcmbrn dC' ,1920. - Cario.~. 
de Campos, Presidente. - Sampaio Con-êa, Relator. - Celso 
Baymri. - Josino de Araujo. - Oscar Soares. - Carlos Mc:.
ximiliano. - Pacheco Mendes. - Cincinato Bi:_aga., 
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presenL:J.,ção .Sportiva Brasileira nas Olympiada.s de An
tuer.pia. A Gamara. reduziu a verba a 1ã0 :000$ e, acceita 
esta. emenda, fol a resolução sanécionada, abrindo credito 
até a quantia de 150 :000$000. . 

Verificada "'1. insul'ficiencia 'desta quantia (documentos 
ns. i e 2, que transcrevo), o Senado f.l,.cceitou e enviou á Ga
mara um novo projecto, abrindo o credito de 40:6i6$, para. 
pagamento á Confederacão Brasileir.a de Desportos da. quan
tia adeantada .para aquella. representação.· 
. ~elo exposto, se verifica que a. Ol,mara deve acceitar o 
projecto do Senado. · 

DOCUMENTO N. 1 
Rio de Janeiro, 1-0 de setembro de 1920. - Enno. Sr. 

Senarior Dr. Fernando Mendes • 
. Respeitosas saudações. 

Affim de orientar ·a -opinião publica que, levada por in· 
formações menos verdi:i.deiras, IJOderia estar fazendo ao Go
verno a grave injustiça de suppol-o capaz de deixar em An
tuerpia os nossos patricios sem os necessarios recursos, re
solvi fazer publicar em todos os jornaes a nota em que i'icou 
demonstro.da a bôa' vontade do Exmo. Sr. Presidente da 
Republica para. comnosco e, bem assim, a intervenção directa 
de S. E:x. para que aos mesmos sportmen não faltassem os 
recursos de que careciam. 
· Pelo final da citada nota verá V. Ex. que a import:mcia 
de 40:610;$ QJ.e era de:;tinada ::i. indemnizar a Confederai;ão 
pelos adeantamentos i'eitos, foi por sua. vezi remettida tambem 
para a Belgica, ficando assim n. Confederacão privada de re
ceber de .pro.mpto aquella quaut iia que, como V. Ex. não 
desconhece, era destinada .aos que fizeram o favor de a. cede
rem por emprestimo. Não sabendo agora. como proceder para. 
f!Atisfazer o compromisso que assumi de restituil-a até 20 do 
corrente, venho solicitar de V. Er. a grande fineza de cou
Yersar· com o Exmo. Sr. Dr. Presidente da. Republica que, 
solicito como sempre, encontrará o meio de resolver a situa- ~ 
ção que é .de embaraço para o Comité e pat'lll. a Confederação. 

Peço a V. E..;;:. acceitar as expressões mais sinceras da. 
minha alta estimn. e distincta consideração. - Ai·íovísto P. 
Almeüia Reao. 

DOCUMENTO N. 2 
AS OLYMPIADAS - L'MA NOTA DA CONFEDEI\AÇ.:\o SOBR~ OS AUXI

LIO$ FINANCEIROS Á. NOSSA DSLlXJAÇ?~O 

Assignada pela respectiva directoria, recebemos, da se
cretaria da Confederação Brasfleim, de Desportos, a. seg'Uinte 
nota: 

«Não póde a directoria da Confederação deixar que o 
Governo1 o «Comitéi> olympico e a propria. Confedel'ação sejam 
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injusoomente accusados de permittirem que os representantes 
do Brasil nos jogos olympicos, ora cm Antucrpia, estejam a 
passar privacões. Tal proceder sBria contrario ao geralmente 
.seguido pelos sportemens bra;;ileiros, cujos sentimentos affe-
ttivos são por demais conheidos. . . 

Afr contrario do que se tem dilo, o Govf'.rno, o <Comité:r> 
n a Confederação não deixaram um só momento de cuidar, e 
com muito interesse, da remessa das import.anC:ia~ necessa
rias á manutr.>nção dos seus representantes. Assim é que, M
tes da partida da delega1;.ão, a Confederação adeantou ao 
«Comité Oly"mpico», para '3..s despezas imprescindíveis a im
portmcia de 49:616$, tendo o Governo remettido, por ordem 
telegraphica, a importancia de 20 :000$ a 31. de julho, quando 
:;linda não havia sido approviado o projecto que abriu o cre
dito necessario. 

A '7 de agosto, o Exmo. Sr. Presidente da. Republica, 
sanccionou. sob n. <l. 09!~. a resolução legislativa e, por de
creto n. {4 .290, da mesmo data, lllPriu o credito respectivo. 
r. apezar de não se achar elle ainda registrado pelo Tribunal 
de Contas, já S. Ex. providenciava. a 12 pam. que fossem, 
tambem Ptr ordem telegraph1ca, fornecidos mais 50 :000$, e, 
logo dep.ois de registrado, a 28, providenciava par~ remessa 
de nw.,is 400;1(}!00$000. 

Segue-se, pois, que ti nossa delegacão foram enviados 
iiO :000$, .que addicionados aos 40 :000$ anteriormente gastos 
com os preparativos a:ttingem ao total de 150:000$, impor-
t'ancia do credito voOO.do. . 

O Governo. tão solicito tem se mostrado para eom os 
-sportmen .e os seus dirigentes, que ao ter conhecimento dos 
telegrammas hontem publicados mandou que, ainda por te
legramma, foss'e enviado o saldo de 40 :0001$, que em.. desti
nado a pagar a Confederação pelos adeantamentus feitos, a 
qual, por este motivo, terá que agui<lrdar novo credito. Vê-se, 
pois, pelo exposto, que as despezas da delegação, que já attin
giriam a .190:000·$, excederam ao credito votado. 

Estas ini'ormai;õ·es que a dxrectoria julgou divulgiar não 
• são destinadas aos sportmens que bem reconhecem o que se 

passa, mas aos que, f6ra do nosso meio, interessam-se, en
trei.anta, pelO que nos diz respeito. 

Saia das Commissües, 1 O de dez.embro de 1920. - Ca':"
los de Campos, Presidonte. - Ramiro Braga, Relator. - Os
ca1· Soares. - Octavio Rocha. - Celso Bayma. - Josino-.de 
A1·aujo. - Pacheco Mendes. Carlos Ma.T.imiliano. · 
Snmpo.io Con·t}a .. 

T'no J l>C'l'G 1)0 S'E!>i'.-\\)0. N. fHO. m; 1920 

O Congressü Nacional resolve: . 
ArUgo un!co. Fica o Governo autorizado a abrir o cre~ 

d~il.o nP.ce:Ssario para pai;a.r á Confederacão Brasileira de De
~norto::: a fjuanitla de .'10 :tH 6$. pela. mesma adeantada para 
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qtw a commissão brasileira, · que, a convite do Comité Olym
µ.ir.o Int.i:rnacional, seguiu para to1nar parto nas Olympiadas 
de Ant.uN'pia, p1.idesse chegar a tempo a tacs justas; despl'>za 
~ssa já eegulurr>Jente ,justificada pela referida corufcderaoão, 
P. cnnslante do officio do rcpl'esntantc no Brasil do alludido 
Comité Olympieo TnternMional; revogadas as disposições em 
<' :m tra1·io. 

Senado Federal, 26 dn novembro de Hl20. - Frr..rwisco 
A lttt:i1·0 Rneno de Po.ú~a .. Prr.sidrnt,c. ·- .Mnnocl. dr. Alenco.r 
·G•dmfJ.rães, 1 º Ser.rei.a rio. - Pedro âcr Cunha Pedroso. 2º 
~·ecretario. 

:\" 6S::'. - t !1:?0 

P.."!daeção para di.sc11ssão especirJl da e1111~nda a1ip1·01:rida e des-
. tn.cada C:.o projecto 71. 0~1.'J, de 1920, q11e 11t1fori:a a abrir, 

n ci·edito de 50 :000$, pn.ra publi~at;án do Cfldi{Jo C'ivH 

O Cong-resso Nacionél resol\·e: 
Art. 1.° Fica o Presidente da Ropublica an.torb:ado a 

abrir o credito M 50 :000$, para proseguir o sel'viço de publi
r.ação, em volume, de todos trabalhos relativos á elaboração 
cto· Codigo Civil, de acc~rdo com a lei n. 3. 095, de 12 de ja-
neiro de 1916. ' 

Art. 2. º Revogam-se as disposi0õcs em contrario. 
Sala. das Comrnissões, :1. o de dezembro de 1920. - Cat·los 

dr: Cc:..mpos, Presidente. - Po,checo Mendes. - Antonio Gm·los. 
Sampaio Corrêa. - Cm·los 1!.faximiliano. Celso Bayma. 
Ra'l!'iro Braqa. - Octa·vio .Rocha. 

N. os3 - rneo 

:lbre o c1·edito de 114 :6·50$228, s1t}J7Jlcmentr,1· á i·ei'/J(I ·t6• ân 
or~amento vigente do Jiinisterio da G11errr1 

Em mensagem de 29 de novembro pros.imo findo, solicita 
• o Sr. Presidente da Republica a necessaria autorizai:ão para a 

abertura do credito de 114 :655$228, supplementar ú verba 16' 
- Commissão em paiz estrangeiro - destinado ao pag;amcut.o 
de despezas .effectuadas pela Delegacia :Fiscal do Thcsouro 
Nacional em Londres, de setembro a dc7.embro do corrr.ntf· 
anno. 

O creôito, de que se trata, foi requisitado ao Govt>rno 
pela Delegacia uo Thesouro Nacional cm Londres, por se achai' 
esgotada a dotação do orçamento vig"cntc, íftW drvia faz01· 
face a determinadas dcspezns do ?lfinistcrio dn Guorr:l. no 
:Rxterior . 

. O Sr. Ministro da Guerra. cm sua cxposicão dr motivos, 
a:-;sirn ~xpfica a razão da defíciencia. da verba :t6", que careco 
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de supplemcn tacão; ,no regím en anteriór á lei de orç:.Ímento 
\igente, as . despezas com commissões no estrangeiro corriam 
pelas verbas 84

, 11 ·, e 14ª, imput.ando.,.se tão Sómente à verba . 
1 G", a differenca correspondente ao pagamento em ouro. 

Pela actual lei orçamentaria,. a totalidade das de:ipezas 
passaram a pesar sobre a verba 15•, i;xonE\rando as demais. 
. ~nhi a nec~ssidadc da supplement.acão, pois o f1U:mlitn.

t1vo fixado pelo Dongrcsso se mantem nos mesmos limites d::.s 
l f:'is anteriores::. . ,, 

Eni vista do. exposto, é de parecer a Commissão de Fi
nancas seja conc.edido o credito solicitado, pelo que submette 
á deliberação da Camara o seguinte projecto de lei: 

O Cqngrea.so Nacional decreta: 
A,rt. i.º E ' o Poder Executivo autorizado n abrir, pelo 

Ministerio da Guerra, o credito de 114: 655$228, supplement.ar 
ú verba rn~. - Commissão e mpaiz cstrange'iro - do orça
mento do dito :Minist.e1·io para o actual exercício, destinado a.o 
pagamento de despezas effectuadas pela Delegacia do · The-
1>ouro Nacional em Londres, de setembro a de~erobro deste 
armo. 

Art. 2.º Revogam-se a s disposi~ões em contrario. 
Sala das Cnmmissõ~s. 10 ·ae dezembro de 1920. - Gari.os 

dr! . Campos, Prrsidente. - Souza Cv.stro, Relator. - Sampaio 
Corr€a. - Pacheco !tlendes. - Ramil'o B:·aua. - Cincinafo 

. Braaa. - Carlos Maximiliano .. - . Octavio Rocha. - Osca:1~ 
?oares. - Josino de Araujo. - Celso Bayma. 

; 

. ME"~SAGEM A QUE SE REFERE O PARECER 

Srs. membros do Congresso Nacional - T ransmittindo..:. 
vos a inclusa exposição · que me foi apresentada pelo Ministro 
de Estado · da Guerra, sobre a abertura de ~m cred ito pa.ra 
attender ao pagamento de despezas e~fectuadas pela Dele-

. gacia do T hesouro Na<lional em Londres, de setembro a de
zmhro do corrente anno, venho pedir habiliteis o Gov~rno a. 
abrir ao Ministerio da Guerra o credito ide 114 :655$228, sup
plementar á verba 16ª «Commissão em paiz estrangeiro~, do 
orçamento do dito ministerio para o actual exercicio. 

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 1920, 99• da Indepcn
dencia e 32º da Republica. - . Epitacio Pessóa. 

Exposição 
. Sr. Presidente' da Republica - A Delego.eia do Thesouro 

Nacional em I.ondres solicita a concessão do credito da quan
t ia de 114 :655$228, necessa:ria para attender, de setembro a 
dezembro do corrente anno1 ao pagamento das despezas do 

( 
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Ministerio da Guerra :l conla da verba 16ª cCommissão em 
· 1miz estrangeiro.t>, do orçamento do dito m inisterio, para o 
referido exercicio. A dotação da mencionada verba acha-:;e 
esgotada. por ter sido solicitada, em aviso n. 962, de 27 de 
julho ultimo, a tran.sferencia para. aquella. delegacia do saldll 
i>.m ser no Tribunal de Cnntas. A elevação da despl'.!za provém 
<lo ·sei;nintr,: no rcgimP.n :mt.erior á lf'i do orçament.o vigent.e. 
ns rle~n~zas com r.ommissões nn nslrangciro corriarn J)Clus 
verbas s•, 11" e 14ª, imputando-se tão sômente -á verba 10•, a 
diffcrenca correspondente a.o pagamento em ouro. Pela actu:~l 
1P.i orçam·'.' :-tlaria. a totalidade ds despezas passaram a pesar 
sobre a ver!1a 16", exonerando as demais. Dahi a necess!l:laàf. 
da supplemcntar;:ão, Dois o quantitativo fixado pelo Congre:::s:o 
se manteve nos mesmos limites <las leis anteriores. 

Rio de Janeiro. 29, de novembro de 1920. - João Pandiá. 
Co.loae·ras. · / 

N. 68·i - i920 

A à1·e o credito de 2.3 :.?00.S, supplP.mentÓ:1· á ve.l'lm i'i' cfo orctl
mento vigente do Ministerio da Gw11·1·a 

Em mens:agem de 29 de novembro pro::-timo findo, solicita 
0 S". Presidente da Republica a abertur:i do credito de 
23 :900$, supplementa:r :1. v erba 14" «Ob1 ·,15 milit'1.res,.,., do or
cnmento pu.rr o corrente anno, destinado a.o pag"amento :i 
fírma Carvalho Paes & Comp., pelo fornecimento do arca
houço mctarnco e installacão do obscrvatorio do ForLe de 
S. JJuiz. comriromisso assumido pelo Governo em 1917. 

Do l'"ame dos documentos que acompanham a mensa
gem. verifica-:ze que em 1917, em concurrencia publica, foi 
acceita, por ser a mais barata. a proposta da :firma Carvalho 
Paes · & Comp. po.ra os trabalhos acima referidos. 

. Por motivos imperiosos só foram estes concluidos 11re-
sentemc~te, de onde só agora a oppcirtunidade do devido pa
gamento. 

S;.iccei!e. porém, como declarou, em sua e:r:posíção de mo
tivos. o Sr. Ministro dn Guerra, ciue se acha esgotada :i. verba 

""1 q• q:Qbra~ militares>, do areamento vigente, a qual éievia at
tendcr a essn despcza. Nestas condicões. outro recurso não ha 
sinüo o appcllo ao credito supplementar, pelo que é de pare
cer a Cornmissfio de Finanças seja o mesmo concedido, me
diante o E'Cguinte projecto de lei, qtrn submette ao voto dt\ 
Cama.ra: 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. i." E' o .Poder E::tecutivo au1orizado a abrir, pelo 

Ministerio da Guerra. o cre.dito de 23 :900$, suppleinentar á 
verba 1-P· <!Obras militares>, do or~amento vigente, destinado 
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ao pagamnnf,o á firma Carvalho 'Paes & Comp., pelo forneci
mento do arcabouro metamco e ínstallação do observatorio do 
Fort~ de S. Luiz. . . 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em cont.rario .. 
Sala das Comrníssões. 10 de dezembro ·de 1Q20. - Carlos 

rJ: Câmpos, Presidente. - Souza Ca.stro, Relator . - Oscar 
Soaras. - Or.tcrnio. Roclw. ~ Ram1'.ro Brana. __.:. Pacheco Men-. 
des. - Ccl~o Rayrna. -- .Tosirro de Araujo. - Carlos Maximi
liano, ·- C?'.ncinato Braga. 

~E~SAGEM A QUE SE !\EFERE O P • .\nECEl\ 

Srs. membros do Congresso Nacional - Transmíttindo
vos a inclusa exposição que me foi apresentada 'pelo 11inistro 
àc Estado da Guerra sobre a . necessidade da. abertura . ao 
respectivo ministet•io do credito da quantia de 23 :900$, sup
pl~mcn.tar á. verba Hª - Obras Militares - do orcamento 
para o corrente anuo, da qual é credora a firma Carvalho 
.Paes & Cofiip., pelo fornecimento do arcabouço metallico e 
ínstalltu;.ão do observatorio do Forte de S. Luiz, venho pedir-. 
vos habiliteis o Governo a abrir o mencionado credito, que se 
desuna a si:i-tisfazer compromissos assnmidos em 19:17. 

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 1.920, 99º da Indepen
cienoia e 3.2., da Republica. - Epitacfo Pessôa. 

E:cposição 

Sr. Presidente da Republica - A firma Carvalho Paes 
& Comp. é credora do l\Iinisterio da Guerra da quantia de 
23 :900$, pelo fornecimento do al.'Cabouço metallíco e instal-. 
lar.ão do observatorío <lo Forte de S. Luiz. 

Achando-se esgotada a dotação da verba 14" - Obras 
militares ..::..... do orçamento do mesmo :ministerio para .o actual 
~xercicio, como se verifica da df'monstracão annexa aos in
cl nsos papeis. verba pela qnal deveria 'correr c.ssa despeza. 
lorn:Hw ncMssaria a abertura de um credito supplemental' da 
m~nciQ11a1fa importancia, o qual ;;P, dest.ína a satisfazer com
promissos aseumidos em 1917 . 

Ai:sim, submetto ·1 assumpfo a vossa considerac.ão, pe
clinilo vns digneis resolver sobre a n~ces;;idade da supple
inE:n1tai,;ão da referida. verba. 

Rio de .Janeiro. 29 de no\·~mbro de ·:U:!2.0 . ~ Joifo P·mrH.1 
f'!úloueras. : 

O Sr. Presidente - Estú finda a loiLurn oo o:tpedicnte. 
;Estando puhlirada no ·n1:a'l'fo do Conu1·csso de hoje. a re- , 

dacção final <lo projecto de resolucão da Camara altêrando 
varias artigos ·do 1ie%'irn-ento, peço ·a :i.ttenção d:os me-us coI - · 
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legas para essas alterações e principalmente pal'a a se;::uinle, 
que modifica o methodo das inscripçães na hora do expe
diente: 

«Art. ::~ 6. Para fun<larnentar projectos, indica
cõcs ou· requerimentos, que n5.o gejam de ordem on 

· .:;;ob1'e incidenies verificados no Ucscn\"olvimento das 
discussões, Du das votações, deverá o Deputado insr.re
ver-&e em o livro do Expedienle, a isso especialmente 
<lestlnado. 

§ 1. º A insct•ipção de oradot'e:> para n ho1·a do cx
pedi·ente poderá seio feita durante a sc:>siio da ves
per.a, ou no dia cm que o Deputado pretender occupa!' 
a tribuna. . 

§ 2. º A in8ctipção obedci.:eriÍ á ordem r.llrono!o
gjva da, sua solii;ifat:üo â ~fo~~, pclu DepuLado, pc:::so
almente. 

§ 3." Inscrev~ndo-si~ mais de nm n,~putaúu para 
a hora do expediente ter·ão çrefeceneia para 01;cupa1· 
a tr ibuna. os mcmbr•os da Mr!sa, pam allcnde1· a qnes -
iões de ordem, ou de economia iutema da Cámuru. n 
os Depnlados que não <L oeeupan<m á sessão aulet·io<', 
sendo <lad<t. a palavra aos demais pela ordem de in-
ser ipção . . · 

~ 4." l>u!Jlicac-se-Iia, <Jiaciamentc, no Dia.rio du 
Congresso, t~m a.Jdenào ti acla impressa. a rela1;.ãv tio;; 
oradore,; inst:ríptos de vespcra. uu a d.cclaraçáo de qu•) 
-não lrn 01·ado1·cs fw;~r·iutos para a liora do e:"(peúíenie.~ 

Devo dcdara1· aind~. <1ue e:;sa disposição eomeçará a. en
irar eru vigor na pr·oxirna {c1•ça-fcirn, H do corrente, quando 
ser·â .publicada. . 

O Sr. João Elysio .- Sr. Presiflente, não trago para a tri
buua o proposilo de inicial' nm. debale. irrilant(•. . . Aqui es
tou apenas para cumprir tm1 duplD rfovrr: - completar in
i"ormacõcs dad•'.ls a esta Camaru e,1 Jias da ultima legis
latura. ·Quanto a ado.:; do füni~Ü"• da F<v:<'nrla de então, Sr. 
l'andüi Ca!ng1·t'&.'-. r~frr .. .-n!i•,.; uo 1_~0omn1<'rd1 • iinpoi·l."l.dor da. 
capital do Eiif:tcl1.1 d"' l'e1·n;u ohlh·O: ,, rtw~r r<l!' :'i Carmi!·a a 
\'erda:.Jt~!~ .. aw it :--t·u~ :i:':1aa1~ri.\· ~ d~ l•r:~·::-:a-lc~.':-- :-1 1 !1~;;.:1_1-=. 1 u·:·\·.·~-~~t-

~e:i~t,~j~~~<''.:·,'.·t.~\i!.\~1:_z:'·,1:'; ·~:::·;~,.~;;:.:'.\,"" ~' ,,.,. 'l• ;,,,, ''· V 

:1~;~i>:."::,:;~'.~;;~~, ::~~~· ·~~::~·~·a?.:;s~·~·r1i~tJ;:L~;'1;,~·.,~~·.:;~T~'~ ... ~ 1 '11 ':: : ,. -
Em dezem)J1·0 de Hll 5. uii~ts ;·m virLud0 d.; l't-Jlam1J.t.:l.o · ·-~ 

do pt'OJ)rio commercio, · aprouvf' an indicadu miní5(ro d,~;;i
g11a1' para. a ~\.lfande~a elo rtccife, c:lµi!lll do Estad!t {ie P~r·
naml:mco, umn. Commi:5sãio clt~ Ln~PCl:.\ã.u Exlraoi·dinnriu, cn!'l1-
posta. do;;; Srs. A. Os~:i1· T. dn Co;,;Ln. suh-dir·c~;;tor• do 'I'li1·
i:;outo ;\'.acion:l!, cnmo pt>11.:.;irl1•n!<'. Annibal •J·~ .So117.;1 GitSt:·ci, 
João Dual'l.1• Li•,,b1"1a $r~r"ra. :\ng\>lo d<' 011Yroir:i fü'Yílaquo., 
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. J'o~o Marcos de Araujo, Ali'redo Seabra, Japhet VR.Jle PôrLo 
da Motta e João Albuquerque Corrêa, empregados de J!~o..
zenda, · como auxiliares. 

Essa commissão, tendo chegado á referida ei~.de no dia. 
26 de dezembro, pelo vapor Amazon, da Mala Real lngte::a, 
logo no dia seguinte deu comeoo á sua incumbencia, pelo 
balanço nas differentes. -cai:x.as <la tbesouraria <ia A1fande'Sa, 
substituição de alguns ~hefos .de .serviço da mesma repar
tição e outras providencias. 

:\conLeceu, porém, que, na madrugada de 2~ <l.e janeiro 
de i!i<Hi, irrompeu um grande in-cendio na. mesma alfande&:l,, 
l)e1o que, sob fundamento de terem sido devorados pelo fo~o 
alguns documentos, dando por finda sua tarefa, a commissao 
regressou . a esta Oapi.tal. 

'- Eis as palavm,s do 1Sr. A. Oscar 1'. da Costa, sobre o 
caso: 

~Queímados os archivos, a secretaria, a sala. cm que tl'a
ba-lhav~ a commissão e os -Oocumentos existenles nessas de
'.1.•~ndencias e que constiluiam a maioria dos necessarios aos 
trabalh@s <la mesma commissão, c.onsiderado proposital o in
c<:ndío e conú1.das á policia as investigações, inventariado::; 
1>S· armazens, consideramos virtua1ment.e ultimada a uos~a. 
missão em Pernambuco e ocíosa a perroanencia alli: resol
vemos regressar por sal>ermos .que com os eleme.ntos que 
conseguimos subtrahir á destruição, conjugados com os que 
nns fornc.-c:eria a ·Directoi:ia de Estatisíica Comme~:.cial e in
~·orma~õcs outi:as, poderíamos levaT adeante a empreza que · 
sempre consideramos d ifficil e penosa e qüe ainda mais pe
no:>.'\ e difficil se tornou, mas que se nos impunha levar a. 
culJ.o, prestados os effeitos visad_os pelos incendiarias. :i>. -

Todavia, transportou a Commissão um volumosa archivo, 
que enche.u a Casa :Forte da Caixa de Amortização, sufficiente 
;;ara organização de um amontoado de processos, alguns de 
cinco e seü> volumes. rela.tivas aos differentcs Armazens d'a. 
Alfandega. (inclusive de encommendas postaes e bagagem), 
êcspa.chos en:i.cndados, contrabandos, etr,. etc. E, além de um 
longe relatorio geral, a mencionada Commissão endereçou ao 
Sr. ~linisLro da Fazenda relat.orios parciae.s; cada qual, á. .pri
meira vista, muis ridicu1o e tendencioso pela-s suas affirma
tiva:s . 

Infelizmente, )5em a calma que serh <le. <-:',perar . em 
vis!a <la ext.ensão das resoluções inôulcada,s nos ·relatorio.;;, da. 
gravidade d.estas, .como quem está. soffrego por é:ercei:- um 
acto de ving-anc;:.a l',Ontra advérsario rancoroso., conio quem e;;
pera a.penas um pretf:x.to para exeroiw· um ar:.to de violencj;s 
contra outrem, o Mi_nistro .da Fazenda <le então, actual Minis
tro da Guerra, Sr. Pandiá Calogeras, não tte:Pidou ~m ir desde 
l<i ~o ao e:s:tremo, ati,rando á faae do oommercio da p raça ào 
:Heciíe, càin preterié;ão <:Ic tOdas as 6a~antia.s <le defe7:3.~ b m_ais 

· ignóminioso estigma. 
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~\:lê onde cl1eg:aram ais provid'enc.ias postas em :pratica, 
á~mpr_istra este resumo que t.enho entre mã~, puiblicado _ na 
Noticza de 25 de agosto de 1917, e reproduzido nos a pecl1dos 
do Jornal do Commer!:io do dia seguir.te. 

Eil- o: . 
«As pl'ovideor.ias - Em .virtude dog factos vccorridos na 

Alf:màega r:Jo Recife, além de outras providencias, foram f'3i
tos os seguintes a.elos: 

Dcmi(tidcs: seis escripturari.os, um administrador de ca-
. patazias, um ajudante de porteiro, oito oifficiae~ aduaneir os, 
<iito fieis de armazcm, ei.neo ajudantes de fieis, quatro ma
chinistas, dous pa,trõ~s de e~.caler, 19 marinheiro~, um man
dador, t rP.s confcddorcs, oito marcadores, sete YigiaE, i4 abri
dores e 66 serventes. ; 

Pediu-se ao L loyd l3rasHeiro a demissão de dous- foguis-
ta:;. . . 

Removidos: um r.h cfc de secvão, sele escript.urai:ios, um 
h"U:!.!'du-mór e um official aduaneiro. 

Addicl.os a outras r~1partie,ões: cínco cscripturatios. 
Sui5pQnsos : trcs cscripturarios . 
Demitliclqs e proh ibiclos de entrar na L11..1fan<lega; (c:;::-vi tlo 

art. 189, da Consolidação d-ns Leis· àas Alfandegas), 37 dcspa
ct1antes. 

Prohibídos d e entrar na Alfamdcga (idem) ·252 ·:;ocios de 
iir:mas eommerciaes e outras pessoas; 

Declaradas su~.peitas - 1s firmas . 
Expe\.liram-se guia;, para a cobranca de 36'3:521$104, 

eonfórme .ordens exipeaidas á Delega.~ía F iscal em Pernambuco 
e publicadas no Diar io Official de hoje.:io . 

O abalo que a divulgiação desses actos produziu em to 
das as p raças não é pQssive'1 descrever .. ." E . a r epercussão na. 
praça .de R-eC'ifo - dolorosa e humilhante - determinou os 
protestos mais vehementes. 

Haja vis.ta o. telcgramma que, pela «\Veste.rn Telegra.ph::>. 
o Sr. coront>l ,Toão José de 1'"igueiredo, pr-csi<lente da As
sociação Commcrciaf, enviou ao Exmo. Sr. W enceslau Brnz. 
então na Prcsidencia da Republica, o qual passo a le-r: 

~A Assod.ai;áo Comrne1·ci~l de P~\·n.ambuco. cump1·indG 
o inilludiwl tlcvcr que lhe cabe de d c.fcnde.1· o.s lcgiti1111)S in
ieres.sc.s el e ~ua classe, su.speHa.da de crime infumaní.~. t:UJ:l. 
1Jcnunda e pl' oYa:> deMon:h ecc e sobr e as qua.es nii.o foram 
ot~vidós aqui~llcs 1!0n t.r a quem foi jo.gado o lr.bél) de· c011lra
l1anr1íst:is, f!'OZan<lo, muitos dolf.c5, cnc-anecidos n:i. sua nobJ .... ~ 
·;irofi-;são. de ·cl~vado e.onceit.o .nesta prai,:.a, ;:111 üJ:lo o paiz 
q uo e."!Pangeü·o, vem Jazer :i V. Ex-. · pas~.idu r; monrnnta 
de j u!'; ta e nutural ind:ignac~o . motivalja rel a rúdei:a. ia. m e
dida tl0 M1nic;\ro <la Fazenda, as seguint·e-.; · pondP..ráç;'}e;;: 

·Prin}eífa : Não acredita esta Assoeiação que. tenha ha
vido o jntuj'to âa administr;acãó do pafa lançar a ooiosidade 
d o desc.t'editó sobre ó coriirriet'cio de P.ernainbuco, unico at-
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tingido pela medida. tomada em globo uté ao ponto de <lll7' 
'\'O'lYer i'·iirmas ex;tinc~as .e n (."go:cfaintcs fa!i(!cidos. _ ,,· .. >.1 ·. 

Segunda: Aberra de todas as praxes e normas judicia.,- · 
crlas a eonde.mna(;ão summaria, &em explicação, sem defesa, 
nero margem pai-a i·ccm·so, porquanto. ailém da falta tl1~ n~·
tificação da medida, é desconhecido em que se fun.jou o ~11-
nís'lro para fazel-o . . 

Terceira : Não é explicav.el .que, após d:vcrsas insp·ecções 
fciti<.s ant.eriocmente na .Alfandega ctcste> .Estado, mm ;:;erem 
·apurados crimes, sómep.te agora o fossem quaondo á impor
ta.cão é roinima. . 
· • .\:ssiru, i;c1~. appellani<:lo paM o alto i"rit.crfo de V. Ex. 

a. A ..;~oci ai;ã<; ·rJe-Oe ven-ia . pará le.:1111:·ar .<i atcrtnra de ri;li
row i.i.l<:.lJ;!t';lo a firn <fe, libertap_:lo •ia llorrivcl · coacção ex
tremamente dolorosa. porquanto af.fecta á honra e J}robida1.te 
de cidadã.os d·ignos d:e todo o :respeito .e ~atamento, serem 
apuradas as re.sponsabilidades, caso existam. dos encontrados 

em culpa. . 
O ac-t.o do Min·isit:erio da Fazenda, sem ;preced<mles, pro

·bibindo a entrad-a na Alfandega da quasi totalidade das fi r · 
mas importadoras <l'e-s:ta prar.:a, baseado -cm inquerilo liget·
ramente pr<ic·edido sem ouviT os accusad{)s, avulta ainda mais 
neste momento angustioso e"nl que a P.afria cst.í. na immi

nencia .de concor1·er mat.e.rialmcnt!() paira a guerra csH·an
g<liira, além das dif.ficulda.des ·oriundas da DXl:e.pcional silu:1-
çào economica mundial. 

A Associação Comm~rcial de Pernambuco não v.em sv·· 
licitar misericordia, mas sim pleitear,. em n-Ome de homens 
honl"ados ao honrado .presid:ent~! da Roepublica, a a,pp.licação 
(!os princípios do dirsito e da justi<;.a, unicos sob os quae:; 
pod-em viver e med:rar as sociedarles que a-.spirem ser li ·
•·res. 
· Ao esclar.eci<Io espírito de V. E~. educado na sci-encla 
<lo direito, ce-rto não escapará a gravidade da. medi-O.a to
mada, quB é contraria ás garanlias as-sE>guradas pe.la Coru;.ti
ltUi~ção brasileira a todos sem t>xcepi;ã.o. 

Isto p o.s:to. ~.sper.a a As~ociac.ão qt.1e Y. E:.:. se digne sus7 
p ender os effeitos do acto do -:\Iinisterici da Fazc-nda, data 

venia, cont.rario ao d ireito, ordenand.1 ao · m1~.;;mo t·~mp•) St~.i·t 
l~St~)lrado inqncrito .r.cirular n·.:i_ qua~ :ittend1•nd1) a•J sa;;i·a•:l' • 
·T C-".ItO <l~ ~ J-:fe,;a .. ;;e.iam :l.ll'1:.':ioa::; ::'J.:,)1)1° •.) :;amr~p ',.•: ;b -r ·~~-.;r:: :1 ·· 
!->~biHdadcs de caJ a um.> · · 

ü c fa.;.to. 1::i;·,1 0 m.aiol' dcsr,.r::·;rn ;;rJr ~0do::; os r, L'in~i J.1 i ry :,:, 
:~o~tr.a Lo~as as P!axes, d_ci:-:ando r,1.~r ceb0.r o proposito em c:1;
pr1m1r, atirou o citado Mimstro da I-'aznnda S()bre o commer~io · 
pernambucano 1·m massa. dci;de o quo ha. de mais .sole-cto· aos 
mais obscuros. alé aos auscuic:.::, aos já af'a.Stadõs da aétivi
dade mercantil, e mesmn desappar1:ci<los o-p~la morte. - o Io.béo 
de contrah::mdisla ! ! ! .. . :\ i::a.lumnia offic ial n'ão tcwJ obsfa
tulo~ nrm liinHnc-õ••;:. 
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Desta tribuna, quando publi.cado o primefro acto, justi
fiquei um requerimento de i.nforma~:ões, qu0 foi approvado 
na sessão de 23 de agosto de 1917. Fui enlão galhardamrmtc 
amparadu por d istincto.s collegas, entre os quaes os meus 
c-0mpanheiro$ de bancada -:- Goncalves :\laia, Gouveia de Bar
roo, Lins Caldas. O .jestemido representanle do EsLaido do 
Rio c!c .ht!l~iro, Sr. Mal!ricio de Lacerda, p!·esl-Ou á nossa at
titude a mais consoladora e efficaz coadjuY:i.cão. 

Aqui eonvém salient:i.r que toda nossa critica, toda nossa 
repulsa, visou a. fórma pela qual foram adoptadas as medidas 
gove1·namenlaet;, a f'Xt.en~ão dada. ás mesmas por méro arbí
trio. Que, pnrvent.ura. culpados poderiam .existir. nenhum de 
nós teve em vista contestar. Acredito mesmo que elles -exis
tissem .. . Mas, envolver nas penalidades impostas, quai>i todo, 
sinão todc• o commercio importador de uma pra<,:.a, sem 
dados positivos, na sua insciencia. ~em que lhe fosse propor-

. cionada a ~:lefesa, sem um processo resuiar, sómente por méras 
C·Onjeetura·s, ou ardilosas presumpcõe.s, era com o que não 
poderiamos concordar. porouP., como aconteceu, toda provi
dencia em condições taes, além de calumniosa, pa;;,;aria a ser 

.;icontraprodu.cen!e. · 
t Em nome c:!a Mesa o Sr. Juvenal Lamartine. com a data 

de ·24 de agosto de 1917. officiou ao Ministro da Fazenda, 
dando conta da approva<,:ão do rP.querimep.to por mim formu
lado. E, como seria difficil , ~inão impossível, preparar iie 
prompto todas as cópias reclama.das. bem assim, conforme 
ponàeracõPs r.ntão feitas, muitas c!as cópias não po<leriam dar 
a idéa fa falta contida no original, depois de uma conferencia 
com o Sr. Sahino Barroso, de sauàosissima lembrança, então 
na PresidElnria desta Camara, acrP.~i em P.x:aminar todos os na
peis no Thesouro, ou em qualquer de suas dependencias. 
Poucos dias depois, na Caixa de Amortiza~ã'O, dei prinl'i!)iO 
á tarefa que tomei sobre os hombros. ' 

A mlnha r.nnvicCâfl afinal. pre::i~o dizer ã Gamara com a 
maior lealdade, - não discrepou da que me trouxe á tri
b1m~ -dr>sd'P o primeiro mom0 .ntl'l em aue o acf.o mini~terial 
foi divulgado: na generalidaõe dos casos, apreciado o acto do 
Ministro com extrema benevolenéia; não e":iapa, pelo menos. 
do qualificativo de 1 eviano. .. 

Os factos apurados depois demonstraram á saciedade que 
assim é, effectivamente. . 

Não tardaram as reclamações isoladas, acontflcendo que, 
em consequencia de documentos exhihidos. estudo feito no 
proprio Tbesouro, quasi todos os rrclamnntes foram attendi
dos, pelos successores do Sr. Pandiá Cakcras. ·os Rrs. Anto
nio Carlos; Tavares de LY"'ª e Homero Baptista. hoje na 
pasta da :FazP.nrla. no que e~t"ve na P.SnhPra rlri. su~ compP,
tencia, e pelos 8rs. \VP.nCP.!'11:-iu Bra.z, Dr>.lnhim l\fornir:i. e Epi
tacio PP~>ll'1a.. no que 1eperdeu da assignatur:i. do Presidente 
da Republica. 

e:- Vol. xn· 
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O SR. OscAR SoAREs - Quanto aos funccionarios demit
tidos esses lograram voltar aos seus cargos . __ 

O SR. Jo.\o EL YSio - Quasi todos os funccionarios; quasi 
todos os despachantes voltaram ao exercicio de seus cargos. 
E, quanto aos commerciantes, quasi todos obtiveram o can
cellamento da prohibição de entrada na Alfandega e suas. d:e
pendencias. 

Não obstante, Sr. Presidente, ainda por effeito desses 
actos a pecha ignominiosa de contrabandistas por vezes tem 
sido lançada ao commercio de Pernambuco na pessoa de .seus 
principaes representantes . 

Não ba muitas sessões, nesta Casa mesmo, ouvi uma re
.ferencia a respeito, quanto á firma J. Pessóa de Queiroz & 
Comp., justamente uma daqueUas que, vic.tima do acto do Sr. 
Pandiá Calogeras, dentro d~ pouco tempo fizeram a prova da 
insuooistencia dos fundamentos do mesmo acto, obt~ndo o '.!an
cellamento da penalidade imposta. 

Quizera apreciar separadamente todos os ca!';os, para que · 
·a Gamara experimentasse a5 surprezas qu~ elles .proporcio
nam. entre as quaes a da ilfclusão Jl-e homens acima de toda 
i>uspeita; por exemplo: o Sr. commendador José Maria de 
Andrade, benemerito provedor da Santa Casa de Misericordia 
do Recife, consul da Belgica, ancião respoitavel por tantos 
outros títulos, da firma Andrade, Lopes & Comp. ; o actual 
p refeito da capital de Pernambuco, o festejado e respeitado 
·Sr. coronel Eduardo de Lima Castro, da firma Moreira Lima 
& Comp. . · 

As duas firmas indicadas obtiveram o cancellamento da 
nota de prohibicão: · 

Comprehe11do, porém, que seria abusar ,..da. benevoleüci!l 
da Cainara, tamo rriais qua-nlo o qu·e occorre c.om um delle.:. 
occorre com quasi todos; diminuta a differença. · 

Como está, entretanto, em evidencia a firma J. PessG:a. de 
.Queiroz & Ç.omp. , passarei a demonstrar á C~.mara G ~Ue accu~ .. 
{{'(~A com a me;;ma firma, cuja prohibicão tambem foi cancet
lt\üa. 

A probibiçí1o da firma J. Pessoa de. Queiroz, hoje ". 
J-lessoa de Queircz & Comp., resultou: · 

iº, do acto n . i97, áe 31 de julho de 19i7, publicado r·<: 
Diario Official, de 23 de agosto, e baseado no officio n. 40, 
de 18 de junh1.; de 101G, reluti\•o ao pro..:esso dc::'Ominado 
cRa.spadinhoi>, em cinco grossos volumes, e no qual ~stão re
ladonados, cerc!l de 300 despaches de imp wtacão, l'm que a 
Commissão con.siderou emendadas ou rasuraàa:i as ,~P:::pectiva" 
verbas de dist1·Hmicão para conferencia de sabida; 

2º, do acto n . 2-t2, de ~8 de agosto de l917, pu"'licado r.1• 
Diario ·offical, de 31 do mesmo me:i:. e a-ano, e baseado no 
o:fficio n. 64, d'~ 3 de outubro de 1916, relativo ao -proqess:, 
em seis volumes, do armaz2m de bagagens . 
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, A respeito ·1e qualquer desses actos a firma J. Pessoa • e 
Queiroz & Comi;. tem defe.sa completa, deixando natent.e a 
mjµstiça da sua inclusão na lista dos prohibidos de entrar na 

'Alfándega. • 
J>rocederei vor part.es. 

· ~~ primeüo logar tratarei do. primeiro aclO, anãlysàr!.tb 
o offw10 n. 4ü. de !8 de junho de 1916, que lhe serve do 
base. 

Diz no o-fflé10 citado a Commissão: 
«E'.icou averiguado no iuquerito que os · despacho~ de tm · 

r.:ortaçã~ .enumerados na primeil'a serie dos inappas .organíZa
üos pór força da men(}i1mada portada reservada il. 67 {vofü.;. 
mes r e II) er(l,m raspados e emendados; ou somente éméndiL
dós na verba da dist1·ibuíção rara conferenciá de sahída, pelo 
então 4º escripturario ManQe Hortulano Alcotlforádó .Muniz, 
hoje 3º escripturariQ da Delegacia Fiscal no Ceará, . que traba
lhava no gabinete do inspector Theotonfo Carlos de Almeida, 
e em que este depositava confiança, sen<lo até o seu auxiliar 
na distribuição dos mesmos despachos, distribuição . que o 
mesmo inspec1oí reservava para si, quer se tratasse lia. pri ~ 
meira conferene-ia, quer da conferencia de sahida>. 

E acéresc~nta: 
'«O escripturario Manoel H91·tnlano confessa t ei· em~n

dadô a '!ierba de díSttíbuiÇão âe despâéhos; alleganac> no oe
:poimento de fls. 5 que «.devúid á gra:nde affluenC'ia de ser
viço, distr!buia, algumas vezes, por engaino, ·a ar::n~e~s d!l"
ferentes despachos para outros conferentes, sem u1stincçao ; 
n que, dando ein tempo pelô engano, na primeira ou segunda 
syllába de càda . notne, ou · mesmo depoil=l do nome escripto, 
falia a êorrigendà, levati.do assim os despachos á assir;natura 
d'o Sr. irispectór; facto eslé que se dava quer com os despa
chos de portas, de pontos, quer tom os clespachos sobre aguas, 
J].O trapiche <Conceição~, e, algumas vezes, se dava o mesmo 
facto nas prifueirás ' distfibtiiÇões.j. . . . 

A autor ia das emendas, ou as rasuras, nas notas dos 
despachos :i·elacióuados, fico11 patenteada, por con~i~são do· 
proprio funcciónario que :.t3 fez. E não pôde have.r .duvida ... . 
Si procedem as. ailegações s.presentadàs em sua defljsà; cõtno 
.esc.usas a sua responsabilidade, ou se, ão contrarib, .iião pro
cedetri, a aoreditar nas ·palavr as do inspector daqu'.?lla época. 
na informação prestada, pouco importa na hypothe!;e . 

O · facto é que a autoria ficou eom:tatada. 
Entretáhtc, eontinua o citado õffiêio: 
« .•. !!ião 1ntere5satlos directos nas riasuras e alter~Çõ_~s 

ou emendas dos il.rmes dos Cônfüretites l!ésignados pàra ver1-
f1caçãé dé sâhída dos volumes descriptos nos despachos vi.;. 
r1aôos. ?., coíiseguiilt.emenle, ~onniverites nas fraune.s a. qtti> 
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dias ::;e prestaram, os importadores e tlespaclia.nLe:; que nelles 
fi&'Uram ... » 

:'>ada· mais disparatado co que semelbante eonclusão .. 
t\''ão está apurado um facto qualquer por parle do impor·
f.ador, do qual possa resultar sua éonuivencia nas emendas 
ou rasuras encontradas, da autoria do auxiliar de inspector 
<la Alfandega. São interessados directos, diz o officio. 

Porque ? Pela unica circumstancia de serem os proprie
Larios da mercadoria importada ? E' ir muito longe. 

Porventura os importadore,,, ,relacionados, em sua maio
ria com a melhor nomeada na praça, seriam tão ineptos que, 
por qualquer "~antagem em um peoueno numero de desparhos, 
consentissem em viciai-os, sem attender ao risco q ·1e :Poderiam 
correr ? Certamente não. 

Accrescenta o mesmo offic.io : 
~endo incontestavel que o facto criminoso deveria apro

veitar aos importadores, consignatarios ou recebedores das 
merMdorfas, aos. despachantes e .caixeiros despachantes que 
:igenriaram os despachos e tinham conhecimento da fraude, 
além dos empregados que concorreram efficnmente para sua 
consummaçã·o, inclui ·na relacão A. (fls. 102/5) :)~ importa
dores, e na relacão B {fls. 196/8) os <lespactânte~ e caixeiros 
despachantes>. . • 

Por que incontestavel ? Não poderiam ser extranhos ao 
facto como 'Provaram -depois ? 

E conclue o officio: 
«Quer nns. quer outros. devem ser privados de frequen

tar a Alfandega, porque, çonniventes nas fraudes. se torna
ram susp1ütos aos interesses da Faz~nda, cabendo aos despa
chantes e caixeiros despachantes, além dessa penalidade, a de 
demissão dos respectivos cargos.~ . 

Aliás, r.ão mantêm,-até final, semelhant~ racl~;,;inio. Mais 
adeante dir. a commissão no mesmo officio: · 

«Na relação C (fls. 199120) estão indicadas as firmas im
portadoras, cu.jos. despachos, apezar de emendados, não inspi-
1·am supeif.as de lesão ao fisco, uns pela natureza dos mesmo,; 
despachos e outros pela honorabilidade <ios empregados que 
deram sabida ás mercadorias, razão por qUe foralll essas fir
mai:: excluídas da relação A:i.. 

E addiciona: 
«Na r,elação D (fls. 201) encontram-;se os nomes· dos em

pregados que deralll sabida aos despachos emendados ou ras
pados. Excluindo o chefe de secção Francisco Jeronymo de 
Albuquerque :\faranhiio, figura. proP.minentP. no conluio das 
distribuições emendadas ou rasuradas. os demais, nomeada
w ·mte os conferentes Sebastião Antonio das Neves. Joã.o Ra-
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. 
poso Pinto . e Manoel Raymundo Correia de Faria, este já fal- . 
leciclo ... não devel'iam ter tomado .parte ·naquelle concluio ·" 

· A suspeição oriunda da emenda do des'flacho ,como vê a 
Camara, somente tem applicaÇão aos despacho!> distribuidos 
aG conferente Maranhão, em virtude do jujzo quA a coinmis-
são fôrma sobre sua honorabilidade. · 

Entretanto, convém salientar duas circumstancias: 
Em pt·imeiro Jogar contrasta com o parecer da commis

sã,o a confiança. que o dito funccionario inspirava ao inspectol", 
como rc!lulta do grande numero de despacbos ao mesmo dis
tribuidos, mencionados na informação que passo a lêr: 

«Em cumprimento á portaria n. 555, de R do '!Orrente, te
nho a info?'mar a V. S. que de i" de abril a 22 11.: agosto do 
corrente ~nno foram distrihuidos aos Srs. coni 'l'untes abaixo 
declarados 10. 582 despachos, como passo a demonstrar. Con~ 
ferentes: 

Sebastião Antonio. das Neyes - Abril, 655; maio, 760: 
j unho_ fi5Q; julho, 5-iO; agosto, 373. Total, 2. 978. 

Francisco J. Albuquerque :Maranhão - Abril: 5:12; maio. 
423; junho, 469; julho, 527; agosto, 381. Total, 2.312. 

João Raposo ·Pinto - Abril, !159; maio, 328; junho, 262: 
julho, 593; agosto, 337. Total, 1.979. 

M;:moel Raymundo Correia de Faria - Abril, 387; maio. 
365; junho, 274; julho, 474, agosto, 2S7. Total, 1.787. 

Manoel Ribeiro de Carvalho Junior - Abril, 227; maio, 
225; junho, 400; julho 392; agosto, 282. Total, 1.526. 

E' o que tenho a informar pelos livros competentes. 
Alfandega, H de- setembro de i 911. . · - O porteiro, José 

F1'ancisco Me'lldes .> . 

· . O conferente :\!aranhão figura com 2. 312 despachos.. ~n
tre o couferentt• Sebastião Neves. aue obteve 2. 978, e o confe-
1•ente Raposo Pinto, que obteve 1.-i79. 

l!:ru 2• Jogar, quando foi surprehendido com n. ordem do 
inspector para recolher todos os despachos em seu poder. in
clusive aquelles relativos a volumes por sahir, immediata
mente obedeceu. Entre os indicados despachos, muitos tinham 
a verba de di:.tribuicão alterada. Transferidos a outros con
fere:nt .. es, sendo :as respectivas sabidas processadas, verificou
se que a.s mercadorias contidas nos volumes nelles mencio
nados, estavam de pei•fcíto accórdo com o declara.do nos jes
pachos. 

A commissão, porém, por sua alta ·recreação, arbitraria
mcmt.•\ entende.ou au'e poderi~. estabeleCP.r selecções . 

Mas. não é tudo. A commissão, 'consciente de que organi
?.ava um processo c:landestino. precisou de faltar á verdade 
cr,uaptn ao preenchimento de c.ertas formalidades. que. bem sa.
bia indispensaveis. 
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:Píz ell~ ~o ~ita~p off~~i<?: 
«Os importadores, donos ou consignatarios das rr.ercado

ri~ ~cmtjda~ ~Q~ cita~ps volµ.pi~sf'reou~r~m~§ie, n.~ sua quasi 
tQi!3.hff<!Q~, . ª' ~:;~ip~r a.s r&s~~~tiws f~.~tq~~ ~Qmmern~;i.~s, · 
Q~~pqn lP.lHM·q9'~, :an~sa.n!l~ ~ererri tJ!.es QQ(lurqent.Qs d13 siau 
privado . intoresse, OU USQ p{lrtiq"QlíH' de &\las. cª$3,s ~ de séu 
eommerc10, couforme declara.m os seus despachantes a fls. 92. 
!'5 a flfs, Ui a 115,-12!, fso a 132;.. · _ · · .· -

Pvímeiran.ent..e, a recusa nesta parte não -poderia indu
zir. .sQ&peita. A orp. do ThesQuro n. · 174. df:I H de agosto de 
1910 (Diario tJf(ici(il qe 12 do mesmo me2) é terminante 
,i:1uando fa~ referencia á illlPDovacão do acto do delegado fis
~?l ~e P~11an1-Pttcq, P~!o. í)U:\l, á. viilt~ q;l r~.cl~ac~o de ;r. Ru
flDQ â~ .r-pn.s~Ga & C..omp., c.ontra, ~ exig·qp.cia do ~nspectqr da 
AHa.n~ega <coronel M?-tlcel .Pii:\to. qa Fomu~éa), no s~11tiqc õ.e 
Qbrig~r . .os -r~i}-lam~P.tes a imré~~qtg.few. fª'c;tur~ cornmer-r<!jl.l, 
para justifica.rem as differenoas encontradas nas J.1nta,s dqs 
uespacbos de importa-ção ns. 43.153 e 45.734, de f90'7. au,; 
tQrizQ~ § etitrega Qa-5 m,er-cadprÍ!\S subme\t$das ~ QesfülChO.S. 

· degois de Pl!frns Qs r~spectivps dii>ejtos, e. g'!laescrner out-ras 
t~~ã~' ~~rn ~ezwnd~çia (l~ -f!J~r~~~taf!«q f/,o dpç~m?.~to exi
yt o. . 

D~pgj~, n!io ~ rig-0Fas~nie!)te e~aêt!! ~ affirmatiy~ quanto 
á recusa para ·apreseQ~ação qa·s fectur~s 9om.111ev~H~es, P.o 
proQess~ílp 1'ã!l çonsta ~ ip.ti111~çã(l de "QP.l ~µjco .-comq.erciante, 
tão po~oo Qllalqqe11 gesto que ppssa ·ser ~ntenqido como 'l!fPª 
l'!!ÇUsa. ~. BQ qp~ 9.iz r.e!m~ito ª9s d~s~a9han~e~, 11-ye~~,g qu~
torze fof~l1.i ouv~qos. 4Pás, ii.s pro111b1coes attrng1ram~ :i. 3q .. 

Ain'1a o~tra h1Veri:lade. N~ cnlnrrina. de nbsrrv~cOP.o: d~" 
mappas que acompanham os -despachos relacionados, vols.. I 
e II jio proc~ssa, encontra-se esta perve1?$a insinuação: e sa~itt 
pela porta de outro conferente>. 

A Qqmmiss&g quiz a.ss!m signincar gue, ~eposilft.ilO o vo
hnne no ~:r.mêzeI11 n,. 11 por e~erpplo, ern eu.ia nort~ se ~cha,ya 
o conferente A, não <>bs.t.!lP.ta tivera sahidii. -pela nort~ d.\l ~r-
P.J.a.zem n. 4, QlH:le e~tfl:Ya o conferJ1te B. · · 

Nã!l h~, pprérQ, inot!vos de ~tr~n.h~i;~s, como dernq;Js-
tnlr~i, - · 
. O de!).pa,~hante Christiano Bezerra de Mello, contra crt!em 

prevaleçia a.qqena el>servação, com u~ uni·ao · di:is1H1,cl10 ~m 
i:JtJe fi.mccj9µára', de cinc0 machin•as de escrever, emº'°ra n~o 
!imençl~do n~ verl;la qe ºdistribuicão, em car.tas juntas fl. s»a 
r.~~lama~~9. obteve dos Srs. Manoel Antonino de Carvalho 
Aranhà, Manoel Pinto da Fonseca, Dr. Theotonio de Almeida 
e E . Leinhoff, antigqs inspectores na Alfa;ndegq de Recife, 
actuà.Imeqte : !IO desempenhei ·de c9mmi:.ssões iqi portantes na 
Alfa,n~eg!l de~t~ Çapit~l, i·n~qu~voo;i.s eJÇPli~ªç~s i19bre. g f.acto. 

Diz e> Sr. Antonino Aratl!ha: 
<t1Respondenào á sua presente carta, digp-1he: Qug.nto ao 

1º quesito - no t~mpo em que dirigi a Alfandega do Recife, 
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existiJ]do como cie mqito tempo antes, armazens internos sem 
portas correspondentes de sa.hidas, era costume e de necessi
d;i.de, que as mE>rrarlorias nelles ent.rndas pelo pateo que servia 
de cam;.td? !a. snhis~~:n pelas portas daquel!es 11ue mais de 
perto ficassem, oú melhor facilitassem o transílo, indicando-se 
na distribuição o conferente que na porta desse armazem désse 
a sahíd·a conveniente. Assim a numeração das portas de sahida 
uem sempre podia corresponder com a dos armazens de sabida, 
onde os volum,es t;.f ect.ivamente se achavam depositados. Em 
relação ao 2º quesito: ~r obrigatori'edade de sahída pela porta 
4e um armazem só se tornaYa effectiva ao conferente em cuio 
armazem havia porta de sahida, não podendo isso, entretanto1 obstar que Ol'!tro conferente fosse por ,ahi dar sahida á merca
doria que viesse de outro deposito, desde que houvesse desi
gnação ou distribuição legal {29 de outubro de 1917) .~ 

Diz o Sr. Cel. Pinto da Fonse<ia: 
<Durante os ires ·annos em .que a Alfandega do Recife 

· esteve sob minh~ direcção (abril de 1905 a abril d'e i90S.} 
distribui S?!11Pre indistinctamente vara' esta: ou aquella porta 
de sabida os despa·chos pagos, por outras palavras: - os 
despae1hos de volumes recolhidos ao armazem n. 2, por exem
plo, pagos no mesmo dia. eram distribuidos parte a·o conferente 
destacado na porta de sahida desse armazem e parte aos desta
cados nas portas de sahicla· de outr.os armazens, o qu·e era. 
fei.to sem o menor inconveniente para a execu-0ão do serviço 
devido â disposição dos armazens. todos concentrados em um 
mesmo edificio e lambem para que os interessados soubessem 
que o facto de existir no armazem n. 2 uma porta de sabida 
não queria isto dizer que o inspector da Alfandega fosse obri
gado a distri})uir sómente para o conferente desta,cado todos 
os desn-achos dos volumes alli recolhidos. Era uma medida de 
rigor fiscal de que sempre me utilizei. não obstante ter, como 
sempre tive, :pas portas de sahida da Alfandega do Recife, 
funccionarios <la mais illiba.da; correcção (29 de outubro de 
HH7) .:it 

Diz o Sr. Dr. Theotonio de Alm'eida, que servia na ins
pect.oria da Alfandeg<a de Recife, qua!!_do a:ppareceram os 
despachos com emendas. e rasuras: 

~Quanto ao 1º quesito: Durante o tempo da minha admi
nistFar,ão naquella alfandega:. a numera<;ão dos armazens nã(} 
corresnmidia á das portas fte sahida. havendo armazens qne 
tinham duas pOPtas e 011tros que tinham sríom~nte uma. 

Quanto ao 2,'0 rrnesito: A rlistribuirão dos de::;pa'rhos nara 
u devida conferl"nCi:l rfr l>l'!hiàa dns volurnrs não era nhri!rll
toria nara os confprrnrrs. crne serviam mts nn-rti:is nos ::irmazens 
onde "!>tavam drr:nsita~os esses volumes. á r'lisnosfoão nos ar
mazen ~. que converdam rrar:"I o natP(I interno. fnrililw1 a 
rernocão, com as devidas c:.n1tela5k rlos volumes despach.ados, .de 
um armazP,m pa.'ra a pe>rta de s~ida de outro, quiindo asê\Im 
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entendia o distribu idor por com-·eníencia_ da fiscalização ou 
por a.ccumulo d~ sel'viço, em uma das portas, e ainda porque 
o armazem situado no andar s.uperi.:>r sómente tínha sabida 
para o pateo. Ess~ serviço era assim feito naquella alfandega, 

, ha longos annos (27 de oq.tubro de 1917) .> 
-Diz, finalmente, o Sr. E. Leinhoff: 
-tExerci o cargo de inspe.ctor da Alfandega: de Recife de 

16 de março de HH 4. a 3 d'e outubro do mesmo anno e durante 
esse 'Periodo os volumes depositaàos na mesma alfândega 
sahiram pelas portas dos a-rmazens onde se a:ehavam. Tornei 
assim obrigatoría a distribuição para conferencia de sabida a 
determina.dos con.ferentes, o que até então não acontecia (29 
de outubro de i917) .> . 

Ahi tem a Gamara esses elemenfos váliosos para aquilatar 
do valor da observação constante dos alludiclos mappas. 

Até 1'9'!4 a distr ibuição para a conterencia de sabida era ~ 
indifferentemente e:ffectua-da para o conferente da porta: do 
armazem em .qu·e ac.hava-se deposita.do o volume a sahir, ou 
para o confer'ente de outra porta: sómente daquelle anno em 
di!!nle determinou o Sr. E . Leinboff, quando in";pector, que 
~lia fosse o-briga.tori-a a dete<rminados conferentes. 

Ora, os despachos relacionados abrangem o período de i de. 
a:hril a 22 de agosto de 1911; são. portanto do tempo em que a 
distríbuição não era obrigatoria para determinados confe
Tentes, OU lJ'afa O -Confer ente da porta do atrnai:em em Qlle 
estava o volume a sahir. . 

Eis a que fica reduzida a ·inilidiosa insinua~ão. 

. o SR. -osc..w. SOARES - Aliás, os Srs. r.einhf•ff Brito e 
Pinto da Fonseca g-ozam do melhor e-0ooeíto no Ministerio da 
Fazenda. · 

O SR. J-0.íío Et.Ys10 - Perfeitamente. 
l\fas. Sr. Pres idente. cumpre salientar q11e a alJudida Com

missão a.dopfou. como fundamento para isenção de qualquer 
responsabílídade ·dos importadores, o fado de exhibirem as 
facturas commer ciaes corre.~pondentes aos volumes relativos 
aos despachos sujeitados p elas emendas encontra.das. 

Eis o que diz o officio n. 40 : 
cOs importadores que -promptificaram- se a ;rnresentar 

facturas são os se~uint.es : E. Guedes & D>Jarte (~ocumento 
de fls. 117 a 120), F . Moreira & Comp. (do0umenlo de 1'13. 99 
a 100). FPrna.ndes & r.nmp . ( documentQ de fls. rns a 109.), 
F ranco FP.neira & Comp . (documento de fls. 93) .. Joaquim 
Lima de Amorim (dor.umento de fls. 1ü6 a 107). Leuzinger 
DietikP.r & Comp. (docum•·nto de fls. 91), 1\1. ~\raujo (d<:>
cument.o d'! fls. H'1 a 1'02). Mendes L im<i & Comp. (do
cumento dE> fls. 105), Rosa Borges & tomri. (documento de 
fls. 86 a 87), Paiva, OlíVeir.a & Comp . (documento de fo
lhas 103) .;i. 
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E continua: 
. ~· excepção da firma Leuzinger, Dietiker & Comp., os (j&

ma1s 1mportadores, atraz enumerados, não e!'itão incluirlos na. 
ri;I~cão A (junta a fls. 1\J2f5) dos implicados nos despacho~ 
viciados.> 

Termina: 
<i:: Entendi que esse gesto deveria. benefioíat.:.os, deSde que 

outras provas não vieram confirmar a sua criminalidade, em
bora sabendo que a firma E. Guedes & Duarte já soffreu 
pena de prohibicão de entrada, como noticia. a ordem n. 25r., 
de 16 de novembro de 1905, constante (.]a cópia de fls. 222 >. 

Entre as diversas reclamacões feitas a proposito do aoto 
originado dess-e officio, que attingem a mais da metade dos 
commerciantes nelle envolvidos, e que obtiveram dos sue~ 

... ~ cessores do Sr. Pandiá Calogeras o cancellamento da pena de 
prohibição de entrada na Alfandega, figura a da firma J. 
Pessoa de Queiroz, compromettida pela emenda. na alludida 
nota de distribuição destes despachos: 

n. 36.226 a fls. 43 mappa. 4; 
n. 35.752 a fls . .58 mappa 5; 
n. 34.561. a fls. f24 mappa iO; 
n. 28.827 a fls. 192 mappa 16; 
n. 2.874 a Ils. 192 mappa i6; 
n. 28.500 a fls. 203 mappa 17; 
n. 3i.908 a fls. f.29 mappa :H; 
n. 3L 910 a fls. i31 mappa H; 
n. 30.889 a fls. 159 mappa 13; 
n. 23. 7151 a fls. 34.9 mappa 33; 
n. 33.138 a fls. 490 mappa 45; 
n. :28.825 a fls. 205 mappa f7; 

· n. 23.349 a. fls. 244 mappa 22; 
n. 23. 494 a fls. 255 rnappa ·2'2; 
n. 21.261 a fls. 398 mappa 37; 
Aliás, este ultimo não está emendado. 
Pois bem. A firma J. Pessôa ® Queiroz nunca foi eon

"·idada, ou intimada pela !Alfandega para dar qualquer escla
recimento. O respeet.ivo despachante, -0onforme os indieaàos 
despachos, Sr. Eugenio Tavares •Cordeiro, não foi intimado, 
e, por conseguinte, nunca prestou qualquer depoimento a res
peito, não figurando seu nome entre os despachantes apon
tados pelo officio, a fls. ·9'2, 95 a 98, Ui a 1.15, 121 a 132, do 
processo. 

A firma. J. Pessôa de Queíro?.. Já então J. Pessôa de Quei
roz & Comp-. foi, portanto, verdadeiramente ~ttrpreh.,.ndida corri 

a. inclusão de seu nome no acto violent.o. inqualificavel, do 
Sr. Pandíá Calogeras. naquella epocha ministro da Fazend~. 

-Repito. Nem a mesma firma, nem o respectivo despa
chante, foram ouvidos. 
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O SR. OscAR SOAf\ES - Toda e qualquer àefeza foi cer
ce~H:Ja. 

O SR Jo.fo ELYS10 - Com effeito, diz muito bem o illus"': 
tf'e collega: toda e qualquer defeza fói cerceada . 

Uma vez, porém, ao par do quanto occorria, juntando· as 
facturas commerciaes, correspondentes nos despachos relacio
nados, bem como certidões da. Delegacia Fiscal e da Alfandega 
de Pcrnã:~uco, no se11lido de que nada deviam á Fazenda 
~acional por qualquer tit.ulo. nem estavam comprehen.didos· . \ 
na$ diversas relações de firmas commer ciaes suj eitas á co
brança amigavel ou executiva, em virtude dos_ processos or.ga
nisados pela decantada Conimissão ,...-ExtraordiJlaria,-reque
reram a revogação do acto que lhes . impuze~a a pena de prohi
bição de ent.r;i,dª nas Repartiç.õe.s fisoaes, e o respectivo 
cancellamente. . · 

. . O Sn. Osc~ SOARES - Aliás o ministro, que decidiu revo.,. 
gando o a cto,. foi o Sr. Antonio Carlos, que é uni homem de . 
caracter illibado. . . . . 

O SR. Jo;;o ELYS!o - E, depois de parecer favoravel àe 
t-0dos os funccionarios do T.llesouro ouvidos sobre o reque
rimento, por despacho de 2i de março de '1918, proferido pelo 
Sr. Antonio Carlos. então n'\.inislro da Fazenda, e hoje relator 
do Orçamento da~ Receita, nosso acatado collega, -obtiveram os 
Srs. J. Pe.ssôa dé Queiroz & Coinp., a reintegra1;áo em seus 
direitos. · 

Não é fora de pronosito lr.r á Camara um dos topicos dn 
principal parecer, dado pelo Sr. Dr . . Gurritz, integro func
cionario do Thesouro, com o qual conBOrdaram tooos quantos 
falaram nesse requerimento, d~sde o Sr. Pinto da Silva até o 
Sr. Didimo da Veiga, illustrado Procurador Geral da Fazenda 
Publica. 

Aqui está o topico a que fal}o 'referencia: 
~Apresentando, agora, essa firma as facturas ~ommerciaes 

conrernentes aos despacho$ appensos ao processo aciminis
trati\'O enviado pela referida Commissão, penso achar-se o 
recorrente nas mesmas condi r;õPs de outros que por R. Ex. 
Q Sr ~· ~tini~tro teem sido attendido na relevacão <>oUC'itada -~ · 

Todavio, i<l·enli co critr.rio para isenção de qua1quer res
ponsabilidude por parle doi::. importadores, nas emendas, ou 
rasuras. dos- rlespachos r elacionados. fôra lambem re.produ
iddo pelo Sr. .Joiio Duartr. J,i .~ht•a Serra, o fidHs Achntes do _ 
Sr. A. Oscnr T. dtl CMln. ni·r.siclP.nf.r. d'a me.sma \.ommi~
são. no parN:P.r dn rf'•JUNimnn!.n iio Sr. Cbristiano Bizerra 
de 1\fello. um d0s dr~p11rh:in t "~ <l <>mi ltidos. com a nota de 
prohibiriio t!P. mtt·~dn na :\lf:rnci<'g·a . 

O r:r. Chrietiann Bizrn:i d" Mf'll.o. tamhrm dr.sna1·ri:tntc 
da ReccbP-dtl!'ia do Estado, de que pedira dcmissã0 · pnr ter 
sido destituic!o de igual cargo na Alfa'q.deg?-,. em razã9 do 
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/' 

despaeho n . 27. 902, de 17 de junho de 191 ~. eo:qsta11te de 
fls.' ·so, >,•oi. 1, do processo denominado cHaspaúinho~. rela.,. 
tivo a cinco caixas, contendo cinco machinas ele es1:-re.,,er com 
tel!lado n. 506!10, marca J ___,. P _,... S, vapot: ·ing!!l7. .tnsiatic 
F'l'i'l'lc, procedente de Nova York, e importadas por .Joaquim 
:Pel'eiF!l da Silva, agente da exlincta casa Standard, !lesl~ c·a
nital, pócle-se dizer. uma das primejra.s viclirnas a promgvc.· 
à d('fe:sa dos seus direitos. e, OP.Yi<lamenle documentado , re
quereu a revogação do acto do Si·. Jl:mdiá <:;alogeras, na p~rle 
que lhe dizia respeito, para O que al!egou: iº, !JUe D pitad(} 
despacho conferia com o manifestado, com a factura r._onsµlar 
t: cqm o pr.opl'io conteudo dos volumes, senc!o a fazenda res .. 
guardada de qualqueP pr>e.iuizo; 2.", qµe, ademais, jq.nt;:iv~ a 
fae.tura commercial respectiva; ;3°, que, finalmente, a clis.,.. 
tribuioão estava. regularmentr, f!>.i ta para o conferent13 :Ma
ranhãó; porquanto não estava emenq~çla, nein rasurada. 

. Oqvicia a Coinmis~ão, esta repres~nt,ada pelo Sr. Lisboa 
~errí!, v~iu com est~ parer.~r: 

"·.(o nome do Sr.. Cbristiano Bizerra de Mello foi incluido 
entre os dos despachantes exonerados e prohibi·d·os de entrar 
na Alfandega do RecHe e suas dependencias (ord. n: !97. de 
iO de agosto ultimo, 2º ite~), 13or ter figurado no despacho 
<le importação n_y-27.9{)2, de 17 de iun~o ct·e 1.9H. junto ú..;; 

folhas ·so, vo.l. r; do processo encaminhado ao Sr. dir.ec:i or 
da~ Gabinel.e com o officio do prflsidente da commissão de 
!nspeeçãó exiraordinaria, n. 4-0, 'de 19 de jur.llo :e;,. i916, -
- 11:Esse despacho que, segundo parece, não tem emenda ou 

v~P.a, 4e Q.i$tribtliçílo }->ara conferencia de sahid.a, apresenta 
no epifanto, a pala\-Ta Mqranhão (nome do conferente q;_w 
fez a entr~.ga dos volumes n ella contem'!)lados) escripta com 

n #1ici4Z idetiffc(} aQ dos <itJ.>pacbos em que foi emendaC\a 
a designaçãQ Faria (no::rie · 4-e outr_o conferente) para :Mar11-
nhão. · · - · · 

«A suspeita de fraude levantada contra esse despar.!10 
p,rov~m a,ipda cfos qous se(Jttintes factos : 

1) cansigner elle o valor d(' 2 :fü5$ para cinco mact.i
nas de escrever. ou o de 49H!200 para cuf=to de cada um:i 
dellas, o que é um pret:Q bastante e"ui:rerado. sabido como P. 
que a elle se devem addioionar as dP.spezas dos direif-os pa
gos, agio de ouro, commiss~o do diegpachan.te, luero e.om-
I"lercinJ, etc. · · -

2) est:ir escrípto em algarismo o n. ;,, 1;1uo representa 
e d-a quantid.ade das ma.cl1inas. !lm contrario ao qtw rl1>:f M· . 
mina o art.. 471>. ~ 4º dn. Conslllinn~-ãn da,; l'?.i<: rJ:ls Alf:lnd ri 
:ras. " ninda PllffTUP. 1>st:í rn f:nrado o desri :::who no lo~;:ir l'm 

..,.. •'frn~ foi c<:cripi!o P.~SP alt:'arismn. n 11ur f. fa(!il <le v rrifirat". 
n~o SÓ pela i• via no dP-~P:'JClhO annCXIJ 'lO p1'0<'P.S~O ar.ima !'IJ
fer!do, r.omo fambem pi:ala 3• via periencenLe á Estatistic:i 
Commercial (elo e. fls. 2-i) . · 
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Assim, pois, a inclusão do nome do peticionairio entr.e os 
despachantes suspeito:; de Lerem e:ontrilmido para fraudar as 
rendas publicas está sufficientemente justificada. 

· <Em abono; porém, da lisura de seu procedimento, e:e
hibe agora o Sr. Christiano Beze.na de Meilo, para corrob.>
raÍ' as razões em qu-e solicita a revogação da eitaãa OrCI., na 
parte que lhe· diz respeito, a factu.ra C'Ommercial de fls. U, 
pela qual .se vê, quP. de facto as cinco cai:r:ris despachadas peca 
·nota n. 27 . 902 continham realmente as cinco .. machinas des;-. 
criptas nessa nota ·e cuslaram não o preco declarado no des
pacho (2:~56$), ou o de $559.00, segunda a factura c onsu

iar (doe. de fls. 23), equivalente a 2.467$ ao cambio de t2 
(cambio da tarifa), moo tão sómente $304,33, ou 1 :253$, 

moeda brasileira (250$ cada uma machina). 
cRefor:;ando <'\Ssa demonstração exhibe ainda o jnteres

sado outras facturas commerciaes (doe.. de fls. 15 a 19) , to
óas expedidas por Crossman & Sielcken de Nova York, aos 
Srs. A. Campos & Companhia, desta Capit'.11, casa matriz de 
au~ era no Recife seu repesentante o Sr. Joaquim Per.ei<'a 
da Silva, em nome de quem foi organizado o despacho de 
que ::e trata. . 

Justificado a{]Ora o valor real das mackinas despacha
das, justo é q1w se tome sem ef{efro a pena de prohibição de 
entraàa mandada impor ao reclamante. recommendando-se 
ao inspector da alfandega que o aproveite na primeira Vi!lga. 
de despachante, se 1'ôr iS$O na oocasião solicitado. Rio de Ja·· 
neiro, em 14 de novembro de 1917. - JoV.o Duarte Lis'bôa 

· Sen'rz.~. 
Mui propositalmente fiz a leitura de todo esse parecer, 

quando para o caso das factur<:.<> commerciaes apcn•l!l a;iro
veit:i a eonclmão. 

. Os seus conceitoo, porém, são tão curiosos e ~a1·11.ct.~ris
tlcos que vou abrir parentheses para um ligeiro commen-
tario. · 

Apezar de ser evidente Que o alludido despacho não con
tinha emenda ou rasura. na nota da distl'ibuicão. tão 
obstinado o Sr. Lisbõa Serra em sustentar o .parecer de sua 
commí::;são, que, para não confessar, disse apenas: - «se
gundo pareee, não 1 Em emenda .. . ~ 

· .E , continuando no mesmo object.ivo, dá. ~s mais interes
santes expJ:cacões. 

A principio que o M inicial da. 'Palavra Maranhão (nome 
do conferente que fez a enLrega dos volumes contemplados) 
é identico ao dos desp19.,chos em que foi emendada a designa
(;ã.o, Faria (nome de outro conferente) para Maranhão!. .. 
Mas, se todas as distribuicões eram escri1otas por um'l un ica 
pei;soo, como ficou demonstrado, o escripturario Alcon1'orado 
Muniz, designado pelo inspector, necessariamente a leltra de 
lodas as verbas de disf.ribuiç.ão, emendadas ou não. só no
deria ser amesma, identica. Dem:Us, o conferente Maranfiã.o, 
além dos <iespachos emendados, fun.ccionou em mais . do -Ou-
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plo de outros, por distribuição escripta pelo mesmo escri
pturario .\lconforado .Muniz, occupado unicame.o.te nesse 
serviço 

Depo!~ attribu~ >:i. ::;uspeita em que incorreu o despacho 
a <lo-us outros factos: 

Primeiro, que o valor t:onsignado no despacho para as 
cinco ma.chinas de escl'e,·er com teclado foi bastante e:mgge
rado ! . . . Mas, que importancia tem o valor da mercadoria, 
quando, como i?..Contece com as machinas de escrever, o pa
f,'"Umento dos direitos não tem Jogar ad valorem\ e sim por 
unidade ? A . tarifa diz expressamente. arl. 1.009, classe 34: 
,_.. machina::; pam. escrevei· com teclado - uma 30$000•. 

Segunrlo, que o n. 5-, indicativo do numero de machinas 
despachadas, além de rasurado, está escr i.pto em algarismo, 
_Quf!.Ildo deveria ser por e.."\itenso!.. . Mas, se de semelhante 
!"alta r esultasse um indicio de i'raude, estariam igualmente 
responsaveis todo s os empregados que funllcionaram no des
paciio, inclusive o inspector : O caso, entretanto, é 00,quelles 
que encontram elucidação immediáta. e, por conseguinte, só 
<por um pro];>osito soei., um desespero de causa, pooeria ser 
apontado. Basta c:ons1de:Mr a importancia dos direitos, cons
t~nte do mesmo despacho, para na razão de 30$ por machina. 
verificar a eXP..ctidão do numero . mencionado no despacho: 

Dito i-sto, com subscripto aos' entt::nd1dos em assumptos 
aduaneiros, fecho o parentlleses, volt.ando a salientar a im
portancia ~ fa.cturas commcrciaes, afim de pedir a atten
ção .da Camara ·para as ullimas palavras do mesmo parecer, 
a opinião do mesmo Sr . L isbõa Serra, que «entende de jus
tica se torne sem ei'f'eito a pena da prohfüição de entrada 
mandada impôr ao reclamante.» . 

.l'~scusado é diter que, em harmonia com os demais func
cionarios do The!louro, o Sr . Antonio Carlos. não esteve pela 
restrir.tiva do $r. Lisboa Serra. O Sr: Christiano Bizerra de 
Mello voltou ao logar de despachante da 'Alfandega, indepen
dentP. de vaga. 

I~nalment-e a situação da firma J . Pessõa de Queiroz, 
que P.Xhibiu a.s facturas commerciaes . 

O Sn. OcTACILlo DE ALBUQUERQUE - Essa questão não po
dia deixar de te1: o desfecho que teve. porque os Srs. João e 
Jose Pessoa d.e Queiroz são homens que se fizeram p elo seu 
trabalho, pela !':ua intelligencia e, sobretuc!o, pela sua honesti-

' dade. 
O SR. .Jo.:\o ELYSíO - Verificado o incendio, cheia de 

lJt'evencões a commissão, preoccupada em accumular fados 
conLra tudo quanto diüia respeito á alfandega, commerciantes, 
despaehnnlet>, ele., d~sentranhou <lo archivo esse processo 
iniciado desde ·t 9H, qu~. como clla diz no prop rio offie io nu
mero 40, ttpa5sou pela inspectoria. successivamente, dos 
i'uaccionarios - .João Climaco de Mello, Antonio Fileto Sam
paio Marqui>s;. Felinlo Ely!'.io do Nascím.ento e Ant.onio E<luar-
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do Leinhoff de Britto, os· quaes não chegar~m a funceionar 
nell~~. E a con~equencia foi o acto n. 197. de 31 de julho 
de·' 1917, que, além da demissão do escri:pturario Alconforado 
!\1uniz, autor <las emendas, do conferente Jeronymo .Maranhão, 
um dos que f iguram nos despachos, do ajudante de porteiro 
Vieira da Cunha, de 35 despachantes, prohibiu a -entrada na 
alfandega. dos socios, solidarios e commanditarios, de · 95 fir
mas commerciaes, o que importa em mais do duplo ,de COJ,Il-

. merciantes, numero augroenta<lo ainda pelos a-0tos poste-
riores. · 

O SR. -OscAR. SOARES - Foi prohibida a. entrada na alfan
dega ·de mais de ·200 casas <las mais importantes de Pernam,.. 
buco, ou quasi todo comroercio. Na impossibilidade de fa.z.er 
a. sYridic.ancia que desejava tomou uma medida de carae ter 
i;eral - a prohibição da entrada de todos esses comroerciaJí
tes, sem joeirar . 

O 0SR ... JoÃo Er.ysro - Foram envolvidos nomes dos mais . 
l'eepeiLav~is como já disse, não só de eommerciantes nacionaes, 

· como de «~ommerciantes eslrangeü·os. . 
/ o SR. ÜSCAR SOARES - Seria longo mencionar todos os 

nornes; de tradições de absoluta honestidade, abrangidos no 
acto da Commissão. 

o SR.. JOÃO ELYSIO - Tem raião V. Ex. Não foi difficil 
1.odavia, a quasi totalidadle comprovar a linsubsistencia .Ja 
accusação, par-a afinl obter o cancellamento da referida nota. 
Em torlo caso o incommodo foi enorme, o credito expei'itnen
lc.u certo abalo e a pecha ahi ficou de modo a . permittir a 
rrur.•m quer que seja a todo tempo della. tirar proveito. 

O SR. P AULO DB FRO?;TIN - O acto do Ministro não podia 
ser feito sem Jm previo exame. (Apoiados. ) 

O SR. OCTAC1L10 i:>E Ar,BtJQUERQUE - Da pecha ainda s;e 
servem hoje os accusadores impenitentes, para suas aleivtJ~ias 
contra os homens de bem, comer os Brs. João e José li?essoa 
de Queiroz. · 

O SR. JoÃo E:LYSIO - O trabalho da Commissão por outro 
lado foi um trabalho de cavação. . . Conhecendo bem de perto 
o temperamento impulsivo, caprichoso, do Ministro a que 
i'crvia. '!avroYeitou devirlamente o ensejo,. sendo que ssus 
mt'mhros lograram eonseguir pr omoções por esse feito. · 

Finalmente. Sr. Presidente, para confirmar quanto tenhQ 
dit.o sobre esse processo, sobretudo no que concerne á par
Licí pai;ão dos commerciantes, citarei as palavras do Sr. D1·. 
'J'hf'otonio de Almeida , que mandou instaurai-o, quando i!li>
pector da Alfandega do Recife, palavr as constantes do offi-

. cio em que, sobre o mesmo assumpto. em 20 de abril de 
19:!4, prestou informações ao Sr. d.irector do gabinete do The
;;Quro Nacional. 
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SESSÃO EM i i DE DEZE...'\((131\0 D.E 19~() 

Di?.: o Sr. Dr. Theoionio de Almeida: 
«Ótwnto ií respom:ahil1dacle dos importadores não está 

ôp,1n'..d~\, l' duvidosa é a dos ce;:pacban t c~ que figuram :Inb" 
c!~,,:pac:ho~ f:'mcndadus, não exislíndo no processo elementos 
positivos para. julgamento, embora haja -probab!i.lidade~ na 
connivencia de gl':mde numero delles no casCJ de q.ie se trata.l> 

Como quer que seja, probabilidades, na phrase do ins
r:ector tla alfandega, que orderihra o processo, ou presum
·pções no 11izer da Commissão, a verdade, em surnma, é que, 
sem outros ciementos em contrario, a exbibição das facturas 

· commcrcine!>, por paI'tl:! de muitos desses imp~)I'tadores, en!.re 
·os quaes J. Pessoa de Queiroz & Comp., estabelece a !uz 
· sobre e ra::o, oes1·ez toda duvida, firmou a lisura do proceder 

rios mesmos impor~udoI'0S. (Soam. os tyrnpanos. advert"itndo o 
I'tesiden.iP- que l'J, hora do 1:.Tpcâit:nte ('S!á terminafla.) 

Obedeço a V. E;;., :=:::·. l'residente, mas peço para con
tinuar depois de votada. a ordem· do dia. (Muito bern; miâ(o 
bem.J 

O Sr. Presidente - Está finda a hora destinada ao expe
diente. 

Vae se _passar a ordem do dia. 
Comparecem mais os Srs. Dionysio Bentes, Bento Miran

da. Hercu1ano llarga, Pires R.ebello, Hermino Barroso, Tho
maz Accioly, Ildefonso .Albano. José Augusto, Affonso Barata, 

· Oscar Soares, Eduardo Tavares, Alexandrino da Rocha, Aus
l.regesilo, Pedro Gorrêa, Luiz Süveira. Deodato Maía, Ubal
dino de Assis, João Mangabeira, Ariindo Leone, Lengrul:Jer Fi

. Lho, Manoel Reis, João Guimarães, Buarque de Nazareth, Ra-
miro Braga, José de l\"loraes, Veríssimo de ~Iello, Francisco 
l\farcondes, Ribeiro Junqueira, Francisco Valladares, João Pe
nido, José Bonifacio, Gomes Lima, Antero Botelho, Vaz. de 
Thfello, Cincinato Braga, Alberto sarmento, Cesar Vergueiro, 
Prudente de· Moraes Filho, Prreira Leile, Luiz Bartholomeu, 
João Simplicio e Carlos Penafiel ( li2). 

Deixam de comparecer os Sr.s. Felix Pacheco, Andrace 
· :Bezerra, Anníbal cie Toledo, Costa Rego, Dorval Porto, Mon
. tejro d.e Souza, Souza Castro, Abel Chermont, Chermont de 

Miranda. Cunha ·Machado, José Barreto, Ag1·ippino Azevedo, 
Marinho de Andrade, Mo reira da Rocha, Alberto Maranhão, 

'"''i'.:unha Limã, Simeão Lf'al, Balt.hazar Pereira, Gonzaga Mara, 
nhão, Antonio Vicente. Gervasio Fioravante, Arnaldo Basto"· 
Pereira de Lyra, Aristarcho Lopes, Julio de Mcllo, Natalicio 
Camboim. Alfrf'do de ~iaya, 1\lig:ucl Palmeira, Mendonça Mar
tins. Joãn Mcne?.e.S, Rocltigu cs Daria. l\1:1.noe1 Nobre, Pedro 
Lag-o, Oclavio Mangabeira, Lunro Yillas Boas, Pires de Car
valho, Cast.I'o Rebello. Lconcio Gnlrão, Pacheco Mendes, ~r-

. lindo FragDsn, Alfrc.do Ruy, Seabra Filho. Torquato Mo~e1ra, 
°RC'Ch;igu+>:õ Li.ma, TTbaldo Ramalhete. Octavin da Rocha M.1ran-
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da, Azurém Furtado. Aristides Caire, Raul'Barroso, Noríval de 
Freitas, José Tolentino, Azevedo Sodré, Raul Fernanc!es, Jose 
Alves, José Gonçalves, Her~ulano Cesar, Augusto de Lima, Sil
veira Brum, Antonio Carlos, Emílio Jardim, Americo Lopes, 
Senna Figueiredo, Landulpho de Magalhães, Odilon dP- An
drade, Francisco Bressane, Lamounier Godofredo, Fril.fü"'sco 
Paoliello, Honnrato Alves, Manoel Fulgencio, Mello Frauco, 
Barros Penteado, Marcolino Barreto, Palmeira Ripper, João de 
Faria, 'Sampaio Vidda!, .PeC.ro Costa, Manoel Víllaboim, Carlos 
de Campos, Arnolpho Az~vedo, Ramos Caiado, Ayres da Silva, 
Tullo Jayme, Severiano Marques, Costa Marques, Ottoni Ma
ciel; Luiz Xavier, Abdon Baptista, Pereira de Oliveira, Euge
nio Mü!ler, Gomercindo Ribas, Evaristo Amaral, Augusto Pes
tana, _<\lcides Maya, l\~abuco de Gouvt!a, Flores da Cunha e Bar
boaa Gonçalves (96) . 

ORDEM DO DU 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compa
recimên to de 110 Srs. Deputados. 

Vae se proceder á votação das materias que se acham 
sobre a mesa e das contantes ca ordem do dia. 

Pe00 aos nobres Deputados que -0ccupem as suas cadeiras. 
(Pausa.) · 

Vão ser considerados objecto de <leliberação dous proje
ctos. 

São successlvamente lidos e considerados objecto de de
liberação, os seguintes 

PROJECTOS 

N. 685 - 1920 

Autoriza a desp•mder até 10(/ :000$ para au::cflia2· a co~tru
cr,õo do mausoléo do Barão do Rio Branco e do m.onu
m.ento ,e·m memoria do Dr. Delfim Moreira 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1." Fica o Governo autorizado a despender a quan

tia de cincoenta contos d~ rri;;: ( 50 :110(}-'1!1, pa.pel. para amd
liar a construcção do ma'1..solBo do Barão do Rio Branco, no 
cemiterio d(l S. Francisco Xavier d~sta cidade. de acc/\rdn 
com o appeHo civico· da eornmi~são iniciadora dessa homena
gem á memoria do grande bra~ileiro e auxiliar a Camara Mu
nicipal de Santa Rita de Sapucahy com a ímportancia de cin
eofnta conto11 dP. réis (50:000$). para. a constr<ucção do mo-
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.nu.1n.ent._· i~w 1J1·~1l1iJ!'ia. d•J J)r_ U•:ll'illt ~\11q·~·i;·;.1. <.l<J 1.:v::'lt,. i~í-
il:reiro. ~ 

Art. :.'." .?.en.i;!J.m-,;1:. ;_1~ .,:í:,-J1:..1 .~i0C••:"' 1.'10 e••nU"ü·r.t•J, 
SajeJ, '14.1 ~ :--:t-; .~.'?rii?~~· 11 J :e. 1.u~z,~tuh;-\..t di; J ~~~o. __ __ , f\~ !LY.!u 

F 1·<'r1iz. 

1\.E·u .i ustihi:aL' '~ v1·1 ;,;i:n1/~ •'.In<mdJ !Jtb\.i~ r rnn~l'l'üvt.T ._, 
seguinte u-ppello 1.!irigid(• •H• pub!ir.o pe!o~ 1'unedo11arios J1• 
ILamaraty :3r:-;. H::tul AdalhcrtLi d·~ Cr.mpu::: l' A. ~iln'.s <la Fon-· 
secêf, com "' qLW ! todos o$ 1lr:.isilr'h'M, p:,;farii." 1it·. p('r.feilo ~·-=-
~ürdo. · 

GuU.o ·~~i\·i<:o -~- ü ,,uitu uaL·!unnl pdo;:: <;l'.anúr·B llíJln•~n:-: 
1·n.ramentc. ~·ntr1.· nlii'. ~1· m:inlo'.,m ú uii..urn. <lo que •fovi"~ se1-. 
•!, pouco '~ IJOUt!O, ~~ '\'él.O m·r·<)foC0i.i<h•. niio pas~ande> do ur. • 
pla,tonisnw <1u0 :<e~ manifesta J101· rili~·a~e~ ; · ~J'l•' 11ãu tNn u;c 
1mnho <lr~ ~onsnf:,'1'U\1lÍO vc:.•mnrie;!ti"-.". 

Yicr::m-nos r·.,;;0:a;; ol.J,;p1·1;ar;f;r··s ~''·~1; · iJ'U.e 1 •1Hkn111;; uüüti" 
ultimanwntr:, n11 1.!ia. <lesti1i:ld<_• av ;:ulto do~ no:::~i):' 111orl.o..: 
•1ue.rido"-. dt\aUt•• do tunrnlo do !iroh·id::rrr1 .n:.n·ão (lo Hit• 
Rranco! 

,\o Pª-""'" • .. w•· a maío1°i:J. 1ia::; ,;1-:r•nlt.ura;; ;;1.• <l.prcscnfa:yan\ 
ornamentadas e r,ram -vü;it.;:i.<la,; o~lo." ,;1.•n:< parentes., a de>:-: 
;;randc& servidore~ da Pa:t:ria apreseutavarn-~1· fkspidas d•ê" 
1]ll!lf:'squer si<,'TIUI~ ;'; ·•:xteriores do culto oh:ico! 

Jlesmo a d<> nio ll•anc.c-'r o integrador •) tJemaruaúor ~fa;; 
llOSS:l.$ Ú'ün.LCil'<l.~, 3.l}l.ll'ilt) (jUP (•fl:USU~TOl.l i.oúa <t Z:Wl vida =~ 
a mal' 1~ ~c1·vi:' 1) • Bra."il, l:.·~ <:::;fux:i !Ja .~ua simplicicladu com
movenk, rdegada ao abandono! B ~ã1) ;jú de(·01·ridos oit•1 
Jongof" ~umu;; dn. "na mr.J1'l.I'. f.lí1> :;entida. peia, ~a<,:ão cm peso; 

.N.este momento, em que~ f.oào.s os nossos compa.t.ricio~ cs- · 
ti.iD empcullad(ls pefa inte~ra<;.üo da no;:;:::a. naciunalidadc uo~ 
:-:eus g-loriosDs destino:-::. ahrOliuclandü a P:.üria c.ommum d1! 

um ::adio nacionalismo. n:v:lu mai~ nar:ionali~ht do qu,; fort.J.
lecer o eulto ·daquelle quo tnnto lra}.1::dllou 1JOC' ·~i'>;:~s nDbre:' 
jàcrtes. 

O J•·rnm::i <:i:Chio·•ü~ 1><'.lb.·üw )i[,~inor>1 ar.lopLfv.lu• Jielo lltu·ií. · 
i.lo Hi.o J.3'r<.!neo, l.icmMtradur.iu o süU ~1·;mdc amor, o.s ~eu.s l'ü
Jr~·;ant.cs ser·YÜ'.•l" :J.•) '.Br::i~íl e <'c.lll!!}t·ov't '~ :-::u;i. m•1.:ão :;cm ri 1\:. 
vi~ilant.e pdo · Il•>~:5ü lutul·u! 

.. AtJ.uclle lurnufr1 ú um n~ii1;a1·i··· naei01naP :\~ül· ~ de,;1·an,;;an~ 
·1:unilc1n o;:. sa~racJo,; d1",;pçijo,.: do, não ml'110;: _l11~ll~nv~rif.o c::;\.a
dista - 11 YiseonC.e du Hio Crm1,'.o __ .. '' mn;:> Yt~Ot'O::li~ pah1-
fljno du. i'i!dempdio <la r~1;u. nef;l'~. 

Xfto ch•Yc', óortanto, ~ob !l!'ct1.~:'l:t.l) :..:.l;:uw. l'•JnUa:~:i i.· cuwn 
c:;b:i. 

O cu!lo tL que útor.:im jú:> l:cm q~v: !t~\·an!nr o mod0~''.'. 
(~1mo~aphi.v ·c~m um yerdadeírn alt:i1• c1v1co _L)!l'.li:. :l~ ;;r·~'a1:ue·· 
w~tuaes ·-~ -•lndouras i·;;vi~·cn'icm u S•~U trnt.l'l'Jhsn~o. Ai! t, . nu.: 
.melfo .1'ccanto do L~Emüterio do Gajú. d•~\·e :surgw qns l)!lt{,,.. 
dos foi:asiefro.<:. não um mai·co. hwxprc.ssin) da mor-w m~s " 
signo mais viYo da gratiüüo br~.sil.e1ra :pel0A ,.;et1s- lleroes. 

(', -'Vol. XJ\' 1~ 
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,, E ' hem .i;;abido que a pompa nada vale e nenhum leoitivo 
Lraz o coração dos que choram os seus mortos; mas são in
rJ.isp ensaveis á natureza humana, para lhe estimulal' · os sen-. 
t!mentos generosos, os symbolos e as imagens, embora reves
tidos de toda a modestia. 

Nenhuma religião pôde prescindir desses symbolos e o 
culto á memoria de Rio Branco deve ser uma religião na

, cio11al . 
-O Esf.ado (JUC já levantou em uma das mais lindas praça:.s 

<la 110.ssa Co.pil.al uma eslatua ao Visconde do Rio Branco não 
tardará. em realizar i~ual •homenagem ao digno herdeiro do 
seu glorioso nome.E approveitamos tarnbem esta occasião Par:a: 
fazermos -um. appello á commissão encarregada elo cumpri
mento desse devel' civico que não retarde por mais tempo a 
sua patriotica tarefa . 

:Esperamos que tal homenagem tenha o · i'ndispenp~vel 
apoio da. mulh'er brasileira, como a expressão mais leg1t1ma 
do carin'ho com que Se:::'ãO zelados aquelles despojos pre
<:ÍOSOlS -A' Commissao de Finanças. 

N. 686 ..- 1920 

Concede a (Jtatificat;ão cspeciai d;e 1 :200.;, po1· armo, acs ptd
fesso i·es dos instit·utos officiaes· de ensino superior, man..; 
tidos pela União, etc. 

O C'ongl'esso Nacional uecreta :· 
Artigo unico. Fica extensiva aos pl'OfeS:>Ol'C.S dos institu

tos oí'ficfaes de ensino superior ll1ant.ídos pela União, cuj as 
cadeiras -tenham gabinete, laboratoric, ou observatorio, a gra
tificação especial de 'i :200$ por anno,. que act.ualmente per
-cebem os professor es de clinicas das escolas officiacs de me
dicina; autorizado o Governo a abr ir o preciso credito, e re
voga<:las as disposi<;ões em contrario. 

Sala das Com:miEsões, i1 de dezembro de 1920. - O<:ia:vio 
M angabefra. 

Não se comi)rchenc!e, i·calme.nte, que. cm(Juantci se dá uma 
gratificação aos IH'Ofessorr::s de clinicas, 'que é de ·Suppor, ·com 
mais facilidade, possam <"xcrcer a clinica civil, não se estenda, 
cntrc~anto, a concessão aos lentes das cadeil'as -que, tendo Ia
borator io, observalorio, ou gabinele. lhes restringem mais a 
actividade ao ser vir.:o do ·cargo que 6xerccm . 

Sala das se;;sões, 11 de dczernbr-o de H>20. 
Mangabei1·a. - ~i\' Commis.5ilo c:Ie I?inan!ias •. -
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O Sr.- Presidente ,_.... Y ou ::;u!Jmclll!r a votos o ~ebuii1L-.: i 

1 lEQL" EltL\.LE:-.; '!'O 

l\\::qui:iro di~{Jelli«1 de i111;H'eRsãt..1 lJ<lL'ü i!1J1n1:r~ial:t volac,:üu 
da~ n~dae•.:õ•::> finar·~ do5 rn·o.jeclu:: ns. ;!;; \ B, 58.2 ,\, Gal A, 
lilJ!j B , G30 "\., G3:! "\, IH i' A e 659 A, du 1 !l~(J . 

Sala das .::•~:S'Ô(k::;, 11 d•J i.!1:zemll!'•J uc 19::!0. - J. L11.11w.r
liw:. 

App1·ovado .- · 

São :-;ui.:-ci:..:;~inuw.:Hk lida~ t ', seir1 GlJ5•:n ai;ues, <.~;!provada~ 
a.: !>eg-uinles 

HED.\CÇÕES 

~ . .231 B -:-- 1920 

fü:d<w,Jí.o {ú111l do 11r0Jedo n . 2:i.1, d e HJ2Ô, que fütío"l'i-;;11. tt 
consfrnur;ao de linhas telcUl'aJ>hicas de Pe1·1·os d estarao li'a 
Escw·a e de Fei•1•os a S. Domú1gos ( ;•J Rio do Pei.te 

O C•mg-rCS6tJ ?\a~ional rc5olvr. : 
.'\ 1·t. . 1.. º E' o 'podel' Execuli VIJ au lorizado a inclui!' as li-

11ha::; tc!P..~-raphica::; de Ec1·ros ú. estação da E~cura. na EsLrad:~ 
de F.e1·ro Victoria a Minas, e de Ferros a S . Domingos do Rio 
do Peixe, no municipio da Conceição <lo '3erro, Estado de Mi
n:1:; Ge1·acs, enl.r~ aquella:; qu1J de\'em sei· <:unslrnida-::; pol' 
con la das dotações que v ierem a ser concedidas na lei de or
~amento da dcspcza para 1921, para a r.onstrucr;ão de novas 
1 inh:is tc legraphicas. 

Art. 2. • Revogam- se a::; di.s11osi<.;õcs ~m contrario. . . . 

$i1Ja das Commissõe:;;. f t de dc;1,embro de !920. -'- ProdfJ 
LV1l~3. - Carlos· Gm·cia. - llaul .4.lves. · 

X. 582 .-\ - 1!l20 

Z:edac~:r.íu /h1ul do 1;ro.ir:cfo m . ijSf!, dr 1920. qu ~· aln·e o r:rc1üf.o 
('Sj)t:CÍ(ll rlc :J :276831:~, 1)(!"1'll. 2J(l(Jf.I 111 r?ll{ O Cl Jf11110Cl Ql!1°"t"Í1W 
.fm·rre r: A111c1·ico .Tose 01'li'ht<1 

(1 Conf!rc;:.~o X acional dr·crela:. · 

.-\L'l.. j. • F;' n Podm· Es~r,nl,iYo auli:i1·izad•> a abrir. pelo 
\tini~· teriu da. Guel'l'a. o 1-rcd il.n c;;pP.cial d1: :: : :!'iôii\3 '~3. vara 
paga enll> da gTa tifi t;ação que compc te aos funccionat·ios do 
1}xlin ·O Ar.;enal de Guerra de l\la ~to Grosso, chefe de secção 
Manôel Quidno Jorge e mestre Americo José Ordino, a contar 
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~J ii. .Ua ~a em qu e c;;5;;c,;; R' ubponíLilidwlL· ern riu\' :-;~· aclit.rr~m 
até ·;_; ! de <.!ei cmltro Yii1<.lout u . 

. \.t·t. ;? ," Rcvo&·l),m-sD n;:; clbpo;:;íi;úc'" cm i' Ont.rnrio . 
::iahi da:> Commissôe:>. l t tle dczemllr1.• d0 \ \.t;.?.O. ·- Prf)dtJ 

lApo:.~· ., ,.-·- Cm·fos Gcm:'i<J.. . .- - Rma. Al:ces. 

X .· 5tt7 .:\ - 1920 

llcdo.cr;úo tüwl do wuiceto 'il. ii!Ji, de. ~1920, que Q.bre o creditõ 
especial de 1:277.'fH36_. pam pagamento de diffe1:ença de 
!Ii'at·ificaçüo a .ea1w1•do Fi·ancisco· dos Santos 

'O congresso :!\acional decreta~-

~\ri;. 1 .. ·· E.' uutorizia<lo o Püd('L' Escc.utivc~ <1 abrir, .J,ielv 
L\linisterio da Fazcnca, um credito especial de 1 :277$136. 
:parn. pagamenLo ck~ füfferença.s de gL'3,tificação <levida~ ao fiel 
<le armazem, cxtincto, •fa alfandega da cidade do Rio Grandt·, 
Estado do Rio Gr:indP. {lo Sul. Eduardo Francisco <los .~anto\':. 
0 relat.ivos a o5 excrcicioi':' de Ü)16 <!. 19iS. · 

Art. 2 . º ficvogam--~t' ~·~ disposi<;Õt!S l! lll contra1·i.o . 
Sala. das Commisses. H do dezembro ür: 1nzo.. Pl'lrriu 

Lop-:s ·' - Carlos Gm'cfú > -- Rant .4li:cs. 

if.~f!dacçúo {iuo.l do Jj1'f.l.i11ct1.1 ·11 •• 60;";, de 1 !JztJ, '(ju.c t Ol'iia ouri-
f!Utoí'ia a 'Jlrar:a·1 ~ãu d1.1s 1wdos 1lON cáf!s de [l(j 'l"t·os tYrasi-
l·eiros. · 

O Con<;'l' t!SO ~acional llccteb : 
:...\.1-l. 1.º No,; uur to:,-: providos dt~ ÍJh;t.a.llaç&!,.; moderna. ;y 

1'. ú.cs, molhe$, obras con:;enerel'. servi\.:oi: <lo draga:;em e outro:-: 
nccessarios ac.> trafcg(} dos navios . executado:;; por concessfü• 
nos termos tia lei n. ·17·'1.ii, de 13 d11 outnbro de 186!), ou pm· 
··onf.rncfo ou udministraçflo. nn:< fl~rmo:; qgs decretos ns. ld359, 
de 8 de jullw de 1903, C' v.i3l~~- uc H de fevereiro de 1907, 
· ~ obrigada ~t n.t.racar;ão 1.10~ uavios ttO=" c;íes ou -obras con
;;1!ncre;;:, p:lra. embarque e tlo:;embarquc de mercadorias 1; pa:::
.::a;;ê il'u!<, JJa ra. ou de outro~ portos. Salvo o caso de me.rca
(j(H·i;..1i' nar:iona<',.: ou nadonalizadas ~m ti:ansitr•. n(müuma ou
tra, !:iPj~ qual. fôr :l SU(l. cspecic {)U rn.J.Lnreza., potlerú. SCI' l'ffl
llarc;ada rnr 1lcscmbm'cadu. sem passar pelo cae~ ou obras con
.;.;enercs e complcmcnturc~, su,ieita. .sr.mvre au pagamento das 
,tnxa::: r~<;pccLivas . 

Art.. 2." .As mercadoria;; cm fransif.q di: porfo nacional. 
par:i porto nacionaL poderão ser transbordadas direct.a.mente 
fórn. do cáe:::. e mediante o unico pagamento da. taxa de •1m 
real IJOf'. kjl•), paz:a cti:a:;agem do por((), paga pelo navio. 
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A1·1. ~t·· Qualquet' 1nnrcarJürift tlüSúmbarcada' no' cai: . .:: ·~ 
n_gvameute nf-!llc emharca.<la ;;r.m ter t ido ::;nhírla dns in.o.ta.Jla-· 
\;oes do por-t'.J nagará us taxas corrr.;;ponclcnt,c;;: a. uma ~(, ela~ 
qtrnila~ op('r3(lõcs <lc cmharqt11i ~1n íle$r.mbarque . 

. ~\l't.. -1." Ail disposiçüc;.; do artigo ant,e.rior u,pplicam-sr~· 
.:r~rn( ;í-;; mercadorias cm tra.n$íto de um porto purn. outro, na
.-ional ou csLrangeiro. quer ás mercadorias recebidas por mar. 
ri~ pro~ed~nci:i dQ p'roprio porf.o (' dc;;tinadal' n ontro pórto oü 
Y1ce-versa . 

. ArL 5." A obrígat•1ricd:Hlc- ([(1 atra.::arru:i Mffr..-•r:í. ·:-i.i:J :~C!
gn m(e;;: cxccpções : 

:lº, quando não houver c;;paço <.tísponivd 11:i.1·n. ü S n<J.v1r..;:; 
:iunf.o a.o c:ic!". mólhc:'- <JU nhrn~ cnngcnorr:,;. :t :lni7•) no Oo
\'í'rno :· 

. . 2°; quando nãl) houver nos camte:: de nccP.r;S1) ao porlo oti 
junto ao m'u~s, molhe:::.. obras cong11neres. ou para reccbimentr•: 
.tas mercadorias nc1~ armuzcn:i e deposito~ r~3PN~t.ívo;;. a. pro
fnndidad<' •i·~ :igua nflt.!'S~aria. pa.rn. 'l r l'sp0rth·n cnln.dn íln 
n:t\"iO: 

1·•, quando rt al.racai;;ão r,:;t,iver ,suspensa pol.' üt·dem do G:c1-
Yêrno, <l<ivido ú. i:'-!)iàcmia, ~nerra. ·nn Q1.1tra. caw;;~ llt: ·forra; 
mnior: 

.í,". 1Juando não lrnuv~i- fü• porl.c) ae.oimnodaçií,1 nrlnqunrln: 
pnrn. a~ miwc:ndnrins a. •lf"~cmbarcal' ou ~mbar·cal' . 

• '\r:!. G." :\.:' 0m·bareações d•~ ·"·~rviço int.0rno dr) pr0pri1) 
}Hil'f o ou do.s porto~ cio l ittoral rlQ me;; mo B'st.ã.do. inclm;ive º"' 
nuvi:w:-:: inteI'lls conduzindo nwrcaàm·ia . .,; dr: proclurção !ocnt 
.-.11 .j:.í. iucorpo:rada!'; ao rec:pecl.ivo 0nnsim1ft, podct'ão effectu:u1 
a;; 1.1pcraçõe:-:: de . carg:i '~ descarga. em qualquer pnnf:I) fóra d:~ 
J:C!n:i. •'m qu11 forem. i:-xerüt~do>: o;.; rnP!hol"amcnt.o.-; indicado::. 
,•:;tando nc>;;::: r:;: r·~ ;;: n ;: i~•'llÜl~ i.lt> qnalcp11•r fH'lgum on10 cl:l~ l::n::rs• 
ti•« portfl. 

Arl. 7 :· ú Go\·1wno r!xpedir;í. :.1::; nc~c(\;;:;.01-iai< insJ,1·ucçôc::r 
1·elativa;: ú f'.IX<)Cuç.ão da pre;;enl.e !11i, i.lrovidcnciando de modo 
qU P. o;; se!'viço;; de carg.a e descar:;a no cácf'. dos navios, po::<
,.:arn ser 1'cito;;:, como cx~raQrdinat•io, ú qualquer hora da no.ít .• ~. 
'•tl no;;: dominA"nõ> i; dia;; foriado:i, mediante prf'ví(L requi!': iÇã() 
do;; int erfl;;sartn~. cabcnf!n então :w govc:rno r• pagamento sn1l
p!l'mrnta1· a;; c.kspesa.s cxtraotrlinaria!': qne :;crao fixadas, d r3 
-:l<!côrdo com o 11uc t0n lrn 1fo ;:~1: d'frc1 ivanwnl:i! de;;pP.n<licto .~ 
nminr 1'm· la..-:.;: r;.aso,.. 

Al'I. ~." n Go)\'f.I•nn pudCl':Í í.•lltl'i:~l' ''111 accõrd1) com :L:> 
:iduae;: eowp::mhias i:ontl'aclant.es dP. cxploi.•ai;ãn rlc portos, 11 r> 
,.:1•n tidn ''~ applir:n n~ "•: 11 ,:: enntr~c·.1· 0:-: :í>' .li.;:posiçõe;; rl11 pr~-
.• rnt" l«i. ·-

:\ ri . !). " Rf'vogam·:'.<•~ ª" disf11)~ii:.ri0;; f•m 1!ontrario. 

Sul:i. das Commi,,,::õ0s. :11 t~e de7.i~mhi··• 1·J;· ·J fl.Zü. - n,111.l 
.-.:â. - Pi'ado Loprs. "- ün•los Gm·rfo. ' 

\ . 
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i!íO . 

N. 630 A~ 1920 

Re!ln.cçtlo fiw:rJ. ~~o projccto n. 630, de ,19:20, fJU,e abl'e o c1·edili0 
de .~ .281 :j·/6$·190, 2)úm pa.gamento ás Companhia.J.... Com-
1ílercio e :Vnveaaçâo e Nacional de 1Va:1.•egação Goste~-

. ~. 

O Congreso Nacional decreta: 
iArt. 1.º Fica o GoYerno autorizado a abri r, pelo Minis

tcrio d;:i; Fazenda, o credito especial de 3. 28i :716$100, para 
]lagament.o ·de oompromis.sos assumidos durante o período de 
;uerr-a entre ·O Brasil .Cl a Allema.nha com as Compauhias Na
cional de !'lavegacão Costeira e Commercio e Navegação, respe
d :iYamento, correspond~ntes a 1. 402 :282$2.74 e i.879 :4.3'1$iH6. 

ArL 2. º Ilevog-am-se as disposioões em contrario. 
Sala tlas Commissõ_e~. 11 de dezembro de '1920 . ,....... P~·ado 

I~or;cs. - Cm·os Ga1'cia. - Raui Sá. 

'!'.e. 63:1 A - 1920 

JlednctJ·'f.O final do pl'<>jcc lo n. 633, de .f,91'0, qua ·abl'c o crerlito 
csptciar. cft 2.000:000$.. para pagamento de sub i·eni;úes 
dePidas pela con-H,.ucç1ío de est1·adas de 1·oclaacm. 

O Gong1·c~50 X acional resolve: 
Ad. Lº E' o Poder Executivo auto:rizado a abrir, pelo 

!l!inisl.crío da Agricu.Uurn. Industria e Commcrcio, o credií o 
<.'Specia.l t.le 2. 000: 000$ (d_ous mil contos de réis), destinado 
ao ·pagamento de · subvcnr.0e·s . devi\la.s pela oonstrucl}lio de 
<1sla.·aclns de rodagem. . feitos de nccürdo com o <li:.:poslo 1w 
~u·f. !H, n. VH, da lei n . '.3.67.i. de 7 'lo janeiro ele Hl!D. '~ 
l'º :\rt. 28. 11. Y, ela lei n. 3.991, de 5 de janeiro de Hl20. 

Al't. 2.º Fit'.nm re,·1J;mdns <lS clisposioões rm conlrnl'in . 
Sala dn.s Commi.ssõ~.~. 1 J de dezemJm\ de Hl:?O. - 1'1'11du 

J,OP!JS. - Cm·(.os Gm·cia .. - Raul Sá. 

N. 647 A ,,_ 1920 

P, r.doc~t!O 'final {lo projeclo n . 661, ele 195!0, que estende 1.ís 
1n•o.t;as rla A1'ín!lf/(l fJS favo1·cs concedidos eis rlo · r-~· ,,1·rifd 
pe[f) nrt. Ui du l<'i 11 . 2.556. de ·1 Si S 

O CongTC$:"o !\"af:fona1 decreta : 

Art. 1.º Fh~nrn P.XLensivos ás J1t'a0as <la Arn;ada os· fa
. \'nrr.s wrteedidO$ tis 1.lo Exi:rcilo pt>lo ttl't . 10 dn lei n. 2,ri5ü. 

rir, 26 dl' outubro rle 1874. · 
s 1." O soldn n. que se refere esie :1rligo 8erá o da fa- · 

bclli.i r.m Yig-o:l' na occa:;;ião da reformll • .. 
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SESSÃO EM 11 DF. DEZID.!BRO DE 192Q 

g 2." As fraeçuc·s maiore~ ele seis mcr.cs ser·ão contadas 
como n n no inteiro. 

At·t. 2.º Revogam-se as di.~po::; ii:;õe.3 l'm contrario . 

·Sala cla.s Gonmüssõe.~, 11 de dezembro de 19.20. ,-- Prado 
Lopec;. - - Carlos Gm·cía. - Raul Sá. 

N. 659 A - 1920 

Rúlàii;ã6 fínaL do Pl'Ojecto n. 659, ·ae 1920, "q"fLe abre 'o credito 
de 2 .5GG:!J2.!)$6862, suppleme.ntni· á 1.'ei·ba 15~, do orça.
m e-nto vigente do Mírziste1·io da Guerra 

O \.ongresso Nacional decreta:· 
·.~ri.. 1.º E' o Poder Executivo autol'izado a abrir , pelo 

l'llin1sterío da Guerra, o credito de 2. 566 :525$662, supple
ment.ar :.'i verba 15• - Material - ns. 11 a, 116, 17, 22, 23 
e 2·'1, de. orçamento da Guerra, para o actual e::roccicio •. 

Sct. 2.• Hevogam-se as <li'sposições em contrario. 

Sal:i. <las Commíssões, :11 de dezembro de 1920. -- Prado 
Lopes. - Carlos Gm·cia. - Raul Sá. 

O Sr. Presidente -., Os projectos vã.o a<> ~enadó.: · 

O Sr. Lengruber Filho "(pela O'l'âem)' requer e olifo.rri ais-' .. 
pcn'sa. no impressão da redaci;ão final do projec!f'.l n. 567 B, 
rle Hl!?íl, a fim àP. sei' immediatamente votada. 

fi' lida e. sem observações, approvad:.i a segu_inte 

REDAcÇÃ~ 

N-: 567 ~~ ,_, !9.20 -

P.Últldl}ã.d final fJO ptO.f eeto n, 567 :4.', de 192(), 'que mandei re
r:olhm• a uma caixa especial m,etade do imposto sobre o 
.~al, de procedencia do Esta.llo do Rio de Jane1'.ro; com. po.
rece1· f a?:onT.?Jel da C:ommissão de Finar.Iças 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. i . º O Po ier Executivo fará. re~olher a· uma cahn 

o.~pcci!'l l, metade do imposto que arrecada actualmrmtc sohr~ 
n sal" de proced'encia do EM.ado do mo· de .Janeiro. 

Al' t.. 2 . º E;:;sa impo!.'lancia se i·~ dividida em tres parL~;:;, 
sendo àuas para auxilio ás usinas que se fundarem para o be
neficiamento do sal e a parf.e restante será applicada na des
obstruccão e drn.gn:;r.m dos port.o;::. rios e cannes que scr\'em 
(t zonn. .~alineira. 
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. ~\.1•t. :; . " O 1wazc. :ri;:i.ta. :'!. c::ceeuoão da pi·csent.c ki .será (!:, 
,-·meo 8.IiDOS ua Sna publicaçfü1 r: regu!am.Bntação n'.t pnrte 
!('ferente n.o au..°"ilfo ás u~inas <lc beneficiamento. 

ArL. j. º Decorr-idos os cinco annos a. que -se refere o at'
·: 1,g-o ::rnterior o imposto :<;obre o ldlogramma <le. eal 5cr<i. l·i~
•1uzido a. 12 réis. 
. . Art. 5. º Uma .c:o:ürt. vaTb: rla imposto <le que trat:i n ur
: ~µ-o ,í" se~ú rec-ollhida ü caixa já ôrganizada para o fim espe
~1a! de cons<>.rvacã.o àos j:í alludidos portos, rios ·e canacs. 
. Sala <la.s sessões, f:I. de dezembro -d~- 102ü. ,__ RauZ S<i.. -._.. 
Ped·fo- Coi'T'i:a. ~ Carlos Garcia. · - · · · 

O Sr. Presidente -- 0 pro,ieclo vai:· :io $.(';mi.do •. 
~\<''IH\-S';' :=;o!Jr" •Í- :\fr;:;;_ n .,;;e~uinf.e: 

R~CJtieir.-, 11rgenci:1 par.a üumcdiata Jiscussãc~ •' ,,..i)tâü:ltf 
<lu pro,icclo iL .1 fl8 n, de Hl2fJ, rio.1•e1'l'l' "ºh!'e rmcnr:lrt;. elo 8e-
11:1do. . · 

3r:J.:i· 1.fa.s :;0;.,~õe~. ·1 t -.Je J•?zembro d1; 1•j2ti ._ -- i\'llf.·~ro J.]. •
t,~lho. 

O .Sr. Presidente - Ei:n úonsequeneia dü vc.l-() da. C~\-' 
m:n·a. v.ru :-uhmet.t.or :i. .Jiscussã-o unica :15 -1~mendns do S·"
n~do <:!O ;projer:!l• n. 198 C, à() ·J fl:?O. 

O pr-0:i1:-ctl• 1"· <i ·"L'~llint0: 

X. 198 D - :tfü:o 

f-·i0 i•m·iUc: s1c ú11tclNrem,-se á 1.Ji'<)ül! {inat os c.~t 11.rlor.if,·r: . .;; rlc 11;·,~·· 
parat01·ios mu: dependem. dr, um. cxam.t?: cnm1 11m·ccP-1~ d•r. 
Co1111n.issrl.-i ll1' /r1!'lfri1crüo Pali[ic(I .~nl11·r- "'"' rm-mrlo8 tl1r 
Sena d~ · 

A Commissão de Instruccão Publica, tendo examinado ai;: 
emendas dD Senado á. proposição da Cama.ra dos Deputados, 
dispondo sobre exames de -pI'epa.ratorios em segUnda. época.. 

Considernn.do que a primeira. emenda transfere para 
rarwço n. realização do ·exame vestil>ular fiuda. paTa janeiro 
IJelo decreto n. H .530, de fS de mar~e> de i915, o qu~ traz 
graves inconvenientes pela cit>eumsta.ncia de reunir no DJ.8S·" 
mo mez o exame vestibular e os ~ames àe segunda. época d.O?. 
cursos de instruecão superior; 

C-0n-siderando que o artigo additivo não ofiereee incon
veniente pa...-a o ensi.110 e satisfaz á engeneia de eqUidado 
para. os alumno2 d~ prepa.rafo:!'iC\~ qur: não g·o::arcm das -di~-
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. 'POSliWes da pr~sente proposição em março de i.920, e .de :Pª"""' 
"!'ecer que seja rejeitada a primeira emenda relativa so ar
tjgo 2" e qae seja approvada. a segunda ~roenda a.ccresoon
tõ!ndo um artig-0 á mesma proposição. · 

Rio de Janeiro, !O de dezembro da t920. - A.mero Bc ... 
telho, Presidente. - Paul.o de F?onttn, Relator. - ~Olt A"".~ 
(Justo. -..,. Raul Alves. .._, BeUo., de S0ttza. - .A2"1mlo Sottll. 

EtMndu do Sentido á · p1'oposiçáô 
da ~mara das D8'1Jutadó3, cfü. 
pantlo $Ob,.. cxami às 1J?'enara~ 
t&rirn 6m ~dli gp.O!:!f • 

'\'. 1 

Ao a1't. 2.~ Redijd.-5ü n.s~im: "º e'.'t:lme vestibular ser~ l'ea!i
?.ado durante o miv. de m:i.rço, 
para. todos 03 candidatos t. m~tl.'i. • 
·~uta nos c:mNo~ ~llpe't'iorps <:l:;i. Re· 

0 
pll bliN\" , 

'\. :.: 

Onde convieL": 
Art. Na. epoc.i de dezembro 

do corrente a.nno de i j20 será 
fa.eultado aos estudantes de pre
parat-0rios prasta.ram eXBmes de 
cinco m.a.tarias .. oosda qu~ sejam 

Pl'of~to n. 198 e, de 1990, tp.1e 
pel"mitle ~te1"em~e á p7tYCa 
flnaE OI 6~C.J ~ pP~ara
tarfot que daprni!ertt d.:J . ~:<>..; 
Grorria 

() Congrc!!so Nacional !'esolve: 
Art.. Lº 1''ica. estabeli;eida 

uma segunda. fípoca de Dxa.mns 
•i~ prr.paratorios, nos termo:i 
•l•1 a1~t. 8G do decreto n. 11.fJ'.'lo • 
.Jo 18 de marco <lc 1915. de Qc
'~urdo com o que se observa nfl 
Collegio Pedro II o nos gym
nasios equiparados, sendo uni
·<:amente <lestinada. aos candL 
Jato~ quo vrovarcm in.;;crip~â! r 
na primeira !Ípoca, sem terr·m 
TJOdido. por causa ,}ustífica:da, 
realfaar o;;; exames req1icrirlo:':, 
<:>u o:> candidato;; qrn1 forr·n1. 
inhabilita.do.~, reprovado~ 0ll 
J]eixat:em de prr.star f"xamc PII~ 
·urn:i 1'Ú m~te!'ia, ~t q11al µ. ,_ 
1lPrfio ~·r?pef.fr., 

Art. ::!.º • Ao ca.ndídato •tlll-), 
a p.pl"ovado nesta :::• épocJ,, na~ 
m:i.teria.s q ui'! \he úll ta va.m pa.1•:i. 
conchúr QS pi·ep:i.r:i.torios oxigído;;; 
par.i. :.i. ma.tdcul:i. em im;titutó dn 
instrucçU.c. :;uperior. será faculta~ 
<lo prestar em m:\r'<:;fl n ~xr.m~ 
vcstibn !ll!'. 
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i54 · ANNAES D.\ CA~ARA: 

Emenda do Senado á proposição 
da Camara dos Deputados, dis
pondo sobre e~4me de p1•epa1•a
tO'J'ios em seaunàa cpoca 

as unieas de qne depeoda.m. para. 
a. ma.tl'icnla. nos institutos de en
sino superiol" da Republica.,- sen
do-lhes· concedida a. immediata 
inscripção nos termos desta lei. 

Senado Federal, 3 de dezembro 
de i920.-Francisco Al'Varo Bueno 
d.e Paiva, Presidente. - Pedro dff. 
Cunha ·PedTosa, i 0 Secretario. -
Hermenegildo Lopes de 1\foracs, iº 
Secretario, interino. 

Projecto 1Z, 198 C, àe 19!0~ que 
.perrnitte submeterem-se á prova 
final os estudantes ·de prepa-
1·ato1·ios ~ue dependem de um 
e.:r:ame 

Art. 3.0 Revogam-se a.s disposi
ções em contrario. 

Sala. das Commissões, 29 de ou~ 
tubro de 1.920.' - Raul Scí.-Deo
dato ltfaia.-Prado Lopes, -

Encerrada a discussão unica das emené·as do Senado· no 
referido projecto n. 198 C. de Hl20; da· Cumara, e un_nuncia?a 
:1 YOt.açã-O . . 

Rejeitada a referida emenda n. 1, do Senado . 

Approvada ~ referida emenda n. 2, do Senado. 
j 

O Sr. Presidente - A emenda rejeitada :Volta ao Senado:: 
vem <í Mes~, e é lida. a seguinte 

DECk\RAÇ.:\o D.8 \'OTO 

Declaro que vot~i contra;\ <·me11dn n. :.'. ~o prokclo n J· 
mero :l98 p, de 1920.: 

Sala. das sessõe:.::, 11 de .-J1'z.-.ml il'o · •fo 10211 . - n otl1'i{Ju1·s 
~llachado. 

O Sr. Presidente ·- Po.ssn-se ;í.~ votações eonst:-ml.es d1\ 
r,r dum do dia. · 

Yolação <lo projecto n. 60::. rio L92<1. mand:rndn 1·•·,· cl'L1~t· 
:i.o serviço acli\·o do Exerci lo o r.npitã<1 r·.~íormndn ,qr1·t•1h1 
Fonscc.a: com 1)8.rec.cl' cln Commissno de Finanças ;;.ol:re a 
emenda ·offcrcêida. e suhstitut.i\·o di mesm~l Commü:s:}n (v id1: 
proj ecto n .. 603 A, de 1920) (precedendo ú . Yoln~5 o elo req111) 
rimento do Sr. Joacruim Osorio) . (2• discussãoj_ .. 
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O Sr. Presidente - :Vou submetter a votos o seguinte 

frEQUERIMEl\'l'O AO P.\Rl·:CEtl I)},: CO)Dlli:;$,\O D!!: Fl:\,\~Ç.!\S. S OBHP
fil\·U:!'O.\ OfFEllECID.\ AO PHO.n:c-ro :::-;, 'liO:~ A, TJE 1020 

Hequeiro quf:', sem prejuízo da discussão ao projeclo nu
mero 603, de 19i20, vú :'t Commissão ele !\larinha e G11cL·ra -pa1·a 
flizer sobre a emenda of!crec ida em 2' discns~iío, cOfi!t'' lhe 
compete. - Joaquim Oso1·io. 

ApproYaclo . 

O Sr. Presidente ·- A emenda vae ser remettida a Com
missão de :Marinha e r.uc1·ra. 

Yotarão do 11l'Ojedo n. \CiS B, rlc Hl~i\ tio S1;nado, dcler
rninatKlo quo os o fficia~s <lo Excreilo. que não contarem 30 
:rnnos de scrvic_:o effcctivo, <:ompulsados ao ~11lrar em yjgor o 
(!ecrcto n. 12. 800, rlr; Hl18. terão a pat()nlc e o soldo dos postos 

. immediatnmentc Sltperi Ol'<'='; com pa1:cc0r uns Commissõcs <l•.> 
M:.irinlla e. Guerra e d <: Finan(;.o.5 contrario :is emendas api-t~
srntadai; (vide projer:tn n . rns e. <li' ·l <J20) (3• rlis~us:::ão). 

O Sr. Presidente - Durante a 3• discussão deste projccto 
I·:n·am çiffcrccic!ns a::: S('gllin tc:s 

?-{. -1 

Art.. Tarnhcm le1·i10, a contut' da dalu da ifrcscnk l<'i . 
n fJn-tcnt.o o o soldo elos po::ln" ínimcrJ ialamculc superiores, no;; 
lf'rmo~ do adis-u pdmeiro, 1)::-; eni;cnlrnit'os-machin islas naY.u~s 
.;nc n i'io <' r:i nlaYam :W annos de cffcctiYO exer cicio. '~ foram 
1'.om pulsados ao nn tra l' em cxcc11r-ão o de-:: reto n . :~ . 728, ele 
~I <le .iancil'O tl<: HH9, que tot·non exl.ensiva nos mesmo::; ;t 
~ompulsoria dú.~ offíciaC'~ do .Bx.crcit.o e da !\fal'inh n. - Nir.·a-
1ro1· :Yascimcnto. 

:-:. z 
A,; art .. ·1 ". ao r>m Ycz de «Os ()ffí1'nr ,:.: uo Exer c:il0 qu<: ni.ío 

l?'.lnlaYam :~o ani10s de rff;•c1h·f1 srrvi~n I' foram compulsacli),; 
;11: on t1·ar ~m cxcruc:ãn o decreto n. 1~ .800. de S ele ,iancfrn 
d·~ t!HS, rNlnz i11c;o <l<' <lq\l:; nnnos a írlade flUL'a a r<'fnr1'a cv111-
1>: il~orin. de .. t'l!'., \() mais eom11 1';:[:'1> . <li.zn-.:;r : 'IDS ol'fi 
eiat:>i" 1!0 E xe t'(• ilo que n:i.G. 1:onf nYa,m 30 anno~ rl1 · c•fl'ec.I iv1i 
se t'Yit:n e for nm. r:rm1p11ls1.J.,rios 'no nm1 fl cf•~ HI 18. ' 'IH ·1·ir t11d(' •?•; 
il1;· 1~ teto 11r.. ·1 2.800. r/I' S de jallefro do füCSmn mu11•. <' li~ .. í\k . 
(o mais c·omo e~fú ) :i> . - Pm·•1ira L aitc. 

Vou subn1ettcr a \'olos as cmeurJas. 
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O Congresso Kaeiona.! decreta: 
'.Art. 1.º Os offfoiaos do Exercito qun não 1~ontav:i.m 30 

:uaios de cffectivo e:rnrcfoio o fore.m compulsados ao entrar 
cm execução o d·ecreto n. 13 .SOO, de 8· de Janeiro de HlI8~ 
~.:edu?.indo de dous anno!' n. idade pura. a reformn. compulsori2, 
terão, a contar dn. data de;;:ta lei, a. ;patente e o soldo <los pos
i ~s immediatamentr. supC'riores, ob,,cr\·arla. q11:rnto :w mais a 
1r:.i:;is1acão vígen.te • 

.:\rt. 2.º Para o pagn.menio do sello da:,i nov'.l.s pawnte<:, 
;:e-rã.o levadas em c.ont.a as importaneius Sá rio.g-:i~ prln"l r~
~ 0nte;; rle reforma arntcriormcntP. exp.;didn.;.; . 

. ·\rt. ·:-::· R.ev<Jgam-:;p as ,Jj;:posir,üi'F- ''ni t:M1l.rai•\(J. 

O-Sr. Presidente -- () proJr:cto vae ;:;Hi· Únviado á ~ài.ici;oãci; 
Y"m ft l'rf.,~ri. "'' :-:fio s~e:r:.cssiYo.m.:nt.;_, iirln~ ~1~ "~~rninh·-: 

:Oeclaro (fUl' votei c·imtra. •) lil'l':irdo n. 11.iS D, de 1020, 
;fo :3enado. simple.;_,m~nf,e p•w 11i:i(• c(lmprehenrJer todos os 2.11 
f,ffici::ir..~ rompulsi.do;:. em :! 918. pol' cffp.ito <l-0 i.!·ecrcto· nu-
1nN·o ·12.SOO. :11-0 8 d,~ janeiw ilaquelh: ~mn,., •· ~im, npena;;, 
1 ~ rlr>l!r;;. io.rnando-;:c umn. lei 0<1iosn-. 

Proc1u'l"i r~mr.diar a "'"Ta11r.le iniguidaJ:e, 1·.-~&ultanle é•} :i.I-. 
·::HHdo riroiee~o. a-pt'•~;;r1ltaudo umn. <'menc·a, rrue n:'in Ú">i. nJ·-
··~ifa pelas t·espectini.s r~1lmmissiíes. 1 

() m·~u vol.o eontrnrio t~ uma couseuu,mch d:Y (·onvh;rão 
•1u~ nutro (fo que o r:Mj(~cto n. lfr8 B. ·(:-Orno est:í. 1:edigi~lo. 
fa:vo:reccn:do un!; ·~ nrro n outr"s em igualda<ie de cont"lições e 
•.lireLo3 •. 1! inil"Jnr>. x.~."-l<' p:i.rtic.11Jnr i'on 11m \·ení'icl'o e n:to con .. 
vrncido, .. 

<::a t:i 11-l' "C"'~Ür" 'i <l.0 <l1'Z<~mbrü ~i<~ l ~1:,>11. - flm•ch·f7. f.f'ifc .... :\~.. • ~ - ... - ' . 

Votaqâo do porjc?útc) n. G7~~. Üf.· H!:.:O. :-tl.Jy·índ(l 11 t:PcdH..0 
í>&pec.ial de 65:125$2-Hi. ptl'ra vaganiento :ia bacharel .ToUo 
Adolpho :Memoria~ com parecer contrario d~ Commissã-0 df>o 
:Financ:as :1 emenda offereeida. ezn 3"' discns~ão . .-vide pro.fo .. 
r.to n. 579 'A. ct·t:? 19'?0). (3" diseu:::siio'. 
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iii1 

O Sr. Presidente '--- .!Jurante :t ;;.~'- di::i.:u~:::iio L1i vfre1·ecida. 
a. ~e;,•1ünte 

.; .\.i:t. L" Det>Ui.s .ja, p<Jlavt·<i. :.:\.ci·;:o, , afrr·c::;1:e-nie~2e.; e, rt:
::;ponsabi!izada. a auto:i:ida<dc que o dcmittiu~. - "\lrio·o B(J.-
vUsta.: · · 

:V-0u suJmiett<:::r· :t voto:::: ::l cnrnncia.. 
~Rejeitada a i·ei'frrida em'?nt1a. :d.o ·fa·. ':\l-V&.J.\J Bap~i~!.<J. .. 
~\pprovado cm. 3" tlisi.:u;;;sãa e ~nvi,:v:kl 6. Commi~=fiu Je 

~eoac~ão o :oeguinte 

O Gongrei:ii:c.• ~á6onal decrct'-!.:· 
AI't. l.º Ficu o Presül'ento üa Hcimbht<J. autorizado à. 

;:;.bl.'il', pelo llllinisterio da. Fazenda, iJ ol'edito c~peciaJ d•.' 
<li: 125$215, •d:estinado ao pagamento, cm virtUdl!- de sentern;;:.i.. 
judiciaria, ao ba-chareJ J.oão ~1.dolph•) Memoria. demittidl' ii.
Jogalmente, a 22 de d'eze~hro de HJ•Ht, d.o cur;;r) <l-r> ,iui7. pn:
parad01· da comarca. do Alto Acre. 

'/n't. ~.º 'Ilevog<i.m-sú! as <!-í8T!OSi~0l::7 l.)lll 1;untr~~~·J,L. 

Votação •fo i 1a.1·ce 1~l.' Jn. .-w, üc t92u. mnnuarnJo :m.:hiY:i.t· 
v tdegrammrt •ios funeeiona'l.'io;; puiili.co:; lJOStaes tio Arn3?:J.•
no.s sobre ;J. reforma àot' 1..:orr~iol< 1. di::;cus"-fir•· nni .. ri · ~ 

~\pprovad(•. 

\~of.açii(• 1.:0 p1·0,iei::i,,) n. ·l:::, ·1c~ 1:l:!(', •'.•1m:1:dt·1Hi. • rndli·:···· 
Tia de rr:fol.'ma. ::ias volunfo Pio:; tla :Patria Jo~•! .Toaquim <..({ln-
1;alve~ e :'-1.n.nocl A<loi\)ho do:S" ~s.rd.o;::; fvm pat'e1;~'1.· 1Ja,,.; Con r
rni8-ilõcs (lc ~'l-arinht1. t~ Úlll!l"t'!.', 4 · d1~ fln::in1:a!', i:tmtral'io n• .. 
ni'oiccto 1.~ favoz-:wC'l :w ·r6to IJ1!" lli•\ frli oppo~lo iielo ~r. Pr• '·· 
:,,;iLlrmte tln. ·n~pubHCll (viJt~ prri.i1:ef,. n. l~ .\. d1~ t~1:!1.1·, 1•li•
cu.~:-;ã1.1 uni1~:tl. 

O Sr. Presidente -· 'A \·vta•:~ti~ .Ji:,.;;l1: i1ro.ieei.o •: J'(•il<t pd~· 
JH'OC-c.~so m1minrt l. 

O proj1~rti.1 f.. '" ~1:;.;l1in' •:: 

-·"{º .(:-0n:;res'do ~aciona{ 1·1.~~º~'·,_:: 

_,\rt. 1.0 F..' concedida. :1 melhoria. <lo reforma, 2w po::>ttJ tll! 
3" ~argento) t!~ uc06rd~ com ~ tabolla. ú d:b fei n •. .?. .. ?91), d•""l 
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f.3 rle dezembro de mio, açi anspe<;,a;da graduado, soldado vó
lnn!ario da Patria Jos1~ .fonquini Gonçalves, inutiliz.ado pata 
o se1·yiço do Exercito em c'()mcquencia ele ferimentos recebi
dos em combate. 

_\ l'L ~-., E' igualmente. concecli,la rnell1oria de reforma no 
J>O:õlo ;_~e sar:;ento aj udante. com direito aos vencimen tos r ela:
! 1vos a r~ssa µ,l'àduai:.ão, ·de aecõrdo com a labella C da lei 
n. 2.2~i0, de 1.3 de dc?:embro de HllO, ao yolunt.ario da Patria 
~l'anocl Adolp llo dos Santos .. 

• \.rt. 3.0 Revognm:..se as disposições em contrario. » 

. Os senhores que apj)rovarem o projecto n. iS, de i920i 
n•j dt.audo o - vito ,...- responderão - sini - e os que re.
.icilarem o projecto, UIJpt'ovando o - véto - respontlerão --; 
n<~D.· 

O Sr. Juvenal Lamartine (zº Secretario, servirúJ,o ae ·1·)1 
procede ú chamada dos Srs. Deputados r>ara votacão no
minal. 

Feita ú c·hamada respondem '-- .~im - ap]_)rovàndo o re-: 
ferido· projecto n. 18, de 1920, os Srs. ·Paulo -de Frontin,: 
Francisco Valladares e Alaor Prata (3·) •• 

' E re~mondcm - nlio - approvando o ·;;éto e rej efüm dô 
o referido projecto·n. 18, de 1920, os Srs_ Ephígenio de Sal
•CS, Antonio· Nogueira, Dionysio Bentes, Bento Miranda, Prado 
Lo11es, I.yra Castro, Herculano Par~a, Artlmr Collares ~to
t eira, Li.:iiz Domingncs, Rodrigues Machado, P-ires Rebello, 
.1oão Cabral, Armando Burlam.aqui, Herminio Barroso. Tho
rnaz llodrig-ues. Viecn !.c Saboya, Osorio ele Paiva. Ildefonso 
Albam), F'rcc!erk.o Borges, José Aug-t1sLo, .Juvenal Lamatt inc, 
AHonso Barata. Ost:ar Soares, Octnci1io de Alhuquerque. ,Toão 
bl~·sio. Eduardo '.ravo.1·c~. Correiu. de Bl'íLlo, Estacio Coimlwu, 
.!\1.1s! r·nµ-csilo, Pr.àro l.orrca, Turian•> Campullo, Dcodato Maia, 
:'llario Hermc~. Vbnldíno dr. A>:sis. Pacheco Mcndc::;, João i\fa1t
;.:abcil'a. Al"l i11do L1!01H:, José l14nrin, Raul Alvcs,Elpidio <fo 
:\t~so,uita, Eugcnin Tout'inho, J\Ianoel Moujardim. .AnLunio 
.·\guirrc, Heitor de Souza, Sampa.io Corrüa, Lcagrubc1· Pi lho, 
:\laccdo Soat·es, .T()ão Guima1'fte3, Thcmislocl1~:; <lc Almeida, 
Buarqnc de Naznrc1.11. Ramiro Braga, .Tosé <lc Murnes, Vcris
$imn dr l\lello. l\fario <h~ Paula. Teixcim Bt·::m<lão, Matta Ma
diado. Hibeirn w1111.1ci1·:.i, João l)rmido. :Josú Boni racio , Gomes 
j,ima. Zoroa~!.L'O dtl Alvarcn~a. Anl.r)ru Botelho, Fnusto Fer
raz, ·:\foi·0ir:.i. Brnndrio, Han l Stí. \Valdomiro de Magalhães, 
.laynw Gomes. Vnz rle :\Icllo, Cammo Pratos, Edgardo d:i 
Cunba, Sallcs .Tu11iL1r, Carlos Garcia, Ferreira. Braga, Cincinalo 
Braga, .Tosé Roberto. Alberto Sarm ento, Cesar Vcrgueiro, Pru-· 
<l ente de j1oracs Filho, Eloy Ch aves, Veiga Miranda, Josê 
Lobo, RodribUeS Alves Filho, Olegario Pinto. Pereira Leite, 
.JoãQ ;i;>.er:netta, .AlvarQ Baptista, P.3-Elos ;pen<1,fj~l, §ergi_Q de PJ~~ 
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'vcira 3Iar~al <le ·Escobal', Octavio Rocha, Domingos Mascai·c
nhns,' Joaqu im OsQi:io e c;arlos i\Iaximiliano (93) . 

O Sr. Presidente - Respondel'am á chamada 9G Si'S. · 
Depu1.f.l,dos.: 

Não ha numero para. se proseguir na votação.: 
Comparecem ainda os Srs. 'l\hemistocles de .Almeida, l'<i-

1.:anor :XascimeuLo, Josino de Araujo e Celso Bayma ( 4) • 

O Sr . Presidente - l>assa-se ás materias em discussão. 
Discussão unic:a Jo par·ecer da Commis:oão de F ihan<;ns 

::obre as cmcudas offel'ecidas na 2~ discussão do projecto nu
méro G35, de 1920, conceclendo isenÇão de direitos ás emprez·as 
de viação que insl:allarem o serviço de trac~ão . electrica; com 
pal'ecer da Commissão de Finanças sobre as emendas offere-

. cidas .(vide projecto n.: 635 A, de 1920),.1 -

O Sr,. P-cesidente - Tem a palavra o Sr·: João Cabral •: 
'(Pa:ifsa.). · · 

. Não está presente., 

Tem a palavra Sr. João Elysio,·. 

· O Sr. João Elysio '(para 1.imD. e:epliCa.Çiio pessíia.l}·- Agra
dcoo a V. Ex., Sr. 1Presidente, a permissão de eontinuar com 
a palavra para concluir e5Sas consideraçõeo; inicia!'las na hor:.\ 
1.lo expediente. 

Como ouviu a :Gamara, den1-0nstrei que ;i firma J. Pessoa 
C.e Queiroz neniluma intert'erencia poderia ter na amónda, ou 
l'asura dos de3pacllos relacionados no proc~sso «Rasp:vJinJ:(•~. 
a que se refere o officio 1i. !~O, ~le. -18 de junho de rn li), do 
St·. .}\.. Oscar 1'. da Costa, presidente da Cornmissão extra o~·· 
d i!l:.wla de Insri:wção, para al!i nomeada, oíficio qlle :;ervi:i 
de base ao acfo n. ·197, de 31 de jul'ho de 1917. 

Passa.rei a~ora a considerai· o segundo act.o, soh 11. 31i2, 
de 28 de agosto õe ·1917, que teve por base o officio n. 61í, oe 
:.: de outubro àc 1916; relativo ao processo de armazem 1.:e 
hagagem, constaute de seis volumes, do qual resultou a Droh·.,_ 
bição do c-ntraca na alfandega, não mo.is tire firma .J. Pess Ja 

. d'! Queiroz, mas <la. firma J. Pessoa de Queiroz & Co:!llp. 
Esse acto ~!.lvolve um unico despacho, que ê o <!e nume!'c 

15 .. ~M. ·de 4, ou 12, de novembro ele :HH5, de inteir11 coo.fot·
midade· com o n1anifosto u. 264 e factut'a n. 6.5112, do Con-: 
~irlado de Paris. relaLivo a mercadorias conduzidas pelo vapor
Samai·a, proceder> te de Bordeaux, entrado no porto <!e· necir~ 
:.l i2 de outub1·0 do referido anno, e recolhidas ao armaze .. n 
n. 2, e não de bagagem, como insidiosamen~:i a .Commissão fo~ 

acreditar: · 
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Dilo lle;pacllo ·c.omprdienüc- quatro aJdic}ões com "os ~'i·.
Xi!t·c . .s seguintes '. 

Piimeira c.•idil;ão -- fonu. 1;aixa. l J, ~L 709. pc&i !!1·ut-0 23 ·) 
kilos, contendo H.·í,üO :!'J~a~quirihos de vidro ri_ :!., com perfu
.muria, peso h1•11-to nos envoltor·ios ·161. kilos, eia dassf) i'Ou, ..: 
:!rt. rn~. da Tarifa, 3 que foi dado o valor de 310$ ao camb1« 
•lc 12, de a~côrdo com o nrt. H. da. mesma tarifo. marc•i . 
.J. P. Q .• da taxa <lc .~~. 1·azão Uí• %. com <!S direito:::· calcub\ .. 
'lO$ cm 004.$000. · 

Se(}Unda. ad4JÍ(Jéí.u - I>ua-::; caixa:; :w;. ~ü0'l 61, pe:;o l>ruli.> 
f.otar -1.33 kílos, contendo pedras vr.1'11. ofiaí• na?Jalhas. pe.sand~, 
nos cnvoltorios 362 kilos, d~ clas~c 20" o act. ti35, :~a. Tarifr, 
a que.foi dado o valor de '~8(}~, TJelo cambio de 12. marca tri
:.mgulo M. da taxa <lc ~301}. -rn:di" 15 ,%, com os direitos CDl-
<!Ulados c'm 108$(3'0.0.. · · · . 

Tace'il'i.i a<irliçã() --~ uua." ·1.::ais.a$ u,; ·iü2jG:J. p~~" hruu·. 
f.otaI, ~03 ldlos, <-<>ntcudo '1rom,e d1; •JObrc si.mples, veso no,:. 
cnv.oltorios 332 k~ os, da classe 23ª e nrt.. 688 da Tarifa. a. que 
-foi dado ·o valor de · 780$ a cambio -de e. marca tctangu1'.'l 
:!\f, da tam de NOO, 1·aztio '3(1 ~'- com os àir0'H0s c::i-Im.il:ldos em. 
.1328&o0., . . . 

. ~ . 
. p1w1·~a. a.cúl:it:<lú - l>uas 1.::.üx:ls ll$ • . f(j :ijGG, J.><.::::o bruto i.:J

tal 'l·i8 kilos · c:ont.cndo botões tln a~o com 'fu1·0~, pesando no,~ 
' :nvoltorios 37 4 kilo~, da clas:.:c 3" e art.. 81. úu Tarifa, u qu'~ 
!Oi dado o valo1· de ~Vi0$ no cambio <le 1:!, rn:m:a t.t·iangulo i\!, 
'.la taxa de 1S, 1·a7.fio r)O t:;r . r·()m os dit'f!'if.n;; 1~'\.lculados cm réi:-; 
:)7.~$000 - . . 
· Ao todo, u~ 1lh·eito~ ~alculatlos ~u11m1a1·am :1 :2G9$40Ct, que, 
i: om os 3;:; o/o etn ouro, taxa::. d<' ::u·nmzenagcm. c.apataziru::, 
.-ismtistico. i:: ::. %, •)m'o, 1mra. as obra» do porto, aUingi:ram 
par:} o {Jagamentn,- l'fi'ccf.uatlo a. J ~ Jc novcmbt•o do mesmo 
aunu ·de 1915, a importancia. total de. -.!. :37:i~·279. 

Po1.· :;u:i vez. •) valor oi'ficiul <lo 1.lcspacllc• roi ·(~st0 :· · i·tfü• 
~ :987~9!'H·l. <:(>n1'1'Jl.'rrn· t'on,;ia du mc::mu despacho. 

A 'fa.ctura 1'. G. ;j,í.2. do Con~ulado de- Parj,;:, l'~i'•?rida 
-no <lespar.h<l , co11íém trinta 1) dous volumes. 1\Im=. desses vo
'lm1ws. s•ímentE' SBi.'; C'aixa.,,; :!'it,'tlram no mesmo despacho: -
11ma da marca J • . P. Q., n. ::.700: e :-;ci~ d:_i ma.rra. 1t'i;.mgnl11 
:'.\! 11~ . 4G01ü5. 

De~tas ::etc:- caixa:;, a nJm111m!::~ií.rJ :i.pen.a;; fom rcpugnan-
1· ia~. ou c:i:trnnhczas, relativumcntn a quat.rq,. de i;t~. il60l61, 
mal'cn t.riangulo nI <ln ~et,runõa a-ddi~:ão do despacho~ contendo 
'fl(!dra.<; fJara o.fia 1·1wvalhas, G de n~ . 'k62!S:~. idc!1tica m::n·c•b 
da. forcefra. addi1:ão, contendo ffram.1J da i::ob1·e .~implcs. 

A respeito, ü dtaclo officio n. <H, •fo :l de outubl'(• ili ~ 
1!J16, elo presidente da cornmissão, <liz unicamente: 

«.A.s firmas comm:ei'cü1cs J. Pessôa de Qu~i!'o7. & Comp. 
e Loureiro- B:n·bos~ & Comp, bem com() os dl'spachaIJ.ies da 
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Alfand cg-a do Recife Antonio Lucena du l\foltu. Silveira , Eugc
nio T a-var('s Cordeiro e Fclix de AlbtHJUCt'CJUC Mcl!o mais uma 
vez apparc•:·em aqui para ,itltil ~fic.ial' as 11i;nu!: fJlln para essas 
firmas e d0sp:1d1anl(':S j:í propuz no nfrit" in ! l • .'J O, <lH 18 "'" 
junho, penas <itll'. eonl inno a cons idt•1·u1· ncces.:;aria:;:. afim de 
livrar aquL'lla a lfandega de pessoas 11oeiva ao in lercsse <lo 
j"isco. :i> 

- l~utrctanL1J , na exposição do S r . Aifl·c:.do Seabra, auxiliar 
da. commissão, rc•fcrc~11 e ao armazen. cl r.' bagag-cn.:;, cm que 'li to 

. derspadw está rei ado nado, cnconi:ro o lupico qu.c pa~so a ler, 
que ::;uffi cien lemenLc est:lar cce a hypot.hesi:. 

Eis, na folc:;ra., o tnpico indicado: 
~Pola not:l de importar) io n. 15. ·~G .. ~. de U i.11! novcn.bro 

de 19'15, foram dcspac11ados por .J . P essoa de Queiruz ~ c0mu., 
além de outros Yolumcs, seis <:aixas da mtirca i.!'iangu!o ~1, 
ns . ~GOj1.65, vindas d1~ Hol'dcnux, pelo vaJ,Jor franccz S1111wra. 
entrado .no pori o uc) dia o de ouf.ubt·o du HJ·'.,::i, <:O mo contrnd6 
as de 11 s. .if:iüi ti.61 -- :J6'2 kit.os d1: 1:wd:ras 1>m'·n 1if'úir na·col!tns 
ela ta:i.·(~ de 300 1·éú: p rir ld lo; \l~ rJc ns. ·~62 l ·H>:l - :J.12 lâ t:Js de 
c~rarne de cobl-1) . si:11.'ples. clrr. lr1.ra rl:J HUJ 1·<5-is 2w1· h1~lo; e o:: dl! 

. lls. !!U·1 1465 - .:17.~ l;üo,,· de bof,"ies dt! 0.1'.1·0 <:O·m j'w·os, !Ül ta~rr1 
de .( $ pf)r l<ílo. tendo pu:;o de dircit.u~ t:orrt-spondcut1~s a e~:;es 
volumes a qnantia àf' ôJ5$4.00~ . · 

O desembaraço dcs;:;r.s volume'.;, fo i cfl'cdnaclo prfo r!.-:c:!'i
plurado F rancisco Grang:<! i1·0 <fo _..\\hu.-1ul'rqrn~ Filh1.1 . 

Pela fa<:t.un:. n . f:\. !H2, dn :!5 df.~ ~e l 1·n.bro de "1!115, 1:11usu 
lado de Paris. c::onsignacla a ordem. ver-fica-SP. q110 as .sei" cai
xas, marca triangulo M. d C'. ns. 'L60.!l65, contínham w:ti.tJo.v de 
armarinho, no valor de 1. !J.26 franco~. 

Ou1, não C: (:rh~d q11.e o 1~;rpr11·l'rldo1' f11ctw•u.sse pedrfls dr: 
amolar run:al/ws 1? arov11~ d,~ co /11·1.! siwpfrs - comn a rti;;!>s de 
armarinho e ningul·m d1: ]li.ia fG "': convcn<:cn'L t,111 t:r:>ntrario.i> 

Nada mais. 
Posso mosl1-a1· ·ú Cnmarn O$ a rtigo,: n,p·nciunado,: no 1.h~,.:

p;ac.ho, .cJ.e modo a f11cilit.ar ,;N1 .iu i~n snhri~ ª" duvidas api·· ·
sentadas pela eomm is~fio. 

Pcd1·as pant u(Í"r nonnlhn:: tlo tu.rt1 c1,· s;:rno vo1· kilr> 1: 
(l.rarne de 1:0/1re •. ~imr,les, da fa:r11 rlP. $.100 1ior f;ilo, nq·ui rs t1Io . 
'0 cnador mo!Jim nos Sl's. Deputr1r/os o.~ t e(eridos (trtiaos.) 
·' A;:;ora pc1·:;nnl.arci: pnrC]ue não r~ crível que o e-xport.a_dor 
factm·asse pc>dra:': d0 an1nln 1· navalha::; ·e aram e de l!Obt'•,, sun-
plr.s - · como ai·li;;os d<'> nrrr,arinh~·? . . · _ 

Basta assenlar no C'-~rnclo s1;;mf1L'. t1do tll'S5<l. ~xpr1':-:f'aO . 
~\rmarinho. dit 11 con 1111cido :J iccionario . de Si~uõc:; da Fon;
.seca: ~no Jfra.~il 1~ a 111.ia <'m qu.~ se Vf'UUem ihmde!za~:; . D ali1. 
<ruan to á mindrza;;. a df's.ignação 'l.1s11a1 na fad11ra con~n far : 
arLig-01> dr arm::irin lw. . 

Como a Cama.l'n. sab~. sú depois do cl1sposio n o art. 26 .do 
regulam ento apprO\·adl) ·l) C1o d<'cr c to . n. 14. 039, d e 2\l d" ,1a
neiro de rn_2 q. que en 1 r~u cn~ ,·jg·ol' n?v~mentc , on~; ~-gost~o. 
foram proh1b1das as designac::oes gcner1ca:s na e~pev . .icac:lo 

e . -Vol. Xlv H 
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1~a~ mercadoria~, exigida no modelo elas facluras. Aliás, en:
tre. as prohibiçõcs . al!ud'idas está a designação - artigos dP
armarinllo, com.o está - · tecidos de algodão, obras de ferro, 
etc., etc. at.é então empregadas. 

Quacs, porém, as miudezas, objecto do commercio <los 
armarinhos ? Não é possível enumerar. 

As pedras de amolar navalhas e os fios -de arame sim
pi es são object-0s extranhos ao armarinho? Porventura são 
exclusivos de outro genero de negocio ? Absolutarnente,. não. 

A verdade é que, no Recife, nas loja! ou armazens deno.,. 
minados de miudezas ou armarinhos, essea :irtigo,~ são cnccm- · 
trados, assim como outros de est.abelecirnentos que negociam 
e:n differentes especialidades, taes como ferragens, lou
~as, etc. 

As nedra-s de amolar navalhas e o arame de .cobre sim
ples, .notadamente, tanto existem em uma loja ou um . ar- · 
mazem de ferrag~m, como em. uma loja, ou um armazem de 
miudezas. 

E, altendendo a essa cit·cumsLancia, quando o legislador 
estadual divide os csl..abclccimentos commerciaes do Recife 
em classes para a arrecadação do imi:iosto de industrias e 
profissões, engloba cm uma mesma classe - os oommercian
tes de miudeza_s, 1·errag-ens, louvas, vidros e machinas d~ 
costuras. . . · • ~ 

Aqui tenho a~ leis de orcamento do Es~ado. 
Quanto .a 1915. da data do despacho, a lei de orcaniento 

~cspect,ivo, n. L 280, na tabella A, n. 2, a que al1ude o 
>:. 3:1. do art. 2. sobre os impos tos de in<lu!:tria. e profi<;são. 
dislribuc 88: 000$, para a classe de -.:armazens e lojas de 
miudezas. ferragens. louc.:a~. vidros <~ machinas de costuras. 

Quanto -ao anno corrente, a lei n. -1 •• ~5::1, na mesma ta
hella A, indieada no n. a:!. do art. ~~. desla.ca entro as 
trili.La e uma classes estabelecidas -para a cobrança do mesmo 
imposto dr, indust.ria c profissão. a classe n. 2, oom UO:OO-O~. 
r.onstit:uida pelos «:\rmazcns n lojas de miudezas, ferrugens, 
loucas, vidl'os e machinas de costura.> 

Vê a Camar·<L. pol'lanlo, qur nenhuma razão J1a Pnl"a a. 
commís:são exlranhar que os arlig-os apon lados, podras p:mi 
afiar na,·allms e arame de 1:ob1·c s imples s<'.iam dcsi:;nados na 
factura. consular: .. c:omo al'ligos' de armat•inho. . -

A c:isa J. Pessoa dr. Queiroz & C11mp. importa. desde 
miudezas proprianwn te· d.itas, h~l.o é. borda.elos, ai;ulhas, linhas, 
escovas. pentes, bolõc::;. etc .. ate! ter idos de algo<lão, lã ou 
"Nla. alr! nnpe1,.;. azul ultramar, lixa, rclogios, f erragens para 
lavoura. etc., etc . · _ . . · 

O que não é cri'icl. e ultrapassn toda;; as cogitacõcs rn-:
zoaYeis. é que uma W!Tlmissão -de e 1pregados de Fazenda. 
annos depois de des~mbaraçado um volume, olha'tldo só,mente 
para. o Tespectivo d~spa.cho, tenha a coragem de ::ú'firmar que 

' · 
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a mercadoria não é . aquella no mesmo despaoho indicada. 
quando todos os documentos attestaram a sua reali.<:lade. 

i\foito ])em diz a praposito o escripturario Francisco 
Grangeiro àe Albuquerque Fi!.ho, quando em sua defesa alludiu 
ao caSG, por Ler sido o con.ferente que nelle funccionou: .« o 
despacho de .que se trata foi regularmente confeccionado e 
fi.gura no processo a fls. 76, podendo ser rigo-rosamente exa
m ina.do por qualcrncr conferente que .queira ser mais justo»., 

Esse fu.nccionai·io obLeYe reintegração postqriorme nte. 
Releva notar que, si houvesse a. P'reor.enpaçi'.io de pre>ju

d icar a Fnr.enda, e contasse o importador nu desembaraço da 
· mercadoria com facilidades por parte <los funccionarios, quanto 

ás caixas ns. 160/ôi, classificadas no art·. 635 da Tarifa, não 
teri'a. mencionado por cerLo - pedras de afiar naval!ws - da: 
taxa mais e.levada, trezentos réis, terin. pol' exemplo, men- . 
cionado pedras de afiar alfanges de jard:neiro, sujeitas á: 
m enor das taxas, do citado arL 63:5, ist-0 é. vinlc réis; ou 
mesmo pcdl·as de amolar e re>holos da tnxa de quarenta r óis.· 

l\l;is 1Ja· ainda a considerar .. As sete caixas tlespaclladas 
})Cfa no~a n. ·15 . H ·i de 4 de n<>,rernbro de i ·915, c.msiaram <lo 
accôrdo com ü fuctu-rl consular .n. ô. 51,2 - 2. 271 francos, que, 
ao cambio dê ~·GOO daquella época, .equivale ·cm nossa moeda a 
1 :362$600. Os im;portaidores pagaram · de direitos, segundo 
consta: -Oo despacho. 1 :374$2ii9•, o que, com o agio em ouro, 
eleva-se a 1 :900$000. Por conseguinte, pagaram HO o/o sobre 
o custo da mercadoria. 

Ainda mais. As m·esmas caixas. <le accôrdo com o art. 14' 
da Tarifa em vigor, calculacta·s pelo cambio de ·12, ou se.íarn 
.i.'800 001· fran<:o, dcvr.!'iam ter ·as~im o Y:t!nr dB '1 :8:1.6$800 •1 
Accrcscent,adn.s as desiwzas de fretes, facLura consnlar, ele., 
aLtiQgfriam :i 2 :050$000. 

Pagaram na sun totn·lidarle, ~ntMtanLo. aprzar de conterem 
ffilll'cadorir!<: da rnzüo de 15 %, 30 %, 5()1 o/o .-~ 60 % <la Tarifa. 
mais de 60 o/o do valot' dado pelo cambio ele e , o que, com 
o agio <ln om·o. chega a 92 o/e. · 

l<'inalmcntc, podendo ser allegado. em contra.rio, que pn
gando as r1;1l'e1·idas mercadorias pelo ifrso, a fnctu!'rt cnosular, 
no passo qi.;o dú para. as cai:"tas ns. 460165 marca .l'r:f triangulo e 
p e$<J bruto dn:? volumes 1.28!( kilos, na<la dizendo $Obre o peso 
da mercadoria. mencionada para as mesmas caix::ts o pes9 li
quiclo real de ·H!l,33 kilos. 

?!Ias. º'°' dizeres <lo despacho elucidam qualquJ?r duYida, 
.porquanto de!le eon,.,t.a nos envnltr>dos nar::i as m'esmas c1tixas 
1. 068 kilo::, pelo que foi calculado e P,ffecluado e.. pagamento. 

Factura cónsular - .Caixas ns. 160/G5 m:-irca M tria·ngulo :: 

Peso hruto dos volumes - 1 . :28~ ldlos. 
Peso liquido real ~ 1. 049,3-3 kilos. 

DespncI10: · 
Peso bruto total - f • 284 kilos. 
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Peso bl'Uto nos envolto1·ios (~nix;1s 11~ .. -iciOlli.l - 3GZ 
kilos; ns. 4.621&3 - 3132 kilos; 11~. \1i'1 ICi~, - :n.\. kilos; ao 
todo: 1.068 kilos) '1.0GS Ji<ilos. 

A diffe-rcnça do p eso brut1.1 1olal p:11·n. 11 111':-;o bruto nos 
onvo!torios, ficou sen<lo d(~ ~Hi J;ilu~. 1 1 ~ qual'~. diYit.iid-os po:r 
~eis, numero das caixas, dão pnra c11rln u111'< :lli J;ilos. o que, 
attendendo a tratar-se ele crnh:ila1"·(•111 J'1·:uic'<'~ a. wn·t da!3 mais 
pesadas, não é all:Jsoiutamentc dcrnasindo. 

Ahi. est.á, .Sr. Presidente, a fJUt! l'i1·a 1•1•1!uzirla LodiÍ l):SS a 

trama da commissão nomeada p.Plo t-'1'. 11:111d1:'1 Cal(}gcras, 1)aru 
a .Alfandeg-a do Recife, entre ou L1•11.... 1·a:-11,.; 11aq udlo da finüa 
J. Pessõa de Queiroz & Comr. 

Si os referidos funccionario~. I' n ~l i11isl1·0 da Fazenda 
daquella época, tivessem exacla {'n1np1·1•l1P11sfío da responsabi
lidade que PC'Sa sobi' e seus homlH'n:'l. 1~ 11114' 11fin estão livres dr 
respond'€~r pelos excessos a que cltriga1·n1n. lal\·1·z 11ão tivessem 
de deplorar esses actos a qur' nw r· ro l'in •• ,.,,. lrn11\'1•ssr.m obser
vado os preceitos lcg·aes arip!ieaY•'ic', 11 "11si1rn.111P11l0 decorrente 
de innumeros julgados. urna en11dul'fa 111ais 1•0JJl'il'ntanca com 
o simples bo·m s12nso, taiYcz ou t.ru J'ot1.~1· o r1~8ul lado para a 
Fazenda :p·ublica. 

A prohibição de entrnd;1l'i 11:1s l\1•11111·1 i1«i1Ps f'il'icaes e nas 
dependencias, 11;1 phrast~ r!n ill11.~11·1• :-;-1., \'i\· .. i1·11s de Castro, 
CX-l'PJH'l'S\•nh: nl\' dn 3-linislr•ri11 P1il1l i 1·1~ 1111 'l'r·iliunal. de Con-
1.a!'i, e ho.i•~ Mi11islr1.1 l ln Sup1·1•11111 T1·il11111:1l Jo'1 •d1•t·ul. - não 
tem o -caruclcr da 1Jx-inf rwmnta ,.011.~r:ir•m•i11, <' n:tn pó ele ser 
a.pplicada ai·bi(.l'arianwnl.e p<'li1s .i11!\.rndr11· .. ~ 1·11nlr·n os nego
ciantes e seus prepostof 

C1Jm effe ito, o a1t. 18\1 d:1 C1111.·wl id111.:ü11 dns Leis das Al
fançlogas prr!sci·cv<>: - ''ª 1•11l 1·;1dn 1111 ;\ll'1111d••J.:a ou :Mesa de 
Rendas, ::-r.·us ar.mazens ,. d1•p11sil11~ " q1i;11•.~fllll' J ' nutras .de
:r>endeneias. poderá :.ser prnhihitlu 11idn l11~pl'i.: l.1 11· ou _admi
ll ist.rador a qualquel' indiYiduo, 1•1 t1Tl'I r ·~·. d1·~'pachnnlc, seu 
:.rjudante, ou cnix<•iro de~pnell:i11l 1·, q111 1 J','11· 1·111~ontrado com
mettcndo fraude. ou for dis::;n 1°ntl\'1•111· itl11, 41111• i;r. tornar sus
peito pelo seu e()mport.amcnlo, :w;; i11l.1~1·11~ses ;fo Fazcmda 
.Publica. 1>:..1 iirpjudicial .á nrdr'lll 1• rli~1·ipli11;1 da. íl.t~pa:itição". 

Mas. como ensina o eorn;;(•lltcit·11 1111~· llurh11:-:u. •!m parecer 
ass::ís conhecido, cujas palavTa~ J'l'lll'ud 1m.1 :'1 Cani:ira: 

«Esla proYisão 1.r, m evideu!.1m11!1tl.1~ ·1 •11r l'irn estendr.r a 
autoridade ·disciplinar ·d u im1w1·l111· n l111lfü• l'S!"as ·categorias 
de pessoas, quP, pelo ~"u conl.:wl11 ll:iltil 11nl 1'<11n o pessoal da 
RepaL·t.ioão, vuJE:,m t'acilmL'nl.t~ :m:i l'l'l1 i~a l-11, 1·n1·1·ompel-o. ou 
desacl'cdi.l.ll l-Ll, qtirmdo ,:r> .:.111·11••n1 ·i11:-<I1•111111•11 I os d·~ conl•ra
ven1;ao cünti·a o fiscn nn ,,,,in tia.-; ,1•::;la1: •-11·.'i J'i:-;t·:H',;.» 

E acci·e,;eent.n o _(•Jninen1.e j11l"i.~l.i1: 

«e\. clausula» que fôr encrm.trndo ·r·mn,Jm·ttr•iu/o fraude, ou. 
f6r disso coni:encido, ou. se tornar sus1Jeilo 11clo s1~1l com.porta
mento restringe esse arbitrio aos caso-s p1·ct'isos da flagrancia, 
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criminalidade Yerifi cadn. ou hubitunli<ln.dc no pt'Ocedimento 
desltoncsto, e mftStrri, tw mPsnío tempo, que essa commina- · 
çfto, dirccl.rtmentc pronunciada contra o pessoal dos agentes 
partículnrcs u.tilisados no servii;-.o do despacho, não póde con
vertcr-.se em autoridade e.r--infonnata, nus mãos de InsDe
ctor, contra a repuladio -dos ncgocian tes~ ... 

Entretanto,· e qun acnnf.l'C.c relativam(•nte aos actos a.pon
tadas? 

No primeiro, aquellc dos despachos emendados, só por
crue poderiam as cnwndns ser feitas pura o descaminho de 
direitos, no que tambmn ]lndcriam ser interessados os· im:
port.adorcs, não eon~id1~1·ada a possibildade de que, PE:la sun. 
·oxtcnsão, pelo gl':mck• nu.nrnro, as mesmas emendas resul
ta8sem dn prurrn~if,u r·m Je,;yin1· ª"' vistns daquelles ~LOS quues 
<lo facto aprovr.if.as;;rnn on mesmo •nada significassem, em 
summa, sem u rn unico 1d1•rnflnlo dP credibilidadE.·, .alé sem a 
defe:m das vicLi,nrn:'i, o l\lini,:;Lro rf'sohrf'u desde logo pela im
posição da p1'na corn1ii;11ada no c:itado arL i89 da Consoli
d:1ofüi dns Alfandegas. 

No l';f'gundo .. aqu1>ll1\ do dr,;:pncl10 do pedrns de nm.olar 
navalhas l' ele rio:'; (li~ nr·aml' simplrs, prlo falso suppost.o de 
i1 ão rnquad1·arrrn :is l'C' l'p1·idns mercadorias na designação . 
genrri1·n. dit J'ael.trn1 1·onsuln1· 1·espeel.i-va - artigos de arma
rinho -. · un icnm1'n t.t' C'm faec\ d1• um despncho já processado, 
datado <lc annos atrai::, sem outro qualquer indi~ic•. não tre
pidou em ncr~eita1· n hypuLlw~e di:• fraude, para impor n. 
mesma pena de prohibição. 

Em nenhum drlles, rm summa, houve flagrancin, crimi
nalidade veriJ"kadn, hnbit.unlidade de pr.occder d·eshonesto; 
portanto, rm nrnhum poderia sr.t• applicadn. a. pena. de pro-
hibição. , 

Tst.o, porém, ai/~ cnrl.o ponto pódr. srr explicado por par
te dos membros da Commissão, quando mais não sejn, por 
cnleu_l1\ rwlo dl'Sejo em dar mostras de <'xcrpcional zelo. 
. O qur, enLrrl.an l.o, ·não encontra atlenuantes é n condu

cta do ministro, que. com outras responsabilidades. devendo, 
r.>or isso, SPr mais reflectido. cndMsou todas e~sas sugges
tõcs. E, o CfllC' (\ priol', quando a hypothe!':c clevrria ser re
solvida pelo seu inferior l1 ierarchico, o inspector da Alfandega, a 
·quem o processo dcwra baixar, de modo a ter- Jo~~r .para elle 
a reclamacão de riu11 cogita a lei. ellc mcsm0 decreta a p_e
nalidade. 

Quão cl} fírrrntc rssr rxcmplo, daqucHf' observado ao 
tern;po em qnn na. gestão <lo The~/'iuro Nacional, figurnvn.m 
homens da estatura dr: I.afaycltc Rodrigues Pereira ! ... 

. Hajn. vista. a Ord em n. 98 de ô de maio de 1B8'4, em que 
aqtiellc ministro declara C(UP a prohibição de entrada na Al
fandega só tem cahimcnLo em casos ·extraordinarios e de 
múior gravidade, conforme .iú havia sido declarado pela Ord. 
n. 485, de 20 de novembro de 1877 .: -



Chara dos Oepltados · lm(l'"esso em 29/00/2015 00:37 . Página 86 de 97 

'ANNAES DA CAMARA 

Esse:'l casc•s extraordinarios e de maior ;;;r-nyii:lnde ceda
mente não podem ser os que decorrem de simp1çs crmje
cturas. 

Entre os aphorismos fiscaes, em sua obro. "º contra
bnndo>). Viveiros de Castro enumer :- este: - "ª frau'de :::dua

. neíra não se presume, mns ;póde ser provada por presum
pções graYes, precisns e concordantes». 

O que süo tnes J)resumpcõC's, diz um autor conhecido: 
g1·m1es, quando as r elacües do facto conhecido wm o faclo 
desconhecido, são' taes que a existencia de um estabelece, 

. p or uma forte inducção .. .a e:'dtStencia do ouír.:>; p1·ecisas, 
quando as inducç.ões. que do facto conhecido resultam, ten
dem a det<?-rminar din~cLa e pa.rticul.nrmente, o facto conhe
cido ou contestado; concordantes, quando tendo todos µrua 
origem comrrium ou differente, tendem. por seu con juncto e 
accôrdo, a cstabêlecflr o facto que se trata de prova.r. 

Nada disso ncontcce nas duas hypotheses - , o faí!to co
nhecido não tem uma lig:11~ão essencial com aquelle que se 
pretende est.abel0cer. e não indicn a sua existencia. como 
uma consequencia necessaria; a.penas apparencias incertas, 
relaçGe;:; obscuras. fructos de pura imaginação. 

• Agora, Sr. Presidente, passal'ei a c.onsicler:ll' duas nllu-
sões aqui tamben.1 feitas. . 

Primeiramente, que a firma J. :Pessoa de Queiroz & Comp. 
tem responsabi !idade no incendio occorrido na Alfandega de "' 
Pernambuco. · , . 

· Pelo que ficou pafonte, de que a conducfa da mesma fir
ma est:l a salvo das accusações que lhe foram nttribuidas, 
nacl,a explico. a nl\u!>,ãO . J~ se assim não fosse, bastaria o pro
cesso_ cr iminal instaurado 'por denuncia do Procurador dn 
RC'publica, 'em CJU-fl, nr.m d~ lr.Ye, veio a baifo. o nome de 
q~alquel' dos intere5sad9s mt fi r ma J. Pessoa & Com-p. 

O S'!'. ·or-tacilio do Albuquerque - E, arém do p1'oces;;o, 
ninguC\m ppqeni aci·cdfüu· na possibilidade ele sua inter
veµ!;.ão. 

O Sr. João Elysio ..,.... Nenhuma referencia consla dos re
l~torios eleborados peht Commissão, assim como das diversas 
rieças dos autos do processo criminal. · . 

Conheeo o despacho do Sr. Dr. Sergio Lor eto. integro 
.il.tiz federal da. seccão de Pernàmbuco, cm ciue julgou im
procedente a cte·nunoia offorecida contra Arthur Geroncio dos 
'.Passos, unico indiciado. 

No intuito de atLribuir o inrcndio áS". investignc;ões pro- · 
cedidas pela commissão; diz o iwesident.e desta, quanto ao 
,processo pelas emenda~. ou rasuras, nos. despachos de im
portação. no officio n. 40: 

• 1 

«Não terminarei sem registrar a. insistennia coro que se 
,procuràva saber, após o incendio àteiado nos ui::.peis guar
dados i:i.'a Alfandega ·do . Recife, do · P.!1-l'ªdeíro dos presentes 
autos», - ' · ' - · · - · - · 



Cânara dos Dept.tados - lm17esso em 29J0512015 0037- Pâgina 87 de 97 

SEss,\o EM 1l DE DF:ZE~lBRO DE 1920 Hi7 

«A todos os membros da commü;são foram feitas prr
gu.ntas a respeito, despe1-tando da 11arte delles o rcuidndl'\ 
com que desde então cerravam as diversas peç.:i.s oi·a aqui 
reun!das, de modo que ellas pudessem tf.'r fim ·igual ao dµ 
arch1Yo». · · · · 

«E' fncíl P:qilicar u rnz5o de i;emdhant<> procura. Quei
npdo;; o~ documentos qur rcvPl::tri:nn a cooparticipação do:>. 
ncgor.inn lf!s " <les.pal:"hanlf';.; nos crim<'s " frnudPs perprtrn
do8 na Alf:rndrga. e. errtos qur os cornponi>lltl'S df,sln ~processo 
liayinm e$Capaclo (t dl'stru irão. <'onscguir n 5Cll desappare
címento, fosse porque meio fosse, seria par:t elles a absol
vição cr)m11leta dos seus crimes e prevnricações». 

(<::\ã.o erraria. por certo, quem procurasse na longa lista. 
dos colhidos 11f'stc processo, senão os ag1:mtes materiaes, ao 
menos alguns dos dirigentes da acç.ão destruidora do archivo 
da ·Alfandega, na ~meia de sepultar sob as cinzas do incendio 
os documentos que a Commiss1io ergueria contra clles com a 

. eloquencfa incontrastnvel dos factos». · 
O que val~. aliás, todo esse processo por seus fundamen

tos .iá tenho dito bastante, e resulta de innumcros netos do 
"Overno · 
" Mas: no auo concernP ás iPCSsôos nelle colhidas, o intêr
esse quo poderia despertar, quanto á a.utorirt dEI inérndio 
deixo a demonstração· ao p t"oprio presidente da comrnissão 
em oufros topicos do me;;mo officio. 

Assim, conforme as suns. palavras, iniciado o processo 
por portaria de 19 · de agosto de 19i1, do então Inspector da 
Alfandega; Dr . Thcotonio de Almeida, só pelo officio n; 340. 
de 7 de m:i.1·ço de 1012, de um outro InspPctor, Sr .. Rirardo 
l\[cndl':S Gon<:.fil\ºPS, veiu para o Thesnuro. Dhhi; com a. ordP.m 
n. 190, dP. 30 de junho de 19H, mais de dous annos depois. vol
t.ou "á DC'le:_r:-icia de Pernrimbu·co, onde o lnspector Affonsn 
AmRrico rlc Freitas. não rmcontrando -OlC'mentos e dados que o 
h:tbilita;;sem il proferir decísüo, sómente · em 23 de fevercil'() 
de 1!H5, designou outros ernlp'regados pnra reorganizal-o. 

Como consf.a textualmente do referido officio :· 
«D~ 30 ·d~ ,iunho de i9Ü, dnta da . cÍt.ada ordem n . 190, :i. 

2~ de fevereiro de 1915, dala. em que o alludido insnector. 
A..ffonso Aml'lrico de .Freitas, expediu o seu primeiro ·acto 
sobre o inquerito (portaria reserYnda n. 07) houve um in
terregno de · cerca de oito 1nezes, duranto ·o qual· ficou parah·
sacj<i o processo, sem se saber ·em poder de quem, nem por que 
razãb~. · · · · · 

A.ttepda a Camara para esta expressão sem .re saber em, 
poder de quem. . 

Portanto, mais ou menos em taes condições, da data em 
que for iniciado, 14 de agosto · de 19i1, á · ààta da referida. 
portaria. 23 de f.evereiro de 1915, isto é, tres · annos, seis rne
:Zes e· oito dias, andou esse processo, que tão grandes respon
sa)Ji!icjacje.s envo~v~a1 quiçá tjos ~gent~s rnateriaes1 ou ao 
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111c11n;; ;ili;un:; dfri;,;·o:nte;; da ncçfio desl.l'ui-dora do archiv-0, 
conforme diz a eommissão. quasi perdido, come) quer que 
seja abandonado, peln~ gaYelus dos empregados e armarias 
da Alfandega, da D1!lcgncia e do 'l'hesouro, sem que a nin
guem intPrcssnsse ;l subtracção, e:x:nedientc inquestionavel
'mente mais facil e de menor risco que o incendio. 

Nú.o preciso dir.N' mais. se· os dQcumentos reaimentc 
desappnr·~eido.;: no inr.cndio, podem authorísar a crença de 
qur rllr ·nuo · rrsultou elo acaso, mas de um plano criminoso, 
sf.'r:'t n hypoU1r.sP de pôr dr c1m1rent~na todas as affirmativas 
da commi$Sflü. 

'Outra allusfto . 'Esta não mais sobre assumpto aduaneiro, 
mas outro, de alcance. talvez político. 

Ouyi dizer de Uín1< lado: « essas· notavei:> creaturas são 
conhec.idas pela se·guiute forma: quando não é .possivel afas
tar um adversario .qualquür, chamam um cn.ngm1ceiro e con
tractam a em1preitada » . E exclamam de outro lado : ~ Elimi
nam. como .aeonteceu com o cbefe eleitoral Dcmctrio, no in-
terio-r de Pcmambuco. __ ». . 

Essas duas proposições pode·in ser analysadas em eon
.iuncto. :\o interior d.e Pernambuco, não conheci, nem co
nhe<:o, chefe algum de nome Demetrio, muito mems que tenha 
sido assassinado nestes ultimos tempos. . · · 

Ha naturalmente um equiYico . O c·hefe . político ·ultima
mente assassinado, por uma cmbóscada, quando em viagem 
para o município de Triumpho. do interior d.o Estado, cha-:-
mava- -se De oda to :\fonte iro . · 

Será possivel {}Uc entendam attribuir ao.s· irmãos Pessoa 
de Queiroz, .qualquer interi'erencia no roes.mo assassinato ? 

Asseguro ~L Gamara que nüo ha em Pernambuco .quem, 
de bôa fé . endosse semelhante juizo. 

O SR. OCTAc1uo DE ArntoQUERQCE - !'iem em Pernambuco, 
nem em ·qualquer parte, onde esses moços são conhecidos . 

O SR. ES'l'ACIO COE\IDIU - O orador pel'mitte um aparte? 
~eside -cm uma das minhas propriedades, u.m cunhado d'O 
coronel Deodato :\lonteil'o, que Joi meu compadre e era meu 
amigo. Esse cunha·do se chama A-Oclino Ribeiro Grani:!lt, tem 
C(}mlmigo com-ersadCI muitas "';ezes sobre -O ~sasis.inato do 
riarente e amigo. e 11U11ca attribuiu a menor responsabilidade 
a qualquer membro da familia Pessoa de Queiroz. 

O SR. :Q_sC;m So.·\RES - O pl'oprio juiz designado para 
formação da culpa, conlh~Cido L"l)tnri inimigo pessoal da fami
lia. Pessoa de Qui'iroz. procedendo com inteira corr e.cção, 
rencouheceu .que não podia ·haver, em h ypothese alguma, r e
ferencia a qualquer membro dessa fami\!a, como envolvido 
em tal processo . 

O SR. Jo.:\o -ELYsro - Muito reconhecido aos cfistinctos 
oollegas pelo valioso concuroo. 
· A propria familia de ·Deodato Monteiro não cogit.a da 



Chara dos Oepltados · lm(l'"esso em 29/00/2015 00:37 . Página 89 de 97 

$ES$_.\o E~l 11 DE D.EZ~rnno DE 1920 iô9 

intcrl'C'rcnl:ia dos irmãos ·P(lssoa de Queiroz no assassinato do 
sou ehrfc. O juiz inrnmbido ·:1·c lo Governador dD Estado de 
proceder á instruccão do proc.csso não. encontro.i um iÚicio 
sequar, de qur. cllcs ahi figurassem . 

DeYo dhci· á Caniat·a que o assa;;sinato do referido po
lilico prrnde-sP a facl!)S aecumulacl o;; llc J,-,ng-u da!a. na a~ila
ção em ~1U!~ vive o sertão 11cr-narnbucano. - Eu nie~:mo - tiv~ 
ens<>jo dr requr.rcr um hnbens-cot·p'lls ao Suprríor Tribunal 
do Estado. e dPpois, cm grüo d•~ rN:urso, ao Supremo Tdbunall 
.Fe<lc1·al. no intuito de a nuullar o 1n·ocl'.sso instaurado por um 
juiz, ta.mbr,m commission ado nos ll'nrnis d o art. 122, da Con
stituição Estadual. iem virtude· da;i; diversao mol'les, entre 
as quaE'..3 as <le um esperançoso cE•nico, o Dr. Araujo Jorge, 
occo1Tida;; {'ffi um grande e-n.nflfot0 naqu ella localidade sel'
taneja, na noite de 22 para 23 d e jan r.i:>o de '1910. oriundo ele 
divergencias e odiosidades DOlitica::. . Esse habrJas-r.01·pus~ con 
<:edido pelo 8upremo Tribunal F•>det'al, por a~co.1·dão nu
mero 2.900, de 18 .do agosto do citado anno, em favor do 
coronel ·Manoel de Si.queira Camp o.s, abastado commerci.ante, 
incluido nos pl'ocessos ;por te.rem sido adquiridas no ·seu 
estabelecimento algumas armas utilizadas no coni'Iicto, não 
obstante a:char-se elle ausente, annullou o mes-rno processo, 
JlOr ser iniciado ex-of{"icío pelo juiz em commissão e não .por 
denuncia do promotol' publico. . 

1-'f.uitos ·n.utros, os 11rnnunciados no mesmo processo. nos 
arts. 303. 304.18 e 21 combinados com o art. 29-1. do ·Codigo 
l)enal. eritre elles o mesmo coronel Deodato ~'lonleit'O. chefe 
da 'POlitica dominante: pelo mesu1fü fundamento posteriormente 
obtiveram outro habeas-cm·pus. . 

Tenho aqui uma cópia da petição desse ultimo habeas
co1·m1.s, ·naturalmente impl'cssa para serYir de memol'ial. 

Por a:hi pode1·á a Gamara. a.\·alia r do estado de exaltação 
dos anirnos por aqueJlas paragens longin.quas, das _prevencões 
e odi·o.s d ecorrPntes des-se facto -e .:-!eus antecedentes, _q.u-e. 
longe -de arrefl'cerem. augmentara.m de dia para dia. 

Ao tempo do governo do Sr. mart>chal Dantas Barreto, o 
cotonel Deodato :\lonteiro emigrou de 'I'rium{1ho. 

:Q Sn. EsT.\CIO Con1BRA - Para o Cear;L 
O Sn. Jo"\.o E1;vs10 - Exactamenfr para o ·Ceat·ii. sob :>.. 

protc<:cão <laquelle Estado, sendo depois rccon»mC'ndado pelo 
Sr. cor·onrl Jos~ Pessoa de Queiroz. 

Quando o Sr. marechal Dantas Bart·eto deixou a admi
nistração de Pernambuco, tomand() pos.se o Sr. Dr. Ma-noel 
Borba, ho:ie no Senado i;~edera.l, volLou Deodalo ]!\Io.nte~ro 
a rC'Si<iir 110 município de Triumpho. onde etn seguida ficou 
ínvestido da chefia política situadonista . Os odios, -que ainda. 
existiam. recl'udescerBJm. 

O SR. Osc.-1.R SOARES - Sempre a polilica naquellas zonas 
foi agitada, 11orque os chefes eram homens de prestigio e 
de lµct.n. 
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O SR. Jo.:\o EL Ys10 - iO.s C-O'n:flictos, os expedientes Yio-
lentos, succediam:-se. · 
· ;E' preciso notar que, alguns delles envolvidos na hec·a
tombe da noite de 22 para ~3 de janeiro de 1910, desapparc
ceram iselo assassinato por emboscada . 

O Sn. Osc..1.n SOARES - A1ém disso, ha o si>guintc : a zona 
Jimitrophe entr~ Pernambuco, Pnl'allyba e Cenr:í est:í frequ i>n
temente pcrt.m·badn. 

O Sn. Es1·,~c10 Corl\If.m.\ - Con10 todas ª" zonas das fron
teiras dos Estados. E' uma desordem habitual. 

O SK. Jo,\o ELYSIO - São as divergencias eternas das fa
milias sertanejas, como acontece r.ntre os Pereiras e Cnrvalhos, 
do município de Villa Be1la, do m·esmo Estado, sempre con
vulsionado. 

·Agora mesmo acaha de ser ferido p:or cangaceiros o co
nheci<lo official ce policia. 1'. Torres, celebrizado pela prisão 
de Antonío Silvino, em diligencia naquella · zona . · 

Os i rmãos Pessôa' de Qu·eiroz, Sr. Presidente. merecem in
contestavelmente a àcolh'ida, o apreço, a est.in)a que llles· é 
tri-but.ada em Pernambuco. · 

O SR. OcncrL!O DE ALBUQUERQUE - V. Ex. faz justiça ao 
ca-racter desses (lous moços. - . · 

O SR. Jo.:i:.o EL Ysro - Essas aleivosias, oriundas da odio
sidade de álguns espíritos contrariados por qualquer facto, 
inclusive o grande desenvolvimento a que attingiram os seus 
estabelecimentos corrimerciaes, não conseguem maculai-os . 
Ellas podem ser aproveitadas por occasiã-0 de represalias nas 
·ex:ternações de ordem politiea em que podem ser envolvidos 
pelo facto do pa·t'entesco com o aetual Presidenle c! a. Republica. 
mas não tem outro effeito. O grand~ tribunal da opinião pu
blica dá n essas cousas o exacto valor. 

Todavia, na minha qualidade. de amigo, conh~<>dor de 
seus habites, da acção que desenvolvem, e de suas lcndencias, 
não podia concluir sem vir em sua defesa quanto a essai:; ou
tras accusações. 

Elles. -ao contrario de.ssa campanha. pm;so dizer QU'1' ~fio 
dignos até do qualificativo de b-ennmeritos. Não ha c>mprehcn
dimento, em IP1ernn.mbuoo. a que não estej nm l igarJos. Além 
do grande estabelecimento commercíal 11'0r rllC'::. flmd·ado e 
desenvolvido. da fabrica. de artigos dP rn<'t~l. fundiçiío de f P.t-ro 
e bronze. installações para reparos de vapore~. e do Jo1"nal r/iJ 
Co'm'liiei·cio, um dos m'elhores orgãos da imprensa nacional; de 
que são proprietarios, concorreram· para a · creacão e fazem 
parte da directoria de grandes emp'rezas, como seJam o Banco 
Auxiliar do Comrrtercio, os arm.azens geraes, a fabrica de cer-
:Veja, etc. · · · 

Pernambuco. do norte do .paiz, é um dos Estados que conta 
maior numero de estradas de roda~m . A' parte as ·antigas 
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estradas, feitas aindo: ao tempo do conde da Bôa- Vista, ulti
mamente reparadas, pelos governos, do :ID-sf.ado e F·3deral, parte 
dellas é devi.da aos esforços da firmo. J. Pessõa de Queiroz 
& Comp., eom contriib'uições de sommas nvultadas, não .,só
mente suas como· de anügo.s do alto commercio, aos qii.aes 
recorrem proveitosamente. ~ . 

Não deYo <ieixat' no esqurcimento O' concurso presl:.tdo :.í. 
Prefeitura do Recife. qu{)r pelo St·. José Pessôa de Queil'07., 
quanto ao emprestimo de 1913 para o calçamento da cid:rde. 
qu·er pelo Si·. João Pess\>a de Queirn7., ultimamente, quanto ao 
emprestimo, para identico fim', de oito mil contos. Ahi estú. o 
testemunho do Sr. coronel Lima de Castro, actual prefeito . 

. . A Liga contra o analpha:bct-ii;;mo, o Dispensa.rio doo l}obres. 
o · OrJ)banato dos Gazeteiros e outras instítuii;ões devem 
áquelles moços assignalados serdços. 

Em constru~ã.o ·na cidade do Recife est.<í, talvez a m·etbor 
maternidade da America do Sul. A' frente acha-sr, o SI'. José 
Pessõa de Queiroz, que, 11,.pezar de só ter em caixa setecentos 
eontos, espera levar a termo esse serYiCo dentro dfl pouco 
L-empo, confiante no auxilio que póde prestar (\ obter de amigos 
do com'mercio, da industria' e da agricultu1•a . · 

A sociedade pernambu cnna, em geral, cerca os irmãos 
Pessoa de Queiroz, do máis lisongeil'o conceito ... 

O SR. OscAn SOARES - :\ão só alli. c-OJOO nos E·stados li
mitrophes. todos são unanimes em proélamar a operosidadr e 
a dedicaç:.ã.o dos Srs . Prsstia· de Queiroz, que jamais recusam 
auxiJio a qu<'m o pede . E' uma Yit'lude excepciona•I. 

O S1t. Jo,\o Er.Ysro - . .. e. por parte do commr:rcio, 
grande ou pequeno, onde recebem as mais c'arinhosas mani
festaçõ·cs, são scmpve distinguidos com a escolha para rep1·e
sent.al- o na dircctoria da. Associaç.ão Commer.cial, na Junta 
,Commercial. r-0rporaçôes <le grande relevo . 

. Todo pro~resso delles resulta de uma ene>rme capacidade 
de trabufüo, nlliada 'ií. grande competencia. 

O SR. OSC.\R So.\MS - Só poderão odial-os aquelles que 
·odeiam a· prnpricd·nde alheia. 

O ·sR. Jo.\o ELYsm - A sua actividade .póde-se dize.r exer
ci<la além da eapital de Pernambuco. em Alagüas. em Ser~ip1~. 

·na. IP~ra11ybn, o até nqui na: CapitaJI Federal, onde contam tam
bem estabelecimentos commerciaes. 

A$sim, pois, se.iam os netos do Sr. Ministro <la F azenda: 
de que a principio tratei , sejam todas as demais invenciooices 
en.gen-Oradas contra elles. d ifficilmente .poderão deslustrar a 
justa nomeada qu·e conquistaram a golpes de -acthidnde e in
quebrant:;vel -perseyeranya. 

• 
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O SR. OsCAR SOARES - Esses actos simplesmente offere
ccram ensejo para .que:. m'nis uma vez, se caracterizasse a. 
honestidade de . sua acção commercial e suas qualidades 
pessoaes. 

ii 
?. O· ·sn. Jo.to Er.. Ysro .:....__ Acredito ter cumprido, Sr. PI'esi

d~r.tl', o .meu cle\"(~r. Sinto-me, po1·lanto. sati~ír.i Lo por hav~r 
eoncorrido p·nra o restabelecimento da verdade sobt•.e o justo 
conceito de amigos dikir los. a~rad~ido á .Camara pela bcne
rnlr.ncin de sua attPnção. (Muito bem; mu.i to bem.) 

I ' 
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Dh!ores do corpo da a• via do desp11cl , 11 . rn .'464", do '1 de. novombro de i. ~!5 1 de mercadorias impot•tadas por J. Pcssôn do Qnoi!·ox 
& Comp., conroi·mo o 111a11ifcslo n. 26·1 º.a r~1clur:1. n. li.542, 110 Co11sulado de Pans, pelo vapor S~11utra 1 cmtrado em 12 de m:tubl'O do rcfondo 
anno, e 1·ecolbidos ao armar.cm u. 2, a:-:s1m co11coo1do~ : 

10 16.; 

~o l.)3t; 

23 088 

81 

Valo1· do 
cambio n :1.21 

;1ccMdo 
art. l< ria 

Tarifn 

JJOSOOO 

·lSOSOOO 

7808000 

840$00U 

1 
Nmnm·o dn:: 1 

addi~õcs 

R 60 !~ 

1\ i:; 

3 

n "º % 

.',. 

íl 50 ~~ 

.\1:1rcn~ Numero e contoúddo dos volumas 'fnxa Dil'eito!I 

J. P, Q. Uma O.'lixa n. 3.700, peso bruto 230 kilos1 contondo 
H.oi:oO fn1.o;q11inhos de vidro n . 1 com porfumal'm, 
peso bruto nos 011vohor ifü i 61 kilos •••.. , , .• . , ••• 48000 

111 Unas caixas ns. 41l0/ül, p().W bruto total 4.3:1 kilos; 
(tl'inngufo) ·co11tomlo vc:lras para afiar naval/ias, pesaudo nm• 

r.nvoltorios 302 kilo;;, •••• •••• • .• •.•• , • , ••••••••• 8300 

oHSOOO 

1088600 
111 Duo.e oaixa!i ns. ·~D2/ü3, reso bruto totn l 403 kilos, con-

(tJ'i;111gulo) tendo m·ame de cObre sirqp{es, pGso nos eavoltorlos 
332 kUos, •• ... •. •.. .... • .•• . . . . • •• ... . • . ••••• , 8100 i328800 

Duas oaixas ns. 404/05, peso brnto total 44-8 kilos, con~ 
Lendo botões do osso com fm•os, pesando nos en-
voltarias 374 kilos •• • •• . , .. .. ... .. . .... .... , • • .". ! SOOO 37>$000 

1 :2o9S<OO 

--------------·---------------·----·--------------~--------

Qua.tro addloi;:ões. Em 4 de novembro do i9Hi .- A. Lucd'na. 

3~ º/0 Olll'O •• •• • ,. ,, •• ,., ,,.,,,, ,,, , ....... . , , , , , , , • •,, 
IH) 0/ 0 pa.pol •• •• •• • •• , •• , , • • , , • , • , • , , • , , ,, • •• , • , , • , , •• • 

"'108790 
818$010 

A1·mnzenago1u,., • .. , •• , • , ..• • , . , •••.• , , ••• , ••..... , .. .. .• •• . .. . . • 
Ca.pn.tazius ••• •• • • • •• • ••. ....• •• •••• •• ••• • •• .• •• •• • , ,,,, . ,, ••• • • • , , , 
Estatistica ••.• .• . _ ..•. •.. . ••• •• . •• , ••• • , ••• ••• •• • •••• ••••••• , ••• •• 
2 º/º Olll'O ·- Obl'flS do po1·to •. ..••.••••••..•.• ••••• •• ••• • • ••••• •• •. • 

Ouro •• • , •• ,, •••• ••••••••••.• . ~ . •• ••• , ••.• •• ... 
Papel ••• •••• •. . . •.. .• •.• • .•.••...•• ... •. . .. . . . 

000$549 
873S730 

Dh'oitos 

! :2S0$400 

41$ ••. 
13$ ... 

50$000 

! : 374$279 

No valor official do 2 : \J.H~!Hl!) pagam um conto t rn;:ontas o setenta o quaü·o mil dnzontos o imtmlta o uovo rói:ii. l~m :; tio 110\'l~l\lbro .dn 
915.- Antonio Luct!mt. 

lleccbi i : 37-lS27!>. Alfandega. do l'm·uu.mbuco, -12; do 11ovomb1•0 do 1\H.ü.- O thosouroiro, 

H.osumo da füctm·a. 11, G. 5·l~, ;'i. odom, va1i01· Samcmi, Inclusivo frotc u despozas: -10.0US fr:mcos ; data1.h o Jnga liwtla 0111 2;i de ~elnt11\J1•0 
~?s~;i~i~Ín~d~:\1lado tio Pa1•is, Fra111;a; porto do c1111Jn.1·quc : B•mioaux; prll'to do do:;tino: Pót'1ia111\Juco; ·tt·inla o dou.~ vollwws, n~sim 

M•roa 

J,P.Q.-8·!0 . ... ...• . Ca.Jx;~ 

M.G. D.-2 .69!t .. , , .• 
J,J',Q- 3,109 . . . . . . . . 
J . P.Q-52-i . . . .... .. . 
J.P.Q- 557 . ... . . . ·· -
m- i1üü/Gti .. • .• .. . ... 
u1- 4;j(), •• .... •.• . . . 
~-~1.-1.:.?ti-.•/·rn ... . . 
~ . G.-!aa/üJ.. ... .. . 
J,l',Q- i.i08 ...... .. . 
J .ll-a>G9 .. . . .. ... , , 

1 
Poso bm to 

rló 
VO!tllllU 

Bko/,g~~Iª .. 1'.1'.1'.1~~~~~''.ª.s. ~;~~1·1 · ·b·o·1·~''.'~~1·a·. ~!~ 1.'l .. '.I~ 
1\1·tigo.~ dn rdluloido . • ... .. . . . . , ....... , ,, .. . 
Al·l if!OS do n1·111al'iilho + .. ....... ... ....... . 
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·Encerrada a discussão unic1t do parecer da Coromissão de 
Einanças sobre as emendas ufíerccidas na :!.~ discussão do 
proj ecto n. lt35, de i 0:20, cull(:cdendo isenção de direitos ás 
emprer.as de viação que mslallarem o sen'i<.;o de tracção clc:
ctrica ; com parecer ct.1. Comnüssão de Finanças sobl'e as 
emendas offerccidas (vide 1•rojcclo n. -035 ~\, de :l.920) e 
adiada a votação. 

Discussão 1.:nica Clu parecer da Commissão de Finanças 
sobre as emendas offet t:cítlus na 3ª discussão do proj ecto nu
mero 5~i(i, de Hl:l O, abrin,!o o r:rcdito especial de 1 : 000$ paro. 
f,agam e.n to a Herm e-Jindu PePeira dos Santos; com parecer do. 
Ccrnmissão (!0 Finarn;a,; sobre as emendas Oi'ff!t'Ct:idas (vide 
projcr,lo n. 5~6 A, de Hl20 ) ; 

Encerrada e adiada a .-o Lação. 
Disc.ussão uniea -da emenda {lo Senado ao projecto que 

auloriza a aberLura c!o credito e~pecial de 20 :239$060, para 
pagamento ao Dr. Antonio Angra de Oliveira e outros, em 
virtu-cJe de sentenç.a judiciaria; com parec~r da Commissão de 
F inani:;as favoravcl t'i emenda (vide proj ecto n. 334 B, de 
1!}20) ; . 

Encerrada e adiada a votação . 
Discussão unica do pârecer da Commissão de Finanças 

subrc a cmcnlia of ferccida na. 2" di!>cussão do projecto n. 345, 
de 1921), abrindo o credito e.$p~c.ial de ,~: 150$, para paga
mento ao major Ai'lhur Xavier i\fore.ira e capitão José Lour
deêi Gui roarã.es Pa.dilna; com parecer das Commissões de Obras 
Publícas e de .Fínanr.~as sobre a emenda (vide projecto nu
m ero 34õ A, de 1n20) : 

Encerrada e adiado: a vo tação. 
Discussão unica do riarec.;r n. !t8, de 1920, mandando ar

ch ivar o requerim~nto de Lourenço da Silva Oliveira sobre o 
projecto n. 605, de 1020, da Gamara dos Deputados; 

Encerrada e adiada a votação. 
o opuue_:iepu! '066l <i!J ·os ·u Je~e>J"Bd op llJ]un qo-çssn<Js1a 
rc.:q,.H~rimento de Henrique Salusse Lu~sa.c sobre c.oncessão de 
uma. estra da de forro; . 

O Sr. Presidente Acha-se sobre a mesa um rcqueri-
mcnlo qu 0 vue ser fülo. 

E ' lido, approvado e iiostu conjuntamente ~m discussão o 
seguinte 

ltEQC1'1\i:'.-rnNTO .\O P.\HECE:rt :'\. ;JO, nF.: l\J:W 

RN!Ul'irn q HI} o varN~<'r n. 50. vnlk ;i Camara, sem pre
juizo da disr.ussã1J, afim ela parte juntar novo3 documcn! ns . 

Sala das sessões, ·1 J de cl.e::~embro de HUO . - Rodri{Jucs 
Jlachado. 
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Encer<'rtcia a discussão unica do parecer n. 50, de i920, e 
adiada a votacão. 

DiscuS$iío i.mica elo parecer n. 51, de 1920, mandando ~!'
chi:var O· requerimento de Lourenco da Silva Oliveira, sobre 
o projcclc n. 601, fie '.l020, da Cama!'a dos _Deputados. 

Encerrada e adiada a votação. 

2~ di scussão do proj<>clo n. 671, de 1920, abrindo o cre
dito cspeoial de 50 :272$927, para pzgamento a Romualdv de 
Souza Mcilo. 

Enlra cm discussão 9 ::irligo unir.o. 

O Sr. Presidente - Acha-se sobre a mesa uma emendo. 
que vac ser lida. 

E' lida, apoiada f! enviada á Commissão de Financ;as a se""' 
· guinlc 

cza. . dis.cusS'ão) 

Accrescente-se onde convier: 

.Mais a . importancia de 21 :j38$666, para pagamento ao 
directl!r do Tribunal de Contas. Frani.;isco José Pereira de 
Oliveira ( :los pl'imeirc>s escripturarios, Candido Venancio Pc:
rE-ira: Peixoto, Antonio Pinto Ferraz Nunes e bacharel Cicero 
Freir~, e ao segundo escriptura~ io, . José da Rocha Gomes, de 
gratificações a . que tet!m direito pelo servi<)o de tomada de 
contas fôra das horas do expediente, dos seguintes respon
$avcis: Antonio Furtado de Mendc-nca. ex-fiel de armazem da 

. Alfandega do Rio de .Janeiro ( exercícios de 1893 a 1913): 
Amando de Arau,io Cintra Vidal Junior, ex-thesoureiro da 
Jmpr~m:a Nacional (exercicios de 1905 e 1906); Leopoldo 
Correia, thesoureiro do Lloyd (exercicio de 1920): Tiberio 
M·inciro. ex-almoxa1üfe da mesma Imprens.a ( exercic io dei 
'191'0); Antonio Cezario de FiguP-iredo, ex-pagador da Segunda 

· Pagadoria rio Thesouro Nacional (exercicios de. 1914 e 1915); 
·Alberto Azevedo. ex-almoxarife do Lloyd (exercício de 19HI): 
Franklin Ribeiro de Almeida ~ Euzebio Pereira. collectOr e 
e!>crivão da Coll!"ctoria Federal de Santo Antonio de iPadna 
( exerr.irios de 1909 a 19f8); A. Furtado A. Cavalcanti. ex
thesoureiro do LIÕyd ~exercicios de 1918 a 1919); Luiz Pinto 
de &Jnza Coelho, collector da Collectoria Federal da Barra de 
S .. João (exercicios de 1910 a ~912); João Pereira Soares,. 
Agostinho Servulo dos Santos Lima, AgneHo Barcellos Collet 
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e Ferna~do de Carvalllo Brakmann, collllector e escrivães da 
'Collectorw. Federal de S. Fidei·is (exercicios de 1915 a Hl18}. 

~ Sala àas sessõe~. H ele dezembrü db 1922. - Lemaruber 
Filho. -- Vicente V. Piragibe. 

En~erTada a 2" d_isctissão c)o artigo unico do projecto nu
rn~ro_ 6d~ de rn20, ficando acltada a votar.;5.o até que a Com
mrnsao de pat·ecer sobre a emenda of~crccida. 

Enr.rrrada a 2" discussão do artigo unico do projecto nu
mero _222 A, de 1920, isentando de direilo~ de importar~ão o 
mate~ial que se de:ot.inar ao Laboratorio de Observações, 
nrnnl 1do rm !llanáos pela Escola de Medicina Tropical de Li
verpool; com parecer fayoravcl da Commissão de Saude Pu
hlir~a e substitutivo ela de Finan0as ficando adiada a vo-
ta(;ão. • ' 

3" discussão do projeclo n. 670, de 1020, abrindo o crc
di lo de li7 :8!J3$H3, IJUI'il pagamento a Fclisbel'Lo Brant. 

Encerraua e urliada a volar;ão. 

O Sr. Presidente - Esgotadas as malerias cm discu~::lão 
vou levantar a sessão, designando para segunda-feira, 13 do 
corrente, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votac;âo do projecto n. 635, de 1920, concedendo isenção 
de direi tos ás empn~zas dr. viação que installarem o servu;o 
de tracção e!cctriea; com parecer da Com missão de Finanças 
sobre a:-;; emendas offcrecidas (vide projccto n. 635 A, de 

· 1020) (2" discussão); 
Votação elo projecto n. 596, de 1920, abrindo o cred~to 

especial de 1 :000$, para pagamento a Hermelindo Pereira 
dos Santos: com parecer da Commissão de Finanças sobre as 
Pmcndas offet•ccidas (vide projccto n. 596 A, de 1920) (3ª 
discussão) ; 

Vol.ar;üo da emenda do Senado ao projccto que autoriza 
a abertura do ercdilo especial de 20 :2398060, para pag:-<l
mento ao Dr. Antonio Angra de Oliveira e ou1 ro::z. em vir
tude ele senlcma judiciaria; com parecer da Commissão de 
J:~inanr.a:< i'avorâvel ú. emenda (vide projecto n. 334 B, de 
JrJ20) ·· (disr.ns~ão umcaJ; 

VoLn·~;1o do rrrojecto n. 345. de Hl20, a~rinc.lo o cred_ito 
"'prcial d.e 4: -1508_. _para pagamen~o ~ uc_i m~1or Ar~lmr_ Xa-: 
vir-r l\lo1·n1ru n capltao JO$n Lonrdes G~1marues P~dllha, com 
paré~cer elas Commissões dE: Obras Publicas e de E manc~s so
bre a. en-,cnda (vide projecto n. 345 A, de 1.920) (2• d1scus-
::;ão); 
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\'~f.a~:ão do pareGcr n. ~8, de 1920, mandando ª''ehivar o 
requer1rnento d<:> Lourcrn~o da Silva Oliveira sobre o proje
<~to_ n. 605, de 1920, da Camal'a dos Deputados (<iiseussão 
UTIIC:J.) ; . 

. Votaeão do ~arecor n. 50. do 1930, indeferindo o requc
l'lln<'nto de Henrique Sa!usse, Lussac sobre concessão de uma 
estrada de ferro. precedendo a volaçã.o do requerimento do 
Sr. Rodrigues .Machado {discussão unica); 

Vo_tação do parecer n. 51, de 1920, mandando archivar o 
rccruerm11'nto de Lourenço da Silva Oliveira, sobre o pro
j ecto ·n. 6C5, de 1020, da Gamara dos Deputados (discussão 
unica); 

Votação do projecto n. 222 A, de 1920, isentando de di
reitos de importação o material que se destinar ao Labora
torio de Observações, mantido cm Manáos pela Escola de Me
dicina Tropical de Liverpool; com parecer favoravel da Coro
missão de Saudc Publica e substitutivo da de Finanças (2" 
dfacussão) ; 

Yotação do projccto n. 670, de 1920, abrindo o credito 
de -17 :893$-H3, para pagamento a Felisberto Brant (3º dis
cussço): 

Vola~ão elo projcr.:ln n. 18, ele HJ.20, 1:orn:edcndo mellwl'ia 
e.e reformas ans voluntarias ela Patria Josi": .Joaqu im Gon~ahtc~s 
e Manoel· :~dolpho dos Sant.os; com pa1'cccr das Cmnm1s<;úes 
.or. ~fa.ri"nha e G:wrra e de E'b!a.nc;as, contrario ao pro,jecLo e 
iavoravol ao véto que lhe foi opposto pelo Sr. Presiedntc üa 
Republica (vide projt>cto lL 1 S . .\, de 1920) (discussão unica); 

3" -discussão do proj('cto n. 6ü3, de 19i0, orgauízàndo & 
Contabilidade "Publica da União; 

3" discussão do projecto n. '58!\ de Hl20, de; Senado. os
tabclcccmuo a: condições a que se -clev<'m submcttcr os -cstran-· 
feiros rcr,idl'nlcs no Brasil para o fim d() obterem titnlo .-1c 
rn1turali?a~~ão; C(•m snhstitut.ívo da Commissão de Constitni<:fo 
e Justi1.:a; 

-~· discussão rlo projecto !: . 669, d<' "1920. ahrindo o cr i!
dito especial d~ 1 :8258, para pagam('nto de diarias a Hernw
lindo Fe.rreira Lima; 

3• <discussão do projecto n. 586 B, de 1920, considera~çlo 
de utiTiàade pubHca diversas sociedad·cs sporlivas e a Associa-, 
(:ão Pr6-}\Jatre; 

2• ·disrussão <lo prnkclo n.. 612, do Hl20. abrindo o cr~·· 
dito e;opecial de · ~7 :949$343, para pagamento· a Djalma Fer
reira. 

Levanta-se a sessão ás 15 ho.ras e 25 minulos. 
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162' ~ESS...\.O, ~M 13 DE DEZEMBRO. DE 1920 
> 

PRB6IDENC1A UO $JUl. BUENO BRANDÃO, PRESIDENTE; ARTHtiP. 
COLLARES M OREIRA, !" VIC!:·PílESIDENT.l:, e: ..JlJVENAL. LA:.VI AR· 

TINE, 2v SECREI'Afü(• 

A's 1;:> ho1·as compareeem os Srs. Bueno Bra.ndão, Ju
vena.l Lamartine •. Oc.tacíJlo d e Albuquerque; EpJligen.io· '1<
Salles, Antonio Nogueira, Bento Miranda, Cunl).a Machadc.i, 
Agripino Azeved-0, João Cabral, Armando Burlamaqu.i, Tno
maz Rodrigues. Thomaz Aecioly, Osorío de Paiva, Affonst' 
'.i3ar:a:ta, Cunha Lima, João Elysio, EduaNio 'ravJlrcs, Pereira. 
de Lyra. Estacio Coimbra, Deodato Maia, Se.abra Filho, Josc 
Maria, Raul Alves, Elpidio de Mesqui ta, Roorigues LimP.. 
Eugenio Tourinho, Leão Velloso, Paulo Frontin, Lengrubcr 
F ilho, João Guimarçes, Ramiro Braga, Veríssimo de Mello . 
F.r.aneisco Marcondes, Maurício de Lace:r da, Teixe.ira Bran
dão, Albertino Drummon<i, Fran.ciseo Valladares, Amarico 
l.opes, ZoroasLro Alvarengll,, MOlreira Birandãr.>, .R&ul Sá. 
Jayme Games,· Edgàrdo da Cunha, RauJ Car doso. Ferreira 
Braga, José Roberto, Cesar .Vergueiro, Prudente ue Morae.• 
Filho, Palmeira Ripper, Jos t: Lobo, João de Faria, Arnolph!r 
Azevedo, Olegario Pinto, Pereira Leite, Eugenio l\füller, Go
.mercindo Ribas. Marçal de Escobar. Octavio Rocha e Joaquin1 
Osorio (60·) . 

O Sr. Presidente -- A lista de presença accuaa o com
pareciment.o de 60 Srs. Deputados. 

Abre-se a ·sessão. 

O Sr. Octacilio de Albuqnerque (4º Secreta.rio, servindo 
àe 1° ) procede á. leitum. da acta da sessão antecedente, a qual. 
~. sem .observações, approvada. 

O Sr. Presidente - Passa-se ~ leitura da expediente. 

O Sr. Juvenal Lamartine (2º Sec~·etario, se,.,Jindo de l• ) 
procede a leitura •.fo seguinte 

EXPEDIENTE 

Telegramma : 

Urbano, i3 de dezembro Motivo eaude aiterada me 
impede comparecer sessões. 

·Saudações.· - Deput,ra.do h .ií.t>. Me~ze~. ,...... loteirada. 
e . -Vol.· XI.V :[ :! 
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E' lido e . vae a \mprimir o seguinte 

PARECEI\ 

N. 53 - 1920 

Indefere o req·u..erim1m,to e11i que o Dr. Licinío Lyrio d.D~ San
tos pede a sua reversão ao seJ•viço do Exercito 

Liciuio Lyrio dos Santos; no posto de 1• tenente medico, 
..contando mais de 10 annos de servico militar, pediu demis
são do servico do Exercito, que lhe t'oi concedida por de- ·, 
ereto de 11 de setembro de 1918. 

Em requerimento de 2fl de novembro proximo !'indo, en
dereçado ao Congresso Nllcional. pede reversão ao quadro ef
cti;vo do Corpo de Saude. 

A Commissão de Marinha e Guerra é de pareeer que 
deve ser indeferida a pretenção do requerente, que se exone
rou-se expontaneamente, do .serviço militar. por não desejar 
mais continuar no serviço do Exercito . · 

A~dmittir lll. sua reversão, seria autorizar a reversão á 
aetividade de todos os officiaes Gcmissionarios, com prejuizo 
de terceiros e da propria classe armada que, só soffreria com 
a volta ás fil~iras de elementos della a:i»stados, por motivos 
partic.ulares, já fóra dos habiLos militares e, em regra. sem & 
necessaria vocacão paoo. a carreira. 

Tal o parecer da Commissão de ?.farinha e Guerra da 
Gamara dos Députados. 

Sak!. das Commissões, 9 de dezembro de 1926. - Ant011io 
Nogueira, Vice-Presidente. - Joaquim Luiz Ost>rio, Relator. 

Maria Hermes. - Salles Filho. - Armando Bu1·lamaqui. 
Elo11 Cha:w:s. - L'JJTa Castro. - Osori6 de P(l;Íva. 

E' lido e vae a imprimir o seguinte 

PROJ'ECTO 

~- 603 B - 1920 

illanda rei:erter a.o ser~'iço activo do E:rercito (l capitão r':l
f ormado Alfredo Fonseca; com parecer da Commissáo de 
P.inmiças soln·e 1.t enl.cnda of{erecida cm .24 rliscu.ssão, sub
stittitfro da mesma Commisséí.o e parer.e1· tlo de illnrinhu 
oJ GveTra, fav01·avel ao substit1iti'l'o 

O Dr. M;ircos .Moni'l. Leão Vellosv füi l'.ontraet.ado 1::m 
a~osto de 1908, pelo aviso do l\Iinist.erio da Guerra n. 109. 
<le ti do mesmo mez, para servir como medico de ;5'" classe. 
junto ao contingente do t:::0 batalhão do Exercito~ em dili
;;encia para Sant'A.nna <lo ParM.hyba, vi:oto não haver me-
dico do Exercito prompto para seguir com a "expedição mi-
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litar, convulsionada como ~P. a.chava aquell~ região de su
doeste. 

Regulava, então. a admissão de medicos a.d.Juntos do 
Exercito o decreto n. 307, de :fevereiro do 1.890, qu.e, entre 
cutras disposii;ões. eslabei ·~cia o prazo cerlo de dous A.nno& 
para a duração do respecti' 'º contrado e 0xercicio fixo em 
uma guarnição . 

Tratando-se de uma. ex1Jeú1ção de b'U~r·ra, pois a ordem 
I>Ublioo, em Matto-Grosso. achava-s~ alterada, e não havendo 
quem se quizesse sujeitar us condi(}Õe:> do ci taào -decreto. l'e
solveu o :i\linisterio da ~uerra manuar, pelo cilí1do aviso con
lractar os serviços daquelle prot'issional vor tempo i-rvieter-
71linado. a além dfsso. com as ·i:antage11,~ e onus de { ª tenente 
medico · a.djunto, e, como ta.l, foi inscripto •) seu nome no 
Almanak Militar. 

Terminada. a '(;ommissão i:uili\,ar, i:l regressando a esta 
Oipital, o Governo Federal mandou que os seus sel"Viços fos
!$l'm prestados no Hospital Central do ~ercito. 

Em dezembro de 1910, achava-se o Dr. Marcos Vellosn 
no exercício de suas funci;.ões r:aquelle hospi tal, quando 1'ot, 
pelo aviso n. 3 .179, dispeI;lsado do scrvioo de medico adjun
to, sob pretextá de que a lei que reorgani7.ou o Servico de 
S.'lude do Exercito havia extincto a classe de adjuntos. 

O Dr. Marcos Velloso reclamou cont.ra a deliberação dl> 
Ministro. não só pelas condiçÕe'.$ especiaes em que serviu ao 
Exercito, como pela fórma por que 'foram 1iuntrad.ado::; º'° 
!leus serviços. · 

Feita a reforma do Con:.o de &.i.Utli:!, u medico a.J, 1aüu 
11ee tinba mais de dous annv:" d1\ trabalhos inintr2·1·uc1tos, 
devem, pela lei. ser aproveitado no quadro em c1uc s.-. acham. 
Não o foi. · 

Ora, ~ .d;:libe.ração do :.vlinistro é flagrantemeaL~ il!cgai: 
i", porque. t' propria lei l'€Organizadl)ra do:; $r>'(''I. i•~·J:; rk 

Saude de:> Exerr:itt>. o decreto legü;lalivo n. 2.332, de :!6 ;:f;' 
j ~~n<>iro di~ 19Hl, ass im pr<!;;creve no ar t. l ·t . § l": 

~continuarão nos a1; luaes quad t•o::; 1·espf>din.1s. ~m
t}ucmto l!em servirem, 1>S Jl')edlCO~ e ph1)rmaceutiC:M 
'.J!:lju,ilr)& tJUe não podr.:;n 1mf.r;-:.1· p;.n·a '' <JU<ttJ;·(1 \ •ffr
•}~ivo por excesso de ida,J9 (3 "~ •'IU•:: nüo auceitiu·1'm 
:sua inclusão no dito quadro.» : 

2u, porque, pelo dec:reto de fe.vereil·o de HWO, 1 contra
eto qu e rlera ent.ra!k á-quelle medico no Exercito foi por 
praz·o indeterminado, e para desempenho de uma missão es
pecial <le guerra, como faz ciaro C\ avi!io do Ministerio <.la 
Guerra mandaudo contmr.t.a\' 0"5 $eus servicos. 

O decrelo leg'iS!ativo n. 2. 332. de HH r.1. terminanle
mente, como vimos, mandava conservar os medicos aue lH'IH 
serviam nos respectivos quadros. . 

Que o D1·. ~Iarr:os Yelloso llt!m servia ao E.."(ercíto 
iir·ova-o ter sido elogiado em ordem do diti, após a sua e:t
p P.dição de ~fatto-G1·osso, e tambem ·o facto de grande relevo 
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de ter (\ 
Doi- ma.is 
Ga·pfüd. 

Ministerio da üueua ce e:;irao o mandado servir, 
de um anno, no Hospital Gentral do E:xercit-0, nesw 

A forva. probant.e dos documentos que se e.-s:níbe em 1·avor 
desse profissional nãO pód1~ ser contestada: é imoossivel 1rn-
gal-a, ou destruil-a. · · 

A Commissão de Fiuança:$ ú pois de pal't'.!ce1· que seja 
ado?t.ado o seguinte. substitutivo fw projecto n. 003, de i 92(}: 

$UBST1'1'U'I'IVO 

O Con.gi•e:::so >acional resolve.: 

Art.. L" Reverterá. ao serviço activo do &ercito, iio ·posto 
de capitão, o ca.pitão r.eformado Alfred«i> Fonseca, que l:ieci 
inoluido no quadre de sua :ir.ma. sendo:·-lihe icontado, como de. 
::;erviço aetivo, o tempo .aro quo th·er est-1.do como reformado, 
.sem: direito~á percepção de quaesquer venc.imentos anteriore~. 

Ar't. ~,. Ser<á rea.dr:nittiào no Corpo de Saude do Exer
cita, nos · termos do dooreto legisl~tivo n. 2.S3:?, de 26 de ja
neiro de 1910. o 1· tenente ·meclico Dr. )farws :\foniz Lefü• 
VeUoso. sem. direito tí. percepção tt quaesqu{l.r vencimentos an-
1.~.riores :.í. sua readmissão. 

Art. 3. • Revogam-E>e a:> dblJOSivõcs em cC1nirari~. 

:Sflla. d~s Commissõe.s. 3 de de7;embro de H>20. - Ca:rlo.~ 
1le Campos, Presidente. - Pacheco Mendes, Relator. - Sa.m
pa.fo Corrêa. - Ca:rto$ Ma.-z:ímrilW.oo. - An.tonto Carlos, veu
l"l00. - Cinci:nat<> Brago... --- Octa"L'W Mangabeira.. - Sou::;u 
Castro. -- Celso B«IJ'm<!. -- Ramirv Braga. - J os:i.no de 
.4.'l'm.tjo, vencido. 

. :~rn virtud.- •lú 1:equerim<::nto do Si-. Deputado Joaquim 
•IJ::or10, approvado pela Cama-ra pat·a que voltasse a Commi!;
,;ão dn Marinha P. <Tuerr-.i. o projoot.o 603. de 1920, afim de dizer 
~obrP ,a . em<.'nda (lfíei.·ecida ~m 2" di1'cusi;ão e que manda 
P~a-0.autt.lr. no:> lermos do decreto n. 2.232, de 26 de janeit''-' 
de :1910, o medico adjunt.Q Dr. Marcos Muníz Leão Vellosv. 
sem dfreito á percepi:;ão de quaesr.tuer vencimentos anterioi-es. 
r:abe a esta. Commissã.o declarar que Mceita G substitutiv(I 
9roposto pela Commissfin •:li- Finanças ('! no qual está ~>tt.en-
did~1 a r:itadP ·~mend:i. ' 

Sal~ da:-; · ~es~ões, 1 1 .J,; dezembro de 1920. - A.ntonw 
.Vogueir:a, Vice-Prosdentc. Salles Filho, Relatol'. - Jfarfl.i 
Heroies. -- Eloy Clw.1:e;s, "encido. - L·yra Castro, vencido. 
'- O:;orü:> de. Paii:a .. -- !Oa<rtiim Qsorio_. vencido . . - :A.rmcndo 
Uu:rlo:maq11.i . 
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PRO.TEC'J'O ~ . 603. file '" 1 ~2.0 

· O Cong1·eS$ü Nacional resQlv1•~ 
~.\rtígo unico. Reverterá. ao serviço activo do Ese1•cito, no 

posto .de c~pitão, o capitão reformadCi Alfredo. Fonseea, que 
será mclmdo no quadrn rl~ sua arma. sr.ndo-lhe i:ionta.do. 
como de serviço aetivú. 1) t.•.;mpo em (}l1,.. Uver estado oomrr 
i·eformado, sem direito á percepf}ão de quaesquer vencimen-
' oos :mteriorP.~: revogada!" n.s disposi13õe~ em ~-0ntrario. 

Baia dais Commissõe,:;, 26 ele ügosto dn -19211. - Simeão 
Leal, Presidente. ......, Sollc." 'fi'il.ho. Relator. - Sem•,ria'lW Mar
q'IU!s. - Antonii-1 Norrueirtt. - ·f)ttr.ni M11cfcl . - 0.<JOrio df' 
Pa:w<t. - Elnu Cha1'!!~. vP.ncino . 

KMt:?-;oA .\ QUF. ;.;r. HBF~:rn: l'l T>."1!\f!t::ER !'ltlPRA 

()ndP ('HinVÍf\l ' ; 

}~ que se.ia, 110~ Li:rmo:i de llc:oreto n . 2. 232. l.lc !:ô de 
]:in~\ro dn (910, readmittido no Corpf.t de Saurfo dG Exercito~ 
onde serviu por l':::pnçn dr. tr<!r;: annos, comn primeirD t<'n~nt.i", 
rnedico adjunto. ~ Dr. Mar.cos Moniz Leão VeUoso, -~em di ... 
rl'itl'.' (i pcrcep0üo de quaesc:iner vencimentos ':lnteriore~. 

· ~ah1 ~a~ ,;essõe~. 1~ (fo novembro de 1920. -- Fr-ederic<' 
8cn·ge.~ . -·· Torquato Jtoreira. ·- . ..frlíndo TJe<>ni . -·- Deodato. 
Jlaú:l. -- Olei}Cl'J'io .Píil.to. . - . Ir' . B1'e.ssane. -- t. Corrêa ik 
Bri.tt.o . .. . Manoel Rr.ís. . .. - A~.fo-ni.o Ag-uirre. - - Honoraff? 
.1for.s. --· 6f>1'1Jasio Fím·~1,-ante. ·- EU,qen.i? Xourinho. - ·"" 
PiN·:.\• cie Cm·"f~GU..1_; . Nr.1.rú• iit• Pav./IJ. . ·- Raul .4.lves. 
I J11fí·· ; F·i/lfl.~ [Jí",;'-' . .. J.N:n(' ;,,) (if1friír... . . .ll11n()f'l Vill.aboi1'11 . · 

O 8r. Pre@d.de•~ - E:>tá find:i. a lnit nra do e11."J)ediQDtt>. 

O isa.-. Màurici<• de L&.eerd.& - Sr. Pra.c;:irlentc. 
ten110 ~ido a.b;:t>;u~.\on,st.i. cm materi.i. de õecl.ar:i.~o lJOlifü:a. sobre
tndo nas que <1.ígam 1·($pcito fl. organí:tn<;Ji1~ a qne tenho rortencido nl) 

. E~tit!o õo fltn rl9 J:me.jro. 
6ntretanto, :lS d.cc!a:ractie~ que quero cous!dorru: inteUlpostiva~. 

,·1e uru .:•)11cg:i de• bitm~1. la, mem !ll'O ' fa c.'Jnimi~,;iJ.o executiva do mcm 
partido, relati>·amcntc {t minh:l ;.ituaç:ln 710Jítica e :·1 minha. acçM 
ra.rlamentar. impcdom.mt'.\ qnc 1~ontinuc :i observai• "'discro~o !te. 
sempre. om torn() dos :issmnpro;; q110 di~am rlé pert".'t com a eoonomiu 
rio meu n:trticir.. 

As áccu~íles toram puhJic."\;:;, ;i. inerep:u;;rw rlepois do produtid:1 
elll um jornal llu ininco;;c foi, por soo vroprio :rntat·. ios:Mentcrnentc. 
recmnmcucli.àa aos .hmtacs cai•iocns O lmpa:rciat e o Correio da. 
Jfanhi, pan que :liio a;; deisa:>Sem de iuse.rir. Quer di.ze1'. portanto, 
que o Deputado <1 colle;4a. pr.1teudia. ainda maior dlru}gaç<io a cada. 
um dos seus conooit.as <'! oa.1avras; e, corno nes.s~ attitudl?, elfo "e pc:r
mittin apont~ in~orre~Õ<'-" l'l'.'llitica;; da tninba. parto . a qu~ ~111?.ma 
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abuso quo fa~o àa. cadefra. que 1·ecehi do p:u•tído, deviiio a, in~omp:d.i~ 
bi!idade~ r~ntre ª" miuhas·idéas e o progr:tmma desse mesmo p,a.rtidr,, 
quero, Sr. Pres•dente, dc.fender-mfl de tio injusta quão immerecida. 
accusa.çao. pois só a intole1·an1lia, unida. â perfidia. µ1>liam dar inspi
ração ao colle1!:'a. cuja a.'misade sempre cultivei e cuja ~lida,.iedade 
politica tem feito com que jamais nos seJlM'assemo!;. 

Si·. Pl'esidente. ha uma. czrcumst&nci~ muito relevante que 1iáo 
desejo esquecer, e é que, dofa dias :mte~ de :-;er ,;urpl'ehendi•~o colil 
El$a declaração, relar.iva. á minha pessoa, M havla solicitado 
pol" intermedio de um collega, leackr da bancada, urna confol."encirr.' 
com o Presidente do meu Estado, juntamente ~bt~ o aikiumpto. pal'a. 
se re~l\'et", partidariaman1e, a questã.o de morio a 1üfü:ai-a q\1i~á. 01e-: 
füor amd:• do que qualquer entl·evista 011 deelara<:ã.o de estranho. E 
oevo dizer, im pectore, que a minba intonção pv.t>ti1fari& era, veril1-
cada porventuz·a a procedeucia. das incl'iminaçõe;:; feita~ e tlahi a im
possibilidade de minha inclnsf\o em cba.p~, c1,,nvcrs.al', ceystalanii
mente, com o chefe eventual do pai'tido, na ausancia dv cl1cfe effe
ctivo, o Sr. Nilo Peçanl)a., resoh·endo :i quc;;t.'!.ci >em des~kc, pr0-

. cura11ào eütar <lifficul('ades aµ meu partido com n iuc1usfLO (!,, me1l 
nome fiara que deíxas:>e de mult.iplicaT", na. vida ão mesmo. qual
quer guerra ou ho.~tilidade de outros poderes ou de outras organi7.a
~es politicas. 

Ma.:1. no dia em que recebi a noticia d@ que a conferencia hal-ia. 
sido .marcada para o dia seguinte, O Setulo, de Petropolis, ~ noit~. 
publicava. uma entrevista do Deputado Tolentino, de modo a lmped1r 
já ahi, que eu tom8$6 semelhante attitu:íe, sem humilhaçM ou sem 

, d"r por colll"cssados os artigos do sea libello. 
De sorte que, me dirigindo a.o Presidente do Est .. ~do 1;.0mo <:!lete 

do partido, eu ape11as tinha. a ouvir s. Ex. em a~sumptos que a. con
fidencia política me impede de expor da tribuna, e em torno dessa 
confidencia resolver a. attitude que bem me paroce:>Se., em face dtJ. 
aggt·essão inesperada ele que tenho sido victima. 

Respondo, agora na. prímeíra parte, :i attitndt~ rlo nie:u collega 
de que, si tenllO feito da trihuna abn~vamente a pi·a.tica da miniia 
repre..o;;eotaçã.o do Estado pelo exe1·cic:io d:i. mesm:,.. e11 pbd~ria. l"iatm·
qu~ com a. increpação de que S. Ex:. nen!rnm \li'O deita tem feito. 
poIS, durante tres annos, o partido tJã.o teve 11. i\oura de re(~etier 
o voto de S. Ex. em nenhuma de suas questões, que aq,ui. o deixou 
aba11don2<10, no esnaço inteiro d~sta. leg-isla.f.1Tra <'le ~l.'lll!: inC(lrnp'lr::n·oi~ 
talentos p.)liticos. · 

f'..sta é tam· cm uma. espeeie, por onli!•sM>. ti~ ;.b-aso das cad~i:,-;,,., 
(!Ue recebe do partido, bem mais digno de crmca. 1• pa!'l"i\'ol rle folrni
naçi'}os dos seus puritanos, 

Relativamente á. questão' social, não posw, :;l·. P.-csidento. cn~ 
uonfol"maJ." com essa. logica novinata, cow q_uc s13 prol}Ol'a cr.'at po1· 
Elllas, {\ impedirnentc> da. minba. presença no pa:· ~irlo. PN' r'ni.-. 
motivos: em primeiro legar, porque iH mioblas idfa~ sociaes uão 
da.tam da presente legislatura. üs meus proje(~tos, a minha. critica. 
tud-0 isso, os Anncut podem attesta.r, data dE~ f 'Jl 7 t quando l:i<>uvc 
a 4frandeg1~ve de S. P~IQ.; e, &lll i9tS, qaa.kltk~ se ·fe.z a. eleiç,ã.o. -au 
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era. induià'> em ch&pa, COUl essas idéa~. neto partido que t~ r ·, •ào ti nha 
ua chefia,_o Sr. Nilo Peç:mha, e era m~11 wmpanbiero de chapa, o 
collcga que agora por ess<! velbo motivo me .acha incompatiYel coio os 
princípios do paE"tido e ú actua.I p,·esidente dG Est.ado. 

Vamos. pot"érn, d:tr rlc b:l!'a.to que assim ter.h:i. sido. oorque. as 
miubas idéa.s apenas sa ;;;;l)oç:~v:~m entã.o, e só l'!epois se rfefinissem . 

\)epois •• . Volta'n<io, em i9i9, da. Europ:i., quando se agitava. a. 
questão das candidaturas pre~idenciaes, convidado pelo Sr. Nilo. Pe
ça.nha, r>essoalmeute, q11e fez inteira e fechada qucst;io ele que Gu 
fosse a coo venção partida ria, que de..-i.:t ~sMlher entre o Sl'. Ruy Bar
bosa e o Sr. Epitacio Pessoa, para vota!" no primeiro, alleguei as 
minhas idéas ;;ociaes, como impe·iimento a que sutrra~as.<e o nome do 
Sr. Ruy Barbosa, porque podia. parecer que assim sutfragav-" directa
meni;a a sua compre hensão do \Jroblema que então sobrelevava a 
tod~s. 

· Respondeu-me S. E:\._ no Hotel dos Estrangeiros, que o seu par
ti.do era um partido de homens livres e que as opiniões doutrinarias 
de seus correligional'ios, tanto quanto de seus advct'Sarios1 elle a1; 
respeitava santamente, pois não transfe1·ia. as injuncÇOcs pal'tida~ 
rias para ~ rlominio ele suas con;;cienciM. O qu~ me pedia era um 
acto político da. disciplina partiC:aria. ~ que, estava. certo, eu n~u 
me negaria. Nessas condi;:õe$ foi que compareci á com·ençã.o, en:: 
nome do partido, e, solicitado pelo seu chefe, votei no Sr. Ruy Bar
bosa. Nenhum mysterio se fer. de minha restricção em tal attitude, 
porque, ei.:plicando-a., dissi! ser o m<>u dever de disciplina partiJaria. 
como Q declal'ei no Coneio rla, Uanhã, reaffirmando as minha~ con
vicções soch1.1.is :1a questão, attendr?r ao aspe.ct.o puramente eleitoral 
da succcssao. 

Vê, portanto, a Cama.ra que desse acto n;~o póde inferir que as 
minhas idéas sociaes me tenh~cn tornado incompi.th·el com o meu 
dever partidario. ,,m relação .l.O meu grupo no Esta.do. Si a~~ím foi, 
por omissão, b:i. mais. por acção direcr.a um !>')nto em que o p~r
t ido dellas >1n serviu. 

Em It.agu;d1y, no districto convizinho au meu mnnfoip10. !louve 
uma. grévu. ?rotcst.avam então conti-a a. perman~ncia ele um dele
gado ; <1, alli, nilo ~õ o ~r _ Nilo Peçimha. !nsistin pal"n. qne eu fosse 
o intannedi.wiu elo !..iovomo do Estado, no ericrmtro que tivemos 
na. Rotisscric t~orno u propriu actual P1·c.sidcnte do Rio de Janeiro 
pelo naputadu Ei.tarl1~al da rcgi:to Sr- Lim:i. mi'! ~olidfOll 'llfí! foS!'em 

·-..em seu nom~' . ;1. lta311a.iiy. 1.1;u·a dcri:oir as t! ifilc1;l·!a<le:o; en;:t·c opP-
rario.~ e patrl'1c., , cmtre ;1 ;im:.tol'irl:i1fo 0 os p:t.:ror~s cm nri:ue rlo Go
verno Flumi1wnsc m1trcgan<lo-me a solt1ç:10 do assumpt. ' · q11c se deu 
em iguaes coudiçõos, tanto pa.r;:i uus como para outro-; 0'iivergentos , 
de tal modo quo ainda hoje a ; a.uto·rl'.la1lci;, i.:11jo uom"~ troux"' oro.'>
peito da polidn ent'io o il.Ceôrdo entre patrões e operarias, sào 
aquellas em que o meu partido se apoia ainda. hoje cm ltagualiy. 
Quer dizer, hOU\'e 11ma vez em que as idt!as sociacs n:Lo !vram . ob· 
stacnlo par:. que, <lentto da · lisciplina, eu acompn.uba::se o partidc. . 
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e uma vez em que ellas menos do que simples obstaculo :i.~retlado, 
constituiram vehiculo :nes!lio com que o partido poude contar para. 
exito da sua administração. . · 

Como se vem allegar agora, de boa !'é, supponhamos, que taes 
idéas sociaes me impedem de continuar no partido? 

Bilas não sii.o, pois, m:i.is do que um pretexto na enti'6vista.. Mas 
si passaram de pretexto, vamos dizer entã.o. o deputado que me acoi
mou de estat· perturbando ~ situação conservadora d11. nosS3 democra
cia com ~minha propaganda. vamos dizer a. esse deputado: então, si 

· não po.sso aspira.r·os votos do patrona.to da minha. região, como aspira. 
s. Ex. os do operariado de Petropolis, de Nictberoy, t:omo vae S. "'E:-;. 
que se arroga. deputado consel."vaoor, solicitar aos trabalhadores a vota
çã.o? Logica por logica., coherencia pot• coberenc\a ! ..• Si eu nãO posso 
recebei· os votos do patronato, porque dentro · do partido tenho crenças 
sociaest o sr. Tolentino, dentro desse mesmo partido, não po<le rece
b~r, de\·e recusat" publicamente, no seu districto, os votos dos opera
rios de Patropolis, de ~ictheroy e ~fagé, onde todas as sessões são 
eminentemente proleta.ria.s, e principa.lm~nte de Cabo Frio, onde o>: 
opera.rios de salinas são em basta.ute maioria.. 

S. Ex., não fazendo es.;;a. dccla:ação, perde de todo a autoridade 
para. falar em coherencia. de principias com as candidaturas do par~ 
tido. Vamos agora ao out!'o aspecto da questào, aspecto apenas dis
farçado nas palavras do Sr. Tolentino, porque comqate o governo da. 
t:Tlliã.ot a logica. determina que, combatendo eu o gryvemo, não de\'o 
~er recommcnda.do em chapa, pois pareceria isso um aeto de bostili- · 
dade ao Sr. Presidente da Hepnblica, que elle a.poia com todas a.s 
véras do seu coração. 

Ta.l lo~ca. só é esta, porém ag()ra. Terminada. a. sessã.O legisla.tiva 
cu fui eteito Deputado, em i9i5, pelo meu partido contra. o Sr. \Vcn
coolan Braz. O Sr. Wencesla.u Bra.z, feito Presidente da. Republica, l., 
·partido evolniu cm sua pvsição politica até apoial-o. 

!\. Ca.marã já agora. saberá qoal o detalhe pelo qual não pudl"! 
r até esse apoio, ta.m bem não pude evoluir na. minha posição poiitic;r 
de hostilidade ao Sr. Wcncesla.u Braz, porque para utilidade e defesa 
do meu partido no Est:trlo, o combatera da tribuna. e seria. iode.cororo 
recuar, enta.o conser\•ei-me na opposição • 

. Nessa. emel"gencfa. me topou um dfa. o Sr. Nilo Peçanha íeito Mi· 
11ístro do Exterior ·e p1•eso a ella combati sampre o Sr. \Venceslau. 
Fui mais além: combatl v:irios actos da pasta. do Exterior. entr1~ 
os quaes o relativo aos o:&. vi~ ex-allemães,-v m:i.it-: importante
patrocin:i.ndo completa.mente doutrina dh·ersa á do ltamara.ty. 
Cotlaborava, pois, livremente, na gestão da. pasta d~ estl"angairo.~ 
polo Sr. Nilo, em todos os seus assumptos . 

Si V. Ex. Sr. Presidente, quizer um exemplo d ~t concíllaçã.o 
entre a. minha independericia da critica. e os meus deveres p3rti
darios, lernbr&rei, e 3 Camara ha de recordar, que na sessão em 
que se resolveu sobre. neutt•alida.de, quando o Sr. Nilo Peçanb:i 
pediu a moção de confian~ para romper até então observada em 
face dos Estados Unido~. naquella hora belligerante, ea declarei. 
que além de inconstitucional essa. fórma. mo impossibilita.ria:, st'u 
amigo, eeu companheiro, seu corre!igionaric no Estado de ~·o~l·a 
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\)orquc·-scria ·uma. moção de <'Onfianc;;~ 3.0 goçerno do Sr. Wcncosl:lll 
Braz, uma moção pol~tic:i -·~ S. Ex. no regimen presidencial ern. 
secretario s.iuiple.;ment6 do Prei;identc da. Republi<.'.i. - de Sllrte 
q_ue não sabia como cancíliai· a moção que decl~r:r.rn apoio polí
tico 3.0 Governo com o men àever de oppo.sieionista. 
ombora nu.o tive~ restricç.ão :i.\guma :\ oppõr :í. probidade politica. do 
então Presidente. em materiii internacional soor~t. 1 1do; nilo sa.beri:i. 
como concili.:lr, 1-epito, rotanào aquel!a rnoçã.o ú~ confi:i.n~a. eom ~ 
~inha. a.ttit u<k ~l<' opposiniorüsta. sem, cle!'dc logo. ml! passal" µ~ra. o 
i.jovcrno. 

Foram tão Càhaes estas deci;irações, qne. incontin8t\t.e o S1'. Nilo 
Peçanba, não só se subordinou a elJa.,s (e 0;; meu:; col\eg:1s prc~cntes 
p~em dar tr.'itemunho) como modificaram-se · ndica.!mente O!' termog 
da ql}e.>r.'ló om fayor da prerogath·a. do Congresso e o pl'ojecto sob;e a. 
neutralidade cujas idéas foram depois 1301• mim :idvogad:is no sefo da. 
Commissã.o respectin., foram dcpoi<; patrocinad:i ::: pe111 mon cminnntn 
racstre Sr. Afüei·to Sarmento . 

Abi está como sempre conciliei os deveres de minha. consciencia 
republicana e us minbas r.heoria.s srnhlif'..og, com t)<: mew= cinver~• •i~ 
disciplina partidaria. · 

Mas va~os além. 
Já que se invocou ú ea::o di:. lllGn coHega, St . ~facado Soa.r~s1 

.:iuando sou condemna.do porque 11ostilizo o Governo Fedetal, e nllo j~ 
o deixou oe hostlli7.ar, apon~s invoco o caoo <lo S1·. Roàrigues Al....-e~ , 
e.m que si o Sr. :'lfaccdo S_oares foi excluído, eu est1ve d(! accõtdo co111 
::i.quelle Goveruo e apoiai ti Governo cio Sr. Delphim Moreira. O Mrto 
~. ·porém, Q~e a. exdus;i.o do Sr. l\lac~do :'.oarcs <::;C fez de iôr!lla. pla
tonica. e S. E); . nunca soube nem sentiu que i;o tln lla. da<io t;L! cnu;.a., 
ai:to que continnot.: com <l ronJfo.n~:i. rfr1 pa.1•t;iào ~ vaP. :i~or11 !'Cr r r: • 
llfeito e incluido ew 0bapa. 

Para que, ~i me permittcro, a;;sn simulação ·t l'C\ modo :iJguw 
pretendo com esse parallelo que no;;; conceito,; do Sr. Tolentino imp4'rn 
um pouco de loirlc..1. l:in.1:t;1 fJll~ d !:i. se fo.e-'\. n:i. c·c111sr.iPn~in 1!0• mc11s 
,-011t.erraneos . · 

Entre :L opiniií.o cio Si·. Tol1 ~t1tino . .-,n,i-0" ;;ra.ude;. Mll'\· i•<O~ püdé:m 
sor notu.veis !'lira d0~t:a Gasa, ·~ o~ lll(~m; p111mJ.11cntr:.:; SCl'\' Í~.• uc~tn. 
tribuna. t5o ('Oll!':r.anuv.;, t:i11 ;;11c(:c ;;si\"os, pre.c;t.1do~ 1:orn lealdade. 1;om 
correcção e •li~eipiina. c11 1' olloco o 11:u·t ido ~implP.<;mflnto na. :1tticnt.l11 
de csc1.ilhe1', i1:i.o ontre º·' 11011,;, ma;; d•: .::sr.nllicr e11U•! su.i ::: :1ffirnl:1-
'<õas e toda :i. miult:t vicia politit:a. 1Ji1c1 :i.c1·~it;mrlo d1.• mocl h a\~tUT1 :r. 
sua. opinião iudi..:1.:rot:irncnt0 11:1 da :'L imprco~:i, r\iflmdid:1 uos jorn:1c<., 
solicitada :1 ~11 :. tiifus:l•i . l'Oll!O a ultima p :li:1.v1·" <l1Js meu,; 1;orre ligk•" 
narios, por is'io qu~ r;crediro qnc :i. j11~tiç.:~ l'('l'.ebid:\ ~etn1)rO dos J0('.11, 
:i.tlvc~·sa.1·io:>, e só O'"- (1011oor\'c: n<o meu fa1u.dr> o~ .lo Si·. ~ílo f'cQ:tnlJ:,. 
porque na. proprfa. l'Cgi::&o qtm ropt-estmto, nrnit.o.• :dh'cr.:;..irio . .; ",(} vo~:mr 
contr:t mü!l pl)r•:H" "011 nifü.1.:\, nr.<., m~ ~(',ia n~:tti:t p.~lu' nmirt11, 
políticos. 

?ois beru, as;;..< ju:-;1i~a. qlie rnmca 111e uega.raw, espero qu~ 1) rneu 
partido absolutamente não fali.e com ella., porquo, então, -.er1a IJ:l r a. 
mim a ultima. daõ- injusti~as e amai:,; iniqu~ da~ de>i!h1~õe<;. 
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AgOl'a.. Sr. Presidente. quanto ,\ Tü!,'1r.a. n;1;âer11a ~ l<'." ~.,,,~ ach··' 
vamOls ao Governo do Sr. Wencasla.u que, confo1·me disse, combati. 

Em -19:18, forrna-3e a. chapa, e é o Sr. Nilo Peçant.n o P.hera de;. 
partido e lllioístro de Exterior. Sou reincluido em cl:!apa., upposicio
nista ao governo Weneeslau. O meu s·econhecimento e dísputado pelo 
partido, em nome do · partido, como seu correligionario ~qui na 
Camara, gov~rna.r.do elle ainda. ·· . 

E assim regressei á. Camara.· sem quebra. da logfoa. nem da cobl':
rencia alli esta.belecic!a. Poeque '! Porque já antes, em :l. 914-, <'l minha 
sitoação Jôra. sempre a rle um político fiel a.o Sr. Nilo Peçanha. 
. Muita gente extranba por que a. esse il!us!.re chefe tributo eu t~.o 
incondicional sympa.thia ·; é porque entendo que dentro de meu Est~do, 
para a organisaçã.o interna fluminense e para a organização geral d:1 

/ politica federal, nenhum grande nome maior- do que o seu. nenb.utn.:i. 
· autoridade maior que a sua; I10rque para pleitearmos a snccessã.o 

presidencial em nome do Esta.do fluminense, nenhum o mais n:i. altµr.a 
do c~rgo de que S. Ex. Dahi. sempre qne agitada a suecessa.o· presi· 
deneta.l. eu me colloear ao lado do meu velho chefe. Como? 

· Rompo a campanha da successão presicleucfal . O pr-esidenre é o 
~rechal Hermes. Dados os laços de symp,i thia, de a.rnizacle o de _gr~
tidão pessoal, quando o meu partido rompeu com S. Ex . , nào va.mlle1. 
Acoimado de traidor, de desleal, de ingrato, pol" ter abanddnado o 
Presidente da Republica. de então, quando, no. em tanto tant~ outros 
delle se appraxima.vam, para. .rnfei·ir lucros e ganhar posi~.ões, parti 
para o sacrificio, para. a lucta, para o com bate, fiel ao ::ir. Nilo Peça.
nfla, corret.-to a.e meu partido, e, aindn mosf!lo perseguid1• no estado 
de sitio, foragido em S!Lo Pa.ulot nenhuma. vez o renoguei. Mais tarde. 
é escolhido o Sr. Wenceslau ; o Sr. Nilo Peçatiha é vencido, e, quando 
os nossos correlígionaríos deixam o Sr. Nilo Pcça.nba, escolhem o S1·. 
'Wenccslau, achava-me entro os poucos que lho ficaram rondendo fi
delidade e homenagens ao velho cnere, era.m ma.is outros nonos de 
dnra opposição. Eu os eofr~nta.ria, por fidelidade política. · 

Ma.is tarde Pr~dontc da Republica ecnposs.i.do, o Sr. Nilo Peça
nha. pleiteou a eleiçã.o do E.c;tado l} venceu. Varias · corrcliglonarios o 
abandonavam e corcavã.m o Prcsirlcntc Sodrú pal'a quem !iO diT.iiL que 
o Sr. Pinl1eiro Macha.do g;ar-ant.ira. a prosiclenci:t do Esra•io . :'-!:to va.cil· 
lei, colloquei-mc ao lado do Sr. :\'ilo Pc~a.nh :i., cC1 milati e toda." C.'lmar:i 
"3Stâ lembraria do que foi :1. pole.} :~ n a. propaganrl:~ nl\ imprensa. nesta 
~ribuna e nas couícrencias publica.s eu llz uso da uiinba. p3la\fra e desta. 
cadeira em beneficio do partido indo atõ (i su& torra nata.l, por solici· 
taçli.o instante su3, f32or uo1:1 coorcroncia, da q11a\ resultou ser a.ssoa
.lhado, estai· ou a. prega.r a i·evoluçn.o rta Estado p.1r:i. ~mpOs3at• o Sr. 
Nilo Peçanha. Feita. a .posse do meu eminente amigo. ostando ellc 
como governo, appareceu alli a id6a de nm accõrdo patrocinada p~lo 
Sr. Tolentino . 

Seria su.l r3tkac.Ia it1contine;·,te, para 'l"º o projecto úntão do?. 
intervenção da Cama.ra, pC>do:;.se passar r apidt\mcntc, se retkada do 
Esta.do do Rio o Sr. Nilo, assim ser empo5sn.do o novo presidente que 
se elegesse. ..\ voz que se Jevantou na reuni.i.o cm primeiro lugar, e 

,. se não digo a verdade os collegas que contestem, foi a minha .- Pro
testei em nome <los brios dos íluminans:?s, da lealdar!e ~o roeu cheíe, 
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e sobretudo 1>ola. çoruµ1·c!1c11sl:l :oillcec:: :1 :i\! :1ó:- t:nliáu1:>:-. 1;; 1_1e nn 
lucta do par-tido nó> o l1avia.mos eleito pa.ra presidente ~ uio · ctevitt -
mos enxota.l-o do govel.'nO, me.wo do modo elegante co:.oo se 
propunba. . .-\hi está, ::ir . Pre;;idcnte, o momento cm ::;1:e eu e o depu
tado 1,'olentintl nos encontra.mos em face do ~fr. Nilr> P~ça.nl1a.. Os 

- ík ~nnos d() go1•erno do S1•. Nilo Peç.:i.nht\. depenoieram muito. por
tanto, d~ mioba discordancia d•J St·. Tolentino nessa occasiã.o. 
Passados· e:;;ies quatro i:.nnos l'em a. outra succe~ão goveruamenta.l 
Jo Estado elo Rio ele Janeiro e a Jlliuha. syinpathia. franca, siucer;i. 
pelo Sr. Joilo Guima.ràes. que ainda mantenho íoflexiveis, oss;i. 
minha. syuipatbia. ea não as rUsfarcei. O Sr. ~ilo ?t'.çanna, entretanto. 
escolhe um terceiro, que ~ o Sr. Raul Veiga, pedindo. e cu discipli
na.damente acceito o terceí:."O qua.ndo pC>dia. cultivar animosidades , 
f.Cisões e .rompimentos. E' •lUtl'a prova, de ; nhmissão não digo, m:is 
de disciplina partiuaria • · 

Vamos além. 
Decorrem-se os tempos; 11olto eleito em ·! 918, iudica.U.<>. 11a. 

fórma por que disse, pelo men pa.L'tido. Contesta-me o diploma. 
11m candidato avulso membro do meu partido. E quauJo, n~ 
reuniAo de palacio com o Prusidente Collet, se cogitava de ra
:.:er esse candidato definir sua posição, desde que guerreava a cbapa 
entendi dever interv!r, cu, principal visado _o <;1.iritestado ctiz<.ndo 
que elle tinha pleiteado sua e!eiçri.o se:u que o th•cssem a.,·ísa.cio de 
que esse acto era de indiwiplin:1. dclla. feit:i. um aviso tal :ião rne 
parecia muito correcto; e so!lri a sua cont.cstaÇ:o e (1ua-si ,.;al;i tf;1 

Camara. em virtude della. . ,: 
Pas:>a o Governv Collct. E' e.-<colhido o Si.·. lla.ul Veiga.. \·"em 

o Presidente Rodrigues :\Ires em cuja. su<:ccssão tambem e:>teve 
.;icompanhando o SL' . Nilo Peça.nha. 

Regresso da Eurcpa; e ao cbcgaz· a l'crna.mtuco ;,ou pcrguntad0. 
em plGna crise de succElSSão: i•com quam está o seoh<>1"? <1 que pensa 
o senhor sobre a succes:;ão? 

Declarei. sem couticeer a situnç.'1.o po\itiril, qu~ a f1Crgnnti. 
era ociosa. 

Partirôl com o Sr. Nilo Peçanúa <'! volta 11'3 com :J Sr. Ni!I) pa.ra 
a victoria ou para a de1·rota. 

E de que cump:i a minha i>alavra. esti a prn1-.,_ oo facto dt~ 
ter ido á. conve~o Yotar no Sr. R:]~· Barbosa., máo grado ~R 
minhas idéas sociae;, em obediencia ao convite par.tidario ~1w 
recebera ~epois de as aUegar. . · . · ;(/ 

Ileele1to, pcrtanto, em IS, nas Mndições (Ju~ ~'l:pui:, c<1egai:Qo~ 
:i candidatura Epitacio. 

O Sr. Epita.cio Pessõa. era amigo p_cs~,,~1 .. ;,) roeu pae ; <l ma
rechal Pessôa amigo pessoal de roeu tio; sua mustre seah01·;. 
aparentada. com minha. familia, tudo índicavr. n~ sranJ\\ a ·lz11i
ração que tinhn. pelos ta.lemos \!(} ca.ndid:lto. pel:i. S !•:t 'lne~i;.. 
pelas tradiçõeS de s~a vi:!a., desde r1 Govcmn cfo Fltlríano, q111· 

eu nã.o dei.xilSse de apoiar o a<nigo pes.::oai ,-;,, ff>' )>! p;u, ~ 1il);:. 
meus. 

Partida.riamente, entretanto, votei no .sr. lluy Ba.rbo.sa \~0111 
Qlle.nl de ~·aro l!-m ra~"Q nte .:i.~o e posso dizer qua em q;;..atro 
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annos nã.o mo avist.a.1·H1, ~udo ta.J.~ez n:i. i:ommissão rla Camara que o 
foi cur:nprimeutar uma eia::: ponr.as ve?.es qne lhe C()rrei a mão 
após tamanho tempo. 
Collocado men partido n:1. situaçii.o, depojs da. posse. de espe<"taiiY:1-
::>)'mpatb.ica, rn: cu quem se levantou, nesta. Cama1-a.. \·otando a f.avor 
de nma Commis~1.o de re~e])~;1ó ;i.o . eleito. em nome dess.1 ('.!';pP.cta
ri\'a.. 

2'o seu governo, porém, posto na tribtma. uas <.1ood.içõa:; ·e.~pecfa ... 
li;;simas em que sempre estive o fü"l'e de critic.al-o, porque men par
tido nã.o tinha . a.dherido ainda, vciu o projecto de re\'e1-sr~o do IM
recllal Pessôa, que me repugnava e para o qu.'.11 eu tinha de usa?' de 
p:ilavra.s do conclemna.-;.ão, · t~es eram us míobas responsabil.ldadE'.S 
pa.rlamC'.nta1·cs em ma.teria de organizaç.ã.o militar do pai:r. . 

Ha um aooo l>raudi.r.'.I. eu aqui todas as :lrmas contr:l a. desadmi
nistr~.ão militar; como ia. concordar depois, qu:ind<> dessa. campanha.. 
eu aufetjr:i. a victoria. da. missli.o fra.nceza, cm que se co~.assem 11 
lazer leis indi-...iduaes para perturbar a reorg:mi:za.ç.10 do exercito? 

. )ias, ao p1·oduzir assim esses meus argumentos tive o cuidado de 
r~speita-r a personalidade do Presidente dn:Rcpublica. e l\té :i. do p1·0-
prio inte1·es:sado, Sr. ma.recba.l Pe"SÕa, e como me pa.1•eecu que S. Ex. 
não podia. estar de accô1·do com aquelle projecto de favor para elle 
appellei, criticando os lisonjeiros do ~arlamento 11ue, ao meo w.r, 
11aquel1e inst.-intf), lhí! ri1mriam dai' de mão heUad.-i. semelhamo prl)
jecta. 

foi quando ~ . Ex. 1 "3•1in ao Sr . Carlos J,~ {,:a.mpo:> pa.i·a defcniier 
<:i projecw de seu irmã.o e P,11, sem pusilallimidade, n~o poderia. <1cixa.r 
de r eth-3-L" da. Di.mam ~ úo Senado. a.os <111ae.o:; a .-iirigira .. a minha. 
censm.·:i. e oondcinnaç.ã.o para que rccahissr, ' ~hl'~ o int0!'0.-'>'a.<in '; lll~ 
era ,ifi o proprio Pr~~idi:>1:t•' <l:i Hepnblic:l. 

Foi o que fü. · 
lrumediatameutc, ~- .Ex.. iua.ugu.rcm u1) iw~1? El\tado () r1:~i111nn de. 

torritorio inimigo, onilc ,,ucr- que eu pizasse. . · · 
Vasso11ras teve ;i ;;u;i. collectorl:i. dividida; um :mpplentr. de j1d?. 

foi exoner~do e logo se \'a.sc11Jho11 esga. cil·cumstancia. e cllc exonerado.: 
ma!s tarde, o;.; fünccionar?os do recenseamenteo escolhidos oram todo~ 
in<ii"°ido~ hostis <i. minh:i p~a. que alli politic.av:i.tn: a.inda depois. 
um tclcgrapbista, que n. nove anno5 s~ achava. na. minha. <\ida.de. e. 
que não tínb:.r. política.. era. tra.usfel'ido,pr:lo ~rime de não t.ct' 3 dos 1Mns 
adv~~rios . contra a. minba, ~n1hol'a. tambem nao tivBssc esta ult.im:i. ! 

jf{1nccionarios designado;; par:i. a.qiti, pat'a ~ Cn.pita1 Fcder:i.l,_ só 
porque eram amigos individua.as meus, nomeados ~em qualquer lD
iervençlo .d:i. politica., til'erem n,; sua~ nomcaÇõc:-- rleelara.da.fl ;em 
fltfeito. 

Qniz o 1n. \u partido intol'ferit' c.rn ;•rol <'ic ,;r.t1~ t:Ol'L'elii:~io1iu rios. 
a ~sim deroittido:-;, e nada. conseguiu, e nii.e> foi ;tttei1tiido. 

Dir·se..i. Sr. Presidente, que eu devel'ia. ter •O'J calado deantn 
dessas per.SC!?llÍl{ÕPs. que com r.lk1:; me tlenirfa Ji:wce c(lnfm·ni:i do, :n.', 
ma.is veL'. · 

Exponho, por<:rri. i~ ca~:\ a. minb:1 sit11~ç;\•>: h:t no,·<! a.nuns oppo
sicionistas, en nilo dispunha dos cargo,; fo der:ies, .:ino eram torlos óo 
Sr.Ra'ul f P,rnandes : nm ac:eordt- :rBc~nte co1n nste, na prilitica do meu 



C!mara dosDepl.lados- lm~esso em 29/00/2015 re 39 - Pagina 13 de BB 

UlwUoi?iO,GOlloc;wasob a niin!Ja. Jirecr_.;i.u, dU!'<lllW a :l.Utiellcia tiv rei(;
l'ido oollega, rh :;en;; m0ll1or<'-~ corl'eli~ionario.~, im:lns1vc esses fL11tc<:io
narios dcrnitt.id1:-i;; a r1~el;oxto ~:? n_iinha :;itn:v:.Ut• du oppo!;.icioni.sfu. t,<,>00. 
duplo dever m1.; C.)rr1a. ,. · p~·in1im·o. p:wa. 1;.;.1m o ~ollega ~wsentc. de 
ser:- o p~ttro<:.iu:.Ldor <les~es pe.t':i4.!guidos, e d~ me otiàl'ecm· como victim;j, 
a.nte;; dcUc;;; depois, 11ara. commigo rne.~nio. tlt• nâ.1> :ib:rndon:i.:· c.~se.~ 
homcu:; ·~uc, cvt•roligiu11:i.rioF de>.Ht~. i;e;ffr•farn !'<'• p<Jl'QtlH n~lo ('ram 
.ad,.·ersa.ri<Js meus. 

Nel;:.;as coudiçÕes. uatnr;tlih~llt!.\ a rninlw c1·ct1r.a wmo1i 1im 
di.apa~.ú m:\is ;J.pa.b:oimdo; ~ o me11 pa.rtido. 1rnuca. - chamo a. 
attenç..'lo dcsw mcsmv pa.rtido p;~ra a circurost~m;i:i., P-m face das 
declarações do Deputa.•io petropolitano - ·- uuuca o mcn partido me. 
eba.m:ou, para. dizer-me. para avi,ar-1m:qu0 i<", <id.llerir LJ,O :';r. Epita.cio: 
•i. tcmk• .:c.t1h0ri<lo. 11un<:.a ine ch:i.1w.•u, igua.1rceotc, para prevenir-me 
de que <J. lJlinha. posição ho;;til a.o :i.lludido ~t'. Epit.acio o ..:ollooa va cm 
ditliculda.tles, afim de í1tw. dr. duas (l.nm ·· • ou c:i nrw 1ne. ~nbnH:tessê. ~~ 
clla, cnfüq, a..iros:un\:nte, p11iÍei;.<;(': cxclcti1'-:"'~, reutlendv com i::':!o uma. 
homenagem de súlid<ll'iedn.tiC e rl~i loi;ka pa.L'ti<lari:4 :l•J Sl'. Pr13;;idcnte 
.:la. Republica., ou BU me s.ulm1ct.t\:;';;;e, ,, ~ue i'HdúS.~o cnr.ú.ú pL·csta.r o 
scn·iço ma.is imporw.ntc. que n.füwl nf~o prcstOEi, de evitar cu11-
tiuuasse a rnin.ha 110:,;tilida.dc ao Sr . Epitacil• P.:;s~oa., do que. a.u 
<1ue parece, 11a.5ceu :L impop\lla.lida.do dQ a.ctu~l P.rcsid~utc. E a. \':!r
dade ú que. ·si as:;im füi. o meu p3.t'tidü qw; tome. cm.nmigo, a i·c~pc:m
sahllidade ·~e scmulb:mtr. successo. porque foi por uflo mn h:i.,·01· 
avisado, chamad1) ú or<lcrn ou prevenido de que :i.q11elln. c1·a nruo. posi
~í\Q tam>J<lio llt'!SlH a dlc, qm~, n.'t rniul1a coo~ta.utc lcaldidi:-. P. !Joa. 
fé. Gontinuci ~i hostifü:a1· o ChMe de E~táclo ... 

· ,\.ssim. o :5.r. Epit;i.l'.i1.1 Peh:;ô;~ fic:J.rá i\0\·Hud(l a esa fa.h.;~. lic <tVist• 
o ter !ÍdO, dtlt~ntC SCi:; l:tt;?.<'!~. <?OORCCUtiliO~. criticado '' Ítllplltmla
ritadO yo1· mim . da 1rin11m~ da Ca.rnara . ::;i •~ minha palavr:\ rnl~ 
tant.o. 

1\llcgar-s1.:-;t, t<.lvci , qu1.1 •• .St'. :\i!•J Pc•:<anh<' á.visa.ra. o Sr •. \facedo 
:')oarec;; ma.s, si ast,on :i nlk. <" uli-•J <J. mim. mais urna \'67.ã.o j>a.r:i. n11 
n3o mudar. 

Ne1n se •lá .• ;omtudu, :;Ómcutê is.:;o. l>o. u1tioia. >1e1. que e::.1.ivc ~onc 
Sr-• .Nilo Poç:mha, da Pra.ia do Fla.rnengo, ames de sna p.'.l.rtida. pai·~ :i. 
Europ:L, :~ ues~ entre\"istn. versoo justanicute sobre as idéa;; sociaes: 
e S. Ex. n~ou destas pala.vras: «Respeito )nuito ~en modo de peusa.r, 
nã.o llw tligo que o modifique mn homenagem á minha. pcs:o..i ; ina,; 
1.lSfüuo.ria que; Y. me 1izcsse uma ex{losi~.;l.o com f.oda a. clareza •! mi
nudencia, porque··-COofe:;so-nunca tive curiosidad·~ de ci;;:.i.min~r d1~ 
port<> essas idé:is. n~lli no;; !hTos nem. nos factos, e desejaria conb.e
eel-as beHh. Pretendia o illustrc tlumini:::ni;e ~croVP.l' sobt-e cconomi:t 
pofüic:•. um livro. ao qlle sr. dizia. 

1.iaer dize1· que aind.J. pedia. o •;oucnrso da. ininh:i. :ittt·ibuição de 
p1·e.,;umido conl:tccedor desses assumpros, pa1'a, ao menos, sc1·vir ui:; 
·~ta.logo <le livraria. e lhe iudica.r ;~ obr-J.S envenenada$, pela lcítu ra 
rJas qua.es recebo a.gor.i o anathcma. .Jo P;.;i.a.. :\'i:;;r.o do mcn pa.nido. 

De53~ Ulaneira, .fica bem claro que ueD) o Sr. Nilo Pcçanlsa me 
.iien a~, i!m co1Jtrario ás minhas manifestações, nem , o,n3ndo nos 
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entrevistamos a.ioda. ú~a teita. neuhuroa censura UJé dérigi:1 ou !k~ 
dido me fez. . · · . 

Como, pol'tanto, 1·1:lrn aiguml• dizei'. i hor;;. dc1·1·.ád(.;ira. qun t'oi 
em ~mude dessa minha. posiçã.o, da qual uã.o quize1·an1, nãc) pt·~wu· 
deram arredar-me, nem tal intenr,ão exprimiram. que me incompa
tibiliseí..com o meu pa.rti<lo ! ? 
. Então. a. logica. politica. elo p3$ll'lo era boa para 1•eclegcr o Sr. 

Macedo Soares, cont1'tr. o Sr. Horlrigne> Alv0s. pa.ra me reelt:>,ger~ :l 
mim, contra o Sr. \Venceslau Braz, e é má para me re~1egnr contra. 
{\ Sr. Epita::io i ? 

Então, o Sr. W '1nceslau, de quem o Sr. '..'filo Peçanha fot mini~ 
tro, era ta.o insinc..::ramcote senido, então a lealdade do meu par ~ido 
corno Sr. Rodrigues Alves era tão precaría que essa.· solidal"ic1lade 
não foi allegada, uo pdmeiro caso. para a minba. ~~clusã.o, P. no se
gundo para a. do Sr. Macedo So:i.~. contra o St·. Rodrigues Al\·e.~. 
de quem o Sr. Nilo P~nha. o rio foi ministro. mas a. quem S. Ex. 
tinha por amigo e úllefe ? 

·Diz-se que ~ porque o ~r. 1Iaccdo Soares mm um jt)rn<i i ~ · uc!le i! 
opposicionista, ma.s, na. Camara, é governista. 

Sr. Presidente, tambem vou tE\r um jornal<; poderia far.ei- a 
tra.nsacção. e ser governista. nesse jornal. Talvez. nesta hora. em que 
iallo, esteja 11~ úhefia. de uru vespertiuo desta. capital. Não assumo, 

· entretanto. coinpromi5.:oo, e declaro a V. Ex. que não cultivo e8Sa. 
fórma de duplo 1::u; fico ao jornal. naturalmente, cou:o um prolonga-
mento dv que .sou na tribuna.. · · ~.~ 

Agora, Sr. Presidente. vamo=- a cíui:ro pot1to, mai~ it1tui·e:<.sa.nte 
ainda. , 

DissE; u weu oollcg" por l'etrop-0lis, na displicencía. de quem co:1-
sidera. esta bancada. um logar indigno da sua presenç.a., que eu ha.r;ia. 
abusado J3 minha. ca.deira. p:i.r:~ fürh· o programma. do partido. ~a.d:i. 
IQais facil do que <;ontrariti.:- O:i...a suµposiçã.o. O nobro Deputado que 
venha da r.i'ibaua. su~e11tar o.> pontos de contlicto entre esse pro· 
gralll.llUI. e a.:> minhas id~s e eu apresenta.rei incontinente, não ma.fa 
o me11 exemplo com as minha::; idéas sociae.<; e minha opposição poli
tica, reeleito pelo partido. mas o do Sr. Macedo Soares. revisionista., 
dvntro do partido, ~ujo program.ma conservador é t>ontra. a revisão, 
l"eeleito sempro e o 1fo Sr. Pedro Moacyr destacado do ·part.id<> redA:-a
lkta. do Rio 'ira.ode. sem C•>ll:;iderar..ã.•) ao :;;;iu progrnmma. p:u•lameo
taris~i re'iisiouista., nem e:<a.me do~ pos:sivei~ metindl'CS tia politica 
situacionista rio-~ra.ndensc. tambem eloito pelo mesmo part:to. 

No meu caso. si 1Uinll:L pMpa;anda. t\ntrc l)perarios, ~ minha 
acção de courüen&dor de esfore}os. de homem <le f;: to de crença n~ 
futuro da uemOCl'liCil~ tt"a1ISl'ol'1unda. IH~ p1kJC irtlp•'.Jir ,fo (le t'ffi3/J~Cer 
no pa.rtido actua.lmento, ni l•ito maiF• opport.nna do q<:c a.;rom seria. 
minba exclusi-tt) ao ierupo do GovCL'no do Sr. \Vcnoo.slau J?.ra:i:. 

Pois eu. Deputa1jo pelo li:staúo do Hio de Janeiro, nii.o iue m:111i
festei re\"isionista, gela. imprensa"! E mw se sal>c •ino não mo limitai 
a essa propaganda ·. Nã.o é exacto qu.~ foi •tté pr.:>ce~do pelo Govoru11 
Wenceslau, como conspirador. como iricitadol' da ·revolta do~ sa.1·
gentos? Pois beru: desse Governo, quando delle faiia pa.rte Q Sr. Nilo 
Peça.oba, aoti-~visíonista, ~u, Nrtisionist;i., :r;-av.olucionario, .::onspi-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 00:39 + Pág ina 15 de 88 

i·adot> contra o Governo, ~egunuo me diziam, fui, com ruagno respeito 
ás miuhus idéas e até á minba. acção crim.iuosa, 1•eeleitG l 

Será. maior crime a. propagand~ pelos jornaes do quo ~ Ja ir a. 
a~o directa, de incitamento a revolta. armada pa1•a obter a reYisiio? 

· Si o partido diverge assim tã.o pt-ofonàameute das minhas idéa>' 
de agora, como não se manifestou da mesma maneil'a quando lancei 
mão ate de processos revolucionarias contra as idéas ~on~r,·&doras? 

Porque sómente agora. -0 partido se lembra dist()? 
na dous dias ainda, pedi ao Sr. Presióeute do Estado UlU~ confe

rencia :pa.ra o fim de resolvermos pa.rtidariamente o assumptu, estando 
eu até disposto, cor.no prova de lealdade pai-tida.ria, a afastar-me 
desta cadeira, caso me prm·assem i:m ri~ real a minba reeleiçtw . 
.E:mquanto assim eu procedi~ cie;,feriam-nie pelas costas,· nas caiau:.i.!-> 
nocturnas ce un•a estação de ustio o golpe traiçoeiro da er1tl'evist:?. 
Tolentiuo, em que não só me excluia da chapa, 1.:omo se pretende\·, 
excluir do partido, Clljas derrotas e \'ictorías i1as successõe:> !'edera(>" 
foram jm•tarnente aquei!as que me atiraram sempn: A tri\:luna • i.:om~• 
~eu tlefünsor em rodas as suas \"icissitudes. e portanto contrario aos 
triumphadores, taes como o Sr. Epitacio. ·· 

Sei, Sr'. PrnsideIJte. ciue a p.llavra vae, l1Ja1s ou menos, sendo 
l}anida da vida da democriida, que e;;.."<!.::. a.ttitudes politicas podcti. 
~er coadewoa.das, po:rciuc <l- pnlavl'a foi sempre de p1·a1a. mas o si
lencia do Sr. Tolentiuo e de Olll'O. 

Si os meus !.'er•i\úS ~fie> talvez de wu D' Art.agnan nd~roso, ~! os 
meus Eerviços reuu~ro as qualidades ímpulsi'Va.s e defeitos d<•sse mO..."
queteiro, as de S. Ex. como as do mosqueteirfl Ararois nã.o :>e lhe 
podem contraporá lu:t. clara do dia. 

Per;o a S. Ex. que <lS exponha. Eu a..-> descooh~o e roda;i <JS des
conhecem. na integl'a, porque nào foram publka.dos uunc:i.. Que o:o 
e.miba.. · 

Na politica de ba.stidorns }OU\•o seu taleucv. Na poHúca de cuwpu 
raw e aberto, em qm~ a palavra é ai·m:i. ds ehoque, ao embate d~ 
opiniões, nunca o encoutrei. Quando o· meu parti<lo era quasi l:i.a
uido da As;;embléa, o meu <:hefe manilesta.va, cu: uma carta, <.:on-
1iauça em minha palavra~ pois, trancados osjo.rnaes pelo estado de 
sitio, só de mluha voz poderia sahir o protesto Mo.tra :L intervençã.c 
indebita do Sr. Pinheiro Machado na suecessão presidencial no Esta<fo 
do Rio, o Sr. T<Jleotino nada lhe pedia valel' n~ sua :lpb<U;ia. r,i·i
bunicia. 

St'. Pre~idente, termino declar;mdo (jllC acceit•uia àe boa n1ei1u' 
o desati<1 d1l Sr. T11Jentino. .'::ill) 1 cxd\la-me da çbapa ; roa:; etle que 
:se exc:lua.tambem. si -à que y~ arroga, dentro d-0 partido, o dil"eitl• 
<le cxduir ct:i. eh11.pa. (),,; seVi ~olt1<111os ie<i.es, .;,· •i-iv a<:ceitn FQ!' ."4.:n 
turno estt: 11esaíio que faço ú11. tl'ibunõi : por {{111ilquer tlistricto CL• 

· &tado, no !iC\l 011 no nic-0. :5. Ex. se ap1'C:3t~nle ..:amlidato a'i'ul.so. Nfll· 
vá ao i1al:lci1) do 4.illverno nem p~a apeio. Não pedirei eu ao Governo 
federal (n·o l·~vanfc a. el'':-0nrncunbã.o cm que vivo. E rlispu1~ <:oznmigt. 
o pleito p;ua ''e· ~· ('owo 11 :;.,·~·~ ~er dcn'<ltado uai" disuir.to, eni ''C\D•-
petição c;.n) o rn\::u ncn1( •··. l!L•Í1.1"r u(1 2° di~r,rictc1 ou preferir o ;\", 
neste atú lhe ciarei r!(> b, · · '.t:Cl <.'()nte com o ªJJOÍl1 do Governo ! 
Ser<i. il.líi t:imhmi (:c·rr · lsto porqut . , Po1·que, nascido e. 

i• 
1 
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~riarlo nas ma.·gens do río fo1mndadllt' ,fa ruinila. temi,, pa.i•tida dàlli 
.P:tt"a esta representação, que num~:i. teve a. virtude de co1'ta1· os mel1s 

· taços com a m.in\ui. tet•ra. natal, jú.uiais fui inciuido em clia.pa.s nem 
a.presentado u.o pa.L'tido como \) pupillo ele qualquer govct>nador, como 
o Sr. Tolcntino invocando Sl'. Da.ntas BatTcto em HH2, para; .•:on-
seguir a. Sll!I. primeira iuciu~o cm chàpa . · . 

Entrei na clla.pa do mc\l partido e teuho :iido por- elle re~lcito em 
:;itua.çôCS em que fodos se atiram â minba. cadeira, pol'quc 110 prcü•.' 
tinal do reconhecimento os governos federaes me hostilizam . 

[)iz o Sr. 'folentino que não ~--so sal' incluído. E' notaria. :.1. in
•XJr•recçã.o de sua declaraç.ã.o precipitada.; ·nu momento ·cm qac aiuda 
u~o :'iC discutia o nome do ninguem, vem elh:: pa.t•a os jot'tl~es clisr.:utit' 
nma. questão. de Cl..'ônomia intitna. do p;trtido, sem füc dar o direito de 
desmentir a enti·evista que conccduu, c rca.ndo uma c;ituaçâ.o ingloria 
para mim e pa.ra os corL·elígio11;~t'ios, qtte tútn de c:ifai:-, para. dizer com 
despra.ze.1' se 1:onco1·d:i.m ou di,;'.lordilm de 'i\.m1elhant.e ~: ~mtcmpesth·,-, 
2t~que . · 

Agorn, para temti.uar . . . . \inda. lia. quaLr<> ou ..;iuoo dia.s ipara 
que ;i. Cama.ra \'eja. como as minl1as idéa.,; $0Cia.c~ o <l.té administra.
tivas 1mpeàem a. disciplina pa1•tid.a.l'iaJ dbcutia-.,;e o ca:::o das doca;; · 
de Santos. O Sr. Villaboim tcl."ia. tido , ~eguudo ínterpl·eta.çã.o de cor
religiouario meu, opinião que podeL'ia so!ft·or duplo sentido. cru re 
lac!o ao Sr. Raul Fernancte:;. r; dbtincto Sr-. J.\fauricio de i\icdei.ros, 
candidato do $1'. Tolcntiuo,. q U.l'. Hã.O que!' :;(!\' candidato t,; pede qu;~ 
cm seu loga.l.' o eleja.rn. procurou-me e 9~<lit1-me, Je!ende~-;;e o leada1· . 
d:t nossa ba.ocad11., ausente. E' -t;J.o recente... q\1~si t anto q~1a.ur.o a. 
entt'evísta. do Sr. Tolentino. . · 

Ternlina.ndo, pe<;Q dE'.scn1pa.s aos Si·:;. Deputados de ler siào obri
~ado a trazer para este recinto semelhantes •:on-sidera,ções. Eu as 
taria, de certo, cm ~-igi1lo, se a. questão oru sigillo füsse le:,'a.ntada, uo 
circulo fechado do grupo politi.co a quo pectenç.o uo Estada. Mas sem 
consultar a esse grupo, pois, pelo wenoc;, ao que paret:e, nã.o foi alie 
invocado até agot·a, um dos ; membro:> do partido, c:;que~ndo a su;i. 
responsabilidade, dá. o seu voto prévio a t-espeito da miuh~ exclnsão, 
que nínguem puzera cm debate. 

Assim sendo, é uma, condetnnaç.ã.o ::;eru ::i.udieucia do pa't'tido. 
· E' esse um dos golpes eleitorae:-; ruais famosos da perfidia e fo

lonia. Sabe V. Ex. por que? Porque os argumentos da carta à!> 
Sr . Tolentino sã.o os argumentos semaaaes do hebdomadario do 
Sr, Hcnriqne Borges, meu a.dve1'i;a.rio local, candidato pa.!aciano do 
r.a.ttete, que os l'opizll de s'otc em sete dias conu·a a minha. pessoa. 

São as minhas i<léas socia.es, diz aquelle jornalista., que impedem 
minha inclusã.o e mesmo o suff'l'agio dos r-roprietarios da. minb:i 
regiãSão. • h "dé . . d . h . 1 . '"o as nun as 1 as sociaes que 11npe em a 1mn a. me usa.o em 
eh.a'(>&, repete, de Petropolis, o meu coUega; diz ::;ti.o essas idéa.s sociaes 
que imnedem a minha. e1eic;.ã.o, e o repete, de Petropolis, o meu col
lcga.; sio, em~ru, essas idéas sooi.aes, diz ~Sr. Hcn;i.:ique Borge:;, qun 
impedem a. minha. reeotl'ada em chapa.; e is:;o. quo Ja. nos vem dizendo 
à.a. quatro mezes, quatro mezes depois, tenciona.lcnente , repete um 
mem~ro da Commissão Ex~co.tivil . tio men p;irtido, pa.troci.na.ndo :~ 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 00:39 + Pág ina 17 de 88 

minha. cxclu:>J.~. coui <J;> mesmo,; ;u:·gnml.!nfo,.; ~ n,::; mesmas 1:onclu,,.i'ic,. 
elo me" adversario, arlVdL'Sari<; do panido e iniluigo pc~soal do st:u 
lvadr:r 3.U:>eat~ o ·:St'. füm} Fernando~. . 

Ha ma.is, muito m:i.is, :fr. Presidente. nt<ls ·dcixcruo;; o mai.< P<lnt 
depois, qua.udo Jbr mistét·. 

Tive lia lealda.d('. d(l. tnínb:.t ten·;J. o conforto de ''Cl' qne, plllo 
nuinos no Pn:rtido Hepublica.uo Flttmiucttsl3, tre;; vo:::e~ tlc seus illu~trc:; 
Deputados e a. Caroar.1. do meu J11unit.:ipio, em ~oa maioria. na. qu<1.si 
t.ot~líd~de. uil.o sufli"tt-ii;am c:;so ponto d e) YbtJ., partida~íu, n~o digo. 
niais simplesmente eleitot•aL 13otcile•;i-;ta. u.n:;.n~lrfat.a que ;-;uu. tod~ <h 
~igna.t<it'ios des~a. luoçao sã.o fazendeiros, proprietarios, comm'erciantus 
c:on~crvadorcs, hurf;uczc~. n<i. minha. terra. E um dellc::;_. u~o só (; 
1ifho de um ütufar, o fürJ.I) d~) .<\mpa.t•o, e i.u·opC'ict1<rio L:onscrv<4d(.w, 
c•)mD. notQ a Cci.ina.ra, uão er(l. meu cot·teligio1v.n·io n(t politic;i. dv 
~r. Nilo Pcçauha, nU.Q estava. integrado sina.ó uo,; negocios muniGi
paes. cm obrn:; d.e collabora.ç~c commum contr11. a1lvcrt;;.irios com
inu:as .. Pois b€.m .: esse moç-0 me commowm. com <L sua prosenç:L, e 
m:us amda. com a. ~uo. declarar,.ã.o, qu:mdo <Lllirmon 11nc, elll.born HJ.o 
integrad•) tlO pat'tido e!>t<Ldo;L1, enteudír<, .como va,.,,;ourense quo ct:r, 
qnc a qu.e:;tào tomá.ra. tal e:-;prcs:o.uo moral qu!:! embora houvc~sc outro 
1;a.ndida.to Jc seu grupo. reprcsDní;l.do poi.· ellc, não podi~t deixar de 
subscrever' a moção e dat··me íut(~iro e iflC•Wàk:í<:maJ apoiu ua ewcr
gencia; e a~~ignou-a. . 

. Ahi est{L a. respo;,ta riuc podia crazei· em ~"cneticio •ÍO nlUU 
pobre uiesquinho nome, dú:> ntCu$ iuinusculo..; e •~pa.ga.<los sot·viço~, 
tla. minha :;incc.rida.de e leu.Idade nas ti!ciras cm que tonlm vi
vido., par<i: coro o Sr. Nilo P<Jç:rnha. de modo a (JUe os (jllcíc~ llO 
1nc11 partido, qnunilu oppo1·tuo3 (~ utilmente iornarou1 conliot'i
mcnto do assumpi.u. po:;s:un rl.0üidir entro ;i •. p>o[losta da minha. 
exclusão e essas palana:; qm.:' lhe a.pre,;ontci, e, o que é rn;li,; 
gl'a.v~, entr·e <t propo.:;t& d0 mi1d.!a exeJu!;ão do partid•_1, -'>t:;,ruud•.> 
o conceito cm que .son tido pelo deputado Tolcntiuo e o qu1\ li•) 

conceito de outro:;; correl1giona.rios lhe 1ucrcr;.o, 
Emqua.nto o meu pa.rt.ido uã.o se µronuuciar, o ;:;r. Toten

tiuo fal"á da.do utnR orinião pessoal, que µótlc mcrcceL· acata
wento de todD. geutc, ma.s que da. minha paiié ~.0 mcrnce i.;ontra.
dícta da. ma.io1· fü•mcsa. 

Por Ol'a, e.sras declara(iic,.; ew le;;iLima. JeCl!5a.; dcpoi:; a1ipullo 
iJal'a a justi(~a d(.) meu parfül~. E certo ue tJ.uC dia. nií.o m~ 
!tu. ll•~ faltar, sento-me tr:.i.oqmlk., sereno e carilianre ua. JJJOSHl~t. 
coufiantc m;,i.is ainda, porêm, na consciencül d~lS lluinincn;;c:-, llO 
cspirito da minha terra, na. altivez de utL:lt Estado, quu serã.o 
o ultimo roducto desse meu r)t•gullio, l)lldiJ, .St·. l'resiútmtc. co
rnla.do na Ulínba volha. b:1.udeira c.=i~1·a.ç:i.lhadu. pela portitlía e pd~. 
lisonja c01·tezã., prntenderci ltonrat• a :i.utonomi;i. polifüa dL' men 
partido uo Esw.do, a. proprfa. autonomia de minha t".ll"r;L 11a. Fc-. 
dera.1;,ã.t1. 

Até l(~ que os factos protejam o;; t[UO se prcdpitarnm .i. ,;a.~:i <l•. ~ 
miuha cadeir;i.; que os protejam bons, porq11c, etdmii de Wdo, li<~ d'.l 
].H.1il·:w sobre as resulucpas tinaes a cOll$Ciencia. puolic:<L. que U!t·i~ 
'iisto nesta. exposir,ão !~a.i, franea'. sem embuste que acabo t'fo far.~r, 

e. ~vai.- :Krv: ..i il 
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• ANNAES DA GAMARA 

qn:into ~e púde c:onsidcl'a.r no a.ssumpto, em nome da. verdade, cm fa
vor da Justiça o de me11 nome. Finalmente, como· o · leadr:r do meu 
parti rio declarou, ha dias, nesta. Casa. que esse par·tido nãO tinha re
cebido pressão :ilguma do Ca.tettc , rela.tivamente. ao problema, de sua. 
economia. interna., honrando sua. pala.vr~ , devo dizer que, se nã.o re
cebeu essa prcssii.o, se clla. oão se exerce, a opinião du Sr. deputado 
Tolentino é a.inria mais inexp!icavel, po1·que nã.o seria. um gesto de 
submissão politica., seria então uma conspirata polit.ica dentro do mcn 
proprío p11rtido contra mim. . 

Nessas condições, não quero acreditar que qu,.:quer" i;esto esboça
do pelo Ca.ttete, um membro do meu partido, com um furor de lisonja 
e numa crise de ba.jnla.ção, em que joga. menos o seu e o mau nome 
do que o do Estado do Rio de Jaoeir"o, tenha pretendido oITerec0.r "· 
minha. cabeça, com disse um jornal, a cabeça de João Baptista. a He-
rodes. (Risos). ,r 

Ahi tem. Sr. Presidente, a.s cousideraçôes que me cabe· fazer 
agora.. Devia estas considera((i'ies aos meus pI'oprios corrcligionarios, 
para. que nüo co11tirrne a. espccula~,ão eleitoral que a. er1tre\·ista. do 
Sr. Toleu tino está pmvocando em torno de meu nome. · · 

ilfnita. gento entende que essa entrevista. do Sr. Tolentino me íoi . 
mais ·util agora. do que em vesperas. de ·eleição. · 

.Muita gente não <:ompt•eben'.ie que essa. entrevista, da.da eom 
dois mezcs de a.ntcccdcncia. da eleição, sem um protesto inunedin.to e 
uma defoza immediatu. pa.t·a coui·ct.al-a. seria no seu aspecto, um mote 
atirado contra os proprios correligionarios do entrevista.do, aos çan
didatos advcrsario:) communs . Por isso não consi<lero aquella. publi
ca.ção como uma entrevista, eu a reputo uma punbalada pelas costas. 
cJfttito bem; m1tito bem! ' o orador é .. vitlamente' cttmpl'imcntado). 

O Sr. Ramiro Braga. - Sr. Presidnnte, não venho 
nem desejo personalisar as considerações qoe vou fazer. ·· · 

Esse tetteno pessoal é escorregadio , displicente, ingrato e geral~ 
mente não se acorda com a serenidade e a eminencia. em que deve 
sobre pairar a tribuna. parlamentar. 

Silencia.rei sobre os conceitos emittidos a respeito de distinctos 
companheiros de bancada, para dizer tão sômeote que na entrevista 
concedida em Petropolis a.o ccScculoa, pelo ·illustre Deputado Flumi
nense, Sr. José Tol~n~ino, S. Ex. mesmo teve a precaução de tornar 
evidente, de tornar saliente. que se .tratava. de uma opinião pessoal. 

O Sn. i\lAURrcro DE L.tcERoA.-' E se nã.o fosse a.ssi.m,'V. Ex. lla de 
·fazer justiça, a minha atti tude seria. ·outra.. · . 

O SR. R<1.l\Oll.O BRAG-1>. - El!o emittiu, ·com fra.nqnet.a, nma aotcyi
pação de '/Oto que dará na Commissã.o Executiva do Partido Repu
bliúano Flumiuense, quando esta. reunida tiver de deliberaL· sobre a. 

• chapa, apresentando e rc ~ommenda.ndo aos sulfragios de seus corr~li
giona1·ios os nomes que comporã.o sua representação na. futura. legis
latura. 

Pesa-me, Sr. Presidente, a responsabilidade e com ella a. autori
dade que p1·omana da. inv:esfidura da. elevada funcção em que mo 
~~ho.~ . ... . ~ 
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O~ Sa. l\Lunucro DE L. .. cBRDA -Por mim .propostà contra o nome do 
Sr. Tolentino. · · 

O SR. RuuR.o BRAGA - ••• tlehi confiança partida.ria n exces~i\·:t 
bondade e nimia gentileza de meus collegas. • . ' 

O SR. M.rnaxcro ni:: LACERDA - E o orgão de~sa confiança fui eu. 
Quando era. apresentado o nome rlo Sr. Tolentino indir1uei o 
de V. Ex. ' 

· O Sr:. R.u1mo B11.AGA - ••• de dizer das rela<:õe~ da politica 
fl~mine~se com a politi~a. tedera.l, pr~cisa.ndo-as, sempre que houvei· 
m1stC:r "isto como, definida. de ha m n1to, ellas já. o foram • 

Sob este a,;pecto, sob determinado prisma, deb3.ix.o de c.crta.~ 
incldencias ellas Sào muitíssimo delicadas e especiaes porque se trata. 
de um lado, de um apoio que nlí.o foi solicitado, cabendo, portanto, iw 
Sr. Presidente da· B.epublica julgar e :i.quilatar do valimento r, 
sobretudo, da. lealda.de e sincel."idade de\'SC ap<lio e, de 011trn 1:1.do, d~ 
um prestigio que foi cmpcullado liza.mente, de a.lm:i aberta, eom 
honestidade de propositos, tendo CBl vista os supremos e perma11eJJ te,; 
interesses do pa.iz, us quacs, hontem como hoje, reqner<m1 qu~ <• 
Pal.'t\do Republic::i.n.1 Fiuminen:;n peI'sis\_~, Cuntiuírn 11;~ lJ)e.Sm;t 
trajectoria com absoluta leald::i.dé ~ com impeéca. vel corx·ecç:to t!n 
::i.ttitudes e de proce;;so. · 

Foi de ·Iiontem, Sr. Presidente, a. campanJJa. p1•esidencial. Ella 
a.inda esLá. bem vivida cm no95a memoria. !Ção suffragamos, não 
leyamos ás uraas o nome do Sr. Epitacio Pessúa, não por motivo:; 
pessoa.os iiorque se ;t clles fossemos attender, o partido do meu Esta.do 
teria de se recordar dos laços de amisade e de gratidão. Terminada a 
luta nas urnas fomos ao reconhecimento e verificada. a verdade da 
eleição Vlltamo,; em S. Ex. e alú o St. Senadm• Francisco Sá 'com o 
brillÍo quo lhe é cosLumcirü e peculi:i.t·, definiu, prcciso11 :1 ucss:~ 
a:ttitude, affü•m.::i.ntlo '-\ue nã.o tiuhamo5 o a.ncei.o, o proposi.to de 
hostilizar o Presidente dr. Republica. ú sim, com iscnçil.u, êsper«ríamo,; 
os seus actu:,; para entíio decidir da nossa posiçlio. O anno passado 
ainda nesta. Ca.ma.ra, e está. claro que não viria á. tribuna. aereamente, 
por um im:pulso pess()al, e si.m como })Olitieo, tnzendo um pens~roento 
partidario; qua1ldo se tratou do Commissariado, definia. a politicado 
Rio de .Ja.rte!rlJ dizr.ndo dessa tribuna. que o nosso eminente c;hcfo 
St'. Nilo Peça.nha, veucido no governo \\' enceslau nesta 4 ucstã.o, 
ainda continua\'a. com a. mcsrna. opinião, nias no caso, posta :1 
decisão . no terreno da confiança a.o governo, S. Ex. 11ão se 
presumia. mais p:ttriota. que o Sr. Presidente da Republica e que o 
Partido Republicano Fluminense, assim, daria o sen apoio, prestigit• 
e voto ú medid:.i, poês que apoi.a.r o Governo. ]\fois tarde reuniu-se :i. 

cpnvenção do pa.rtido do meu Estado, a. asscmbléa. de maior signifi
cação politi~a, e da maior cxpressã.o partida.ria, e nessa assembléa 
onde se fizeram representar os directores de todos os municipios de 
meu Estado, deputados esta.duaes e federa.e;, sob a presidencia do 
eminente Sr. Nilo Peçanha., foi p1·oposta pelo leader interinv ~a. 
representação federal, · por mim, um;t moção de applauso e de apoio 
ao digno Sl.'. Presidente ela. Rc1)ubliea., moção unanimemente app1·0~ 
vada. 
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MaiS tarde quando ne..<tta Ca.5'".. occo:rreu a crise da. leat:kra.nt;a em. 
qn~ o dlstlnct:o representa.ntede S. Pa.Ltlo. o illustre leado da. maioria.. 
se .r~lgon n~ d~v~ de nãe> continua.t, por um mal eatendido na dire
cÇão da. ma1ol'la da Cama.ra, quando fói da reunião dos leaders, pefa 
:minha_ palavra,· e congratulando-me com o resulta.do que dava ao 
C?lto e brilba._n~ Es~do de S. Paulo a continuidade da colla.boraçã.O 
d~eta. nas medida.$ do Governo, mediante a pel"SOna.tidade por todos 
9s tituJos distincta, peta sua. gentileza, fidalguia. de maneira..,, do 
1U11stre. leatter. t;~ l'eafli:nnei que a. poJiUca. 1Jui;ninanse, continuava. a._ 
prest~ar e apoiar o Sr. Pre~11dénte da. Republica.. 

Nesta. situaGao, Sr. Presidente, de ha. 111uito definida. está a. situa-
' ção da politíca tidlllinensé: ella. eontínúa na mesma. traJeet.0-ría.; nào 

tem m~tivos }>ara retirar o seu prestigio, seu apoio ao Presidente da. 
Republica. e nelle persiste lealmente, nobremente, com inteira corJ•e
~o de attitade e processos. Póde-Sé divergir do· Sr. Presidente da 
Repul>lica, não se l>óde negál' o sea alto patriotismo, seu diuturno 
esforço em ser uti! e prestadto aos superiores e pP.l'manentéS inte
resses tiacionaes. Definida como foi, portanto, a. pollticá. Huminense 
nesta Ca.s~, élla. contia !ia no moomo pro,poSito de apoio e prastigio aíJ s: · Ptesidel!te da . Republica., lealmente1 correctamente e com hones-
tidade de pr1>posito. · · -..... ~ · ... 

o . Sr. Presidente -'- Está finda a hora destinada ao ex-
)'ledíente. ' 

Vae-se -passar á ordem do dia. 
. Comparecem mais os Srs. Arf.hur Collares .Moreira. FeHx 
Pa.cbfico. Andrade Bezerra, Costa Reg6, Souz~ Ca.st:ro. Diony
.c:io RP-ntPs. J,,:vr:i C:ic:t.ro, Reroulann Parga. 1,,uiz IDomingu~~. 
J1.-o<iri~1e~ Machaon. Pires Rebell-0. Rerminin Barroso. 'Yfonnf.o 
~ahoyá. 'T'homa7. C::n·nlrauti. · •Fred~1"kn :RQ"~P,:; • .TMé Ang:-u~t.o. 
10~ra1' ~oarr~. C:nn1>ia º"' Rrit.tn. AlP-xnndrinn da Rocha. A\1i::
t.'i'P.a-i>~ilfl. Turhrnn Cnmpellr:i. Arist:1rello l,on.es. J,ui?. ~fü·P:ira. 
:1\'lnrio R'Arm~~, IThl'lldfno d" ·A<tsi~. Pa~ljP.C'O Mendes . .T11fil) !\f~m-
0!:'C::tr ~nat·e;>.·. Cnrreia de BrH.fo. Ale:tanclrino <fa. R.ocba. Ans
trmin A•i?uil'rP. HPit.o-r ª" ~n:r.a. ~arnt1ain Cnrrêa. Njc:itrnr 
Xa;:cimt>ntn. ~all<'~- F'Hhn. 'Vif'.enfo Pira~ibc>. :Rllu\ B~rrMo. ~fa
nol'l R"i~ . 1311'1.t'One <li:> fül7.ll7'P,th . .Tns/i -Õ<> ~fnrae.c. :.;\farlo ÕP. 
Panfa. l\fat.1 11. -Ma,.hati(I. Anl.nn in f:11rl<"!> .. To!i,o Pi>nMo .. To!';~ R11-
n.ifa1>.in. Arite1·n RntPlbn .. ln!'.ino rlP A:r~n.in. AlaC'lr Jlrnfa. '1°:17. 
~e '\TP.ltn. <;rimitln Praf~c::. M~lln iFr:tn ~-o. f:inein!l-tn l3r:ig-tJ . . .a\l
h~rt.n Ral'men.t.-. . . B-arrni:: ppr1fe-aoo. Elny Chaxfli::, \Téi:rn. 'Miran<la . 
.'fa.n<1P.l Víllabnim. Ln\z Jfarfh(llnm1>.u. <lel"n J3!\yma. Ca,.,fos 
'PoMfie1. Sr>r':'io •nP. Oliveira. Barbosa Gon!falves e Carln.~ !lfa! 
:dmilinnn ' (63~. · · · 

nei-x~m rlP. ccrrnp:ir1>f'í'1' M Rri". Annih:1l r'll:\ Toleõo. l)(IT'Y~l 
:Porto. Mont.ej)·~ d~ Snuzn.. 'Ah<'l OhP,rmont.. Chermm1t. -de !\f1-
1'ánila. 'Pr::i.<l<f J_.ofl~s . .T-osP: :R11rreto. Marinho de Anllrn.1Ji:>, }fn
.. i:>ir~ n~. F.ir.riíl. Tirfof<lnsCl Alhnno. '.\7h.erf.(1 Mar:mh~n. ~imrií<t 
J.N11. Ba.lfhazar t>ereirà. Gonza!rh Maránl}ão . Anfonro V1~<~nfP., 
GerYasio Fiorav.ante Arnaldo Bjl,stos, Pedro <::orrêa, Juho de 

: ~ ' . . .. ' . 
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3IeHo, :Xalalit;iü C:unboim, Alfr1~ do ri" :\ ia~·a. ;,\ligw~I Palmei ra, 
:\I'cmloru:a 1:\[i1rt.ins. ;ro'ií"r1 ?lfr:n•:•zc~. 'Rodr-i i::·m~" f!l)ri<1. :.\fan1,i::! 
Y?br 1!. P1Jdr0 Lago. Oca lvj.1J :\Tanguheira. · Lauro Vi!ia:3 Bõa;; , 
P ires de Can·alh0. Castr·n Rr.ihcllo. Leonr:in Galrã•). ArJi.ndr' 
.Fragoi'n, 'l'<wqua:t.o. ~forrira, 'Uhllttlt> Ramalhete, O<-.laYio d-a. 
Rocha :\fi.randa, :\i:m·i•m Furl.ado, .Aristide.s C'ilil'e, Mendes Ta
vnrt-:3. XoriY:\l' d'c Fi;eiras •. fo!'•~ To lrul.ino. Az1wclrJ10 ,sodré, !.\fG.
i:: edo Soare::. ThP.mü:l:ocles d<> A1meic1a. Ran! Fr·rnA,11des. Jos• ~~ 
A.lve.~ •. fo;;P, Gonça!lve>;, Herculano Ce.o;a1;. Aug·nsL.o rir L ima. Ri
ihiüro JunqueiL'a. Sil.w ira .füurn. Emi.! io J urüim. ~.nna !Fi
,:;ud rcdo; Gomes Lima. Lanuulp ho d<' .M~·:.i.!!15.e:;. Odilon :r.lv:>J 
:\ndmde . . Fl'anr. i·;;c o Bres.~a11~! . LnmO'l.tnir.i.· Gor!ofredo. Faust~J 
Fcrl'az, Frn.ncisro Paoliellci. Wa!<lonli't'O o:I ~ ::1-ía.i;alll:ães, Honíl
rn.to Aly~;,. :\f:lJl.O•'l'. Ful~'eur.io. Sallr .~ .Tun ior, Carlos G::tr<; ia, 
11larcülino Barl'l'to, Sampaio Vida!. Itoch.'igu•~;:: Ah~s Filhn, 
.Pco:!ro Cost.n. +.:arlo.,:: dr~ Campos, 'R~mn:; Caiado. >\yrcs \ l:a Sil·n1, 
Tull o Ja;.·mf', Seveei:lll•) Jl~rqne~. Cosi.a ;\l'at·qn""· Ottoni l\la
r:li:-J. Luiz Xaó\·if•r. ,\nàon Bfi.pt.i&ta. Perr.irn. rlf': OliYc ira. Ah·:iro 
Ra.p ti;i.ta. 'F:vari,:;to :\JlHlrat. Jofio ~imf•li1~io. An~u;:tQ p.~st:nw, 
A1ci<les )fayn. N'ahu<:I) •l•' G11m:i~a. F'lc•r11 ;: da C:untm e• Domin
:.:w !\fa$1'aT'l'nha~ (lli ) . 

OnDE:\r DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista dP. Pl'"'sen()a n0cu;:a o r.ompti-
1w :imen t•) ó~ ·t .?3 Sr-;;. DP.pntarlo!'. 

Vae »~ '[H'üce.'.l'e1· :'t v ntar,'ú•) dns m ::itc ria;:: iJfü; ;; .~ :H:ham 
sohr·r. a me~a e da~ C'On;:;tante;:: tia ord'mn t·J•n din. , 

Per.n ao;; nobr~~ D·"fHl fai.d<·~ CflH• or.eupem as suas cadeiras. 
'(Pauso. ] 

.Vh:l-sn ;:ohr i> :'í ·u11>'!a · " ' ;;c~uint.e 

Rcqul'i ro nrgcnc.fa J131!'3 i.m media ta 1::1 j ;:;,~ussi'i-0 " vC1f.a.ç.Jo 
(l.:1 prof 0r to i1. :ltO. de 1920'. (f'arrc-er ,-obre cmf'ndn;; Pm :::• . ) . 

::.:ala ria .~ ;<1',;:;;n r:<. j ::: (~(' 1:l'f:7.Prilbr0 .-]';;> rn20. - Ep!o'.(ll?l1ÍO, 
d~ SaU.e.<:. 

A'r.prnvatlo. · 

' O Sr. Fresjdeme - Em con~eqnenr:ia do vote> da r:amara, 
\'O u. .·~11bmPH1> 1: :i. d'isrn~ ~I'.'• 1• a \ ·01·ar.v0 r1 p1 .. 1jrf'.to 11. :::20 B. 
c.l" rn~:o. 

DL;;;<;u;:;;ão nnic·a ctn pnrecr.1· rln Commi;;.~ão àP Finn.ntJa~ 
snhr1' a;; r.imrnd:c,~ ,1lffe1' (•r. ida.~ n:i, :J• d-iscu,,sã.v do r1r1),i1>.i!to 
n. :mo .'\. d 1~ 1.fl.20. fi:'\anrlo n :=:uh i:; i;lfo r a :'linda d0 t\m•to do;: 
Bcua.'i'Or>!~ r. Depnlodo;; pnra n Li:gislntura de J.921 a 19?3 
~ vide proj~cto n. 320 B, de 1920) . 

• 
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O Sr. Paulo de Fron:tiu. (') - Sr. Presidente, tomei 
a palavra sobre o projecto n.-320 A, de i!l20, qne fixa o subsidio e 
:~ aJuda. de custa dos Sena.rlol'e;; e Depnt.ados, para a. legislatura. vin
donra, em vit•tndc do mojo por· qúe se exprimiu o .houra.do reprc
~enta11 te do füt:ido ·do B.io, digno Relator do mesmo prnject.o, sobre 
a' emenda que tive occ:isi:l.o de formular. 

rnz S. Ex.: 
«Já sobec ~ olernção da ajudr. de custo, qnaocio. o prll

jorto cm 2' ... discu~são, o Rola.tot emittíu sua opinião, :unpa
rado ·na. difficaltosa. situ;i.c:;,fto finn.ncoit•a e snll'!·~ga.clo cnt:i.o 
pôlo parecer ona.nimc da. Commis.s[o de Fim1.rn;a.s.,, 

A.cct·cscont.n. S. Ex.: 
«Apezar de taxa.da de illogica essa sna opiniiío, e!lc pede 

1icern:a. para nBll.a se manter. 
Não se compadece com a logica, cm tal assutll!)(:o, nma 

· dotaçlto u11ifot•me para todos os Congressistas.» 

Ora, si a objccção qne S. Ex. apresenta. é essa. de ser' illogica. 
o dot~•çio uniforme pa.r:i. to:los os Congressistas, corno S. Es.. -pl·opoz 
?i. CL)mmissão a dotaçá.o unirormc, soglic-sc qtre.illogica. é a medida 
rropost:! pelo iwo prio Relator. 

De fac(o, que é riue consta. do projecto: A a.judn. de cu:;:to 1!0 
·J .:O:JO$, para Lodos os Senadores e Deputados. 

A unil'ormidadc, a. igualdade entre a 5it.11a.(;ão rla.qnellc,; que 
\'ecm do Not·te ou do cxtl'cmo Snl, que veem. de 1;oy:1.~ ou rlt' Matto 
1.i1·çssv, cm l'ehtçiio a.o~ <'Jllu residem na C<tpit;1 l Federal, on cm SJo 
P;J.Hlo, 011 no Estado do 11io, qnem a ;;uggel'iu 11;1o !'1ii Ctt, m<\s o 
no lira Deputado . 

Fic:1, poí,;, rwovado r1ue o illogi;;mo n:-.o roí mcn. 

Continúa o digno Relatot·: 

idá no Imperio. cm que havia. uma indemniza.<;ao p:wa as 
- despczas de vinda o \"Olta. - existia ta.moem uma. tabo!fa 
ilxa.n<lo cs~n. indem11iza~rLO, rerufando-a pela;; distnucin..s o 
difficnldados de t1•ansporte. _ 

rt~conl"lc<}iuno~ qnc nos tempo~ de antauho ;;e pL'occdia, 
tr.ut.o quanto tiossivcl. lo~icamc11tu. » 

Porque S. Ex., então, não a.compa.11ho11 os «tempo~ d'antaoho», 
e qufa cst.tbelece1· a. ajuda de cn:rto igllat - a.li:í.s ins;L1filcicnle - 1le 
·J :000$, para. todo.~ oll membro~ do r.ongrc5sO; renham de q11c porttns 
do r:iiz v~rem '? 

Diz, mai:;, S. Ex.: 

uSi amplia1•-mos o critc1·io interpl'Ct(ttivo «(da. ·ajuda. de 
custo)» e •~ rle~tinarmos t;:rnhcm à installalJrto dos congrcs~i:;;t;i5 

(*) Esle discurso nf\o i'oi r.evisLo pelo orµdor,, 
• 

.• 
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rleveremos reconhecer qne a ella não devem ter dii·eito o~ Se4 

wtrlores e Deputarlos 11uc rcsidc1n e se ach;i1u installados nn. 
Capital Feder-a!. · 

E' até onde nos leva o rigot• d:i. logic:,, desde que queiramo;; 
mantel-a ioflexiveJ... · 

. Pois é o que peço a S. Ex.: le~·c o rigot· da logica até onde de...: 
se1n., e não venha sustentar a medida illogica ::la igualdade. 

O meu ponto de vista foi o da insuffic:iencia da. :i.jnda de custo; o 
rligno relator foi que trouxe a questã.o d~ logica, ficando, entretanto,; 
demonstrado que o illogismo foi ;;eu o da honrada Co111wissão de Fi
naw~.as, quando o acompanhou. 

A <tJu<la de custo, Sr. Presidente, como já tive occasião de de..; 
mostrar , n ão é referente, apenas, :'i.s passagens, mas ta.robem á ins
taHaçlio, devendo coost.ituir nm:i. eoropensaçã.o .ás despezas que tem de 
fa.zet o Senado!' ou Deputado, para. se transferi!' da localidade onclc 
reside até a séde onde ru ncciona o Congresso. 
• Ora, deixei evidenciado que. com o encarecimento da vida., a 
antiga. ajuda •le custo, dei 1 :OOOS, é mais que insuffi::iente . 

Mesmo que podesse ser consi<lerada como bastante para os Depu
tados e Senadores que moram n<l. Capital da Republica, deveriamos 
levar em conta que e;tes repre::;entain as exccpções; e em hypothese 
alguma se poderia sustentai· que a refcl'ida qua.ntia basta - ji uã.o 
quel'o dizer para os que veom do Amazonas ou do Rio Grande do 
Sul, de Goya?. ou do Piauhy - mas ató dos que habitam em Mina.s/ 
tecm de fazer despeza. eleva.díssima, muitas vezes, com a sna. m u<fança 
o insta.llaçã.o no Rio de faneiro. 

Na.turalnientc de accõrdo com este cL·itcrio - que é o verda
deiro - de que as àjlldas de custo não visam unicamente as despeza.s 
tlc passagens. mas tambem as demais que dc(.:Orrem do deslocHmento, 
as do corpo diplomatico e consular S<lO elevadas, traduzidas cm um 
certo numero do que se chama <cquirteirões», conforme a distancia <L 
percorrei· e o posto . para o qual é manda.do o minis tro, scct·et:ario de 
legação ou consul • 

. Era. providencia identica a. que deveria adoptar ·a CommissrlO, 
para. tornar logico o que eUa considera illogico. 

. Como disse porém, o ponto qlle visei nfto foi esse, e ;;irn outro, 
wuito mais modesto . 

A pt•opri::i. Commissa.o declarou «L'econhecer que nem sempr e a 
a.j nda de custo cobre a despeza a que ú destinada» ; por tanto, desde 
que a. emenda propondo a r espectiva ele~-;1.çã.o, não foi a.ceei ta naqnelle 
t urno , entendi q11e devia insistir, do utrina.riamente, na ma teria , em 
v il'tude me.~mo dessa. amrmação rlo parecer, e foi o que fi;:, 

Fica as:>im esclarncido todo o asstimp.to: o illogisrno argui<lo nãu 
foi meu, e n. critic:i do honr:irlo Rclnt:>1·, a este respeito, recai cxcln
siYa1nente $Obre o seu prop1•io parecel'; por mim, ti\'e cm rist:i. apenas 
a ttcncler á carestia. da vi ria, e, no tocante :'l nnif'om1idarle, l'cpro<lu~i 
o que estava no dito paretP.l' . (Jf1J.ito bem; m._1tito bei~i. ~ 

O Sr. Ranii:r:o.Bragà - Si· . Pre~idente , tel'ei de pro
nunci<i.L' breves pal:wrns, qua11do se tratar do c11c:iminl1amcmt.o da 
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'l'otaçlí.o da emenda relativa ao augmeoto de suh:;idio: por 01·n,, 
quero me c1rcumscrernt• a iiizer alg11ma ~oisa com relação ao qiié 
ponderou o digno Oepulado polo Districto Federal.. Sr .. Paulo rlr~ 
Fl'ontín, cujo nome declino com a devida vcnia e acatamento. 

S. Ex. como que· ~e collooou cm terreno um tamo pc;;3oa.l, 
julgando que, quando fallci em «logica.», no meu parecer, d~arfl. 
a. sua. personalidade illnstre, e por todos os motivos merecedora de 
.respeito. 

O SR. P.\t:.C.o DE FnONTr'.'i -- Muito agora.decido a Y. Ex-.; mas e11 
l\l'ecis~w:1 elucidar oss:i questft.o <le lo~i<J;~ ti.té porque j;'L ftti professor 
da u1aterin ... (fü1:0.) 

O SR. fhMrno BRAGA - Tendo S. Ex. a.ífirma.do <1ne o p~receL· 
.estasa. illogico, cu, então, estudando o as;mmpto ;.;oh diversos aspectos, 
disse que, qner entendida a. a.juda de cust-0, unica e cxc1usiva.1oente, 

. como destinn.d:i. ao transporte, (Jt1er ,;eodo. tomada no. sentido de st: 
applicar tambem i insta.lladi.o, cro nma. como em out1•a hypothc~e a 
logica rigorosa. não sn compadece como uma. verba. unifoi:-mo para 
esse fim: e, entfi.o, a. interpret:i.~ã.ci qtm se deve dar a. ajuda. de e11sto 
~ a de (tlle ella não sa dcstioa unicamcntQ .1. pass;i.gen;; e inst:i.11a.R~ío. 
ma:; representa um auxilio inhereatc :i funcção do Souadoe 011 On
:puta.do. {:lfoito bem,; mil.ito bem.) 

Enrerracla a cli;;cusaã.•> unie.u. do part>cer da Comrnissãó d~ 
'Financas sobrP as emendas orferecidas na :1~ di.scuf'>siio do 
projee1 o n. 3~0 n. de 1920. <' annun1?ia.da :i Yotni;-,ão. 

O Sr. Presidente - A r:"te 1>rc•Jceto foram offerec-idas at: 
';::eguin! e;, 

·1 F.N[F.ND.\S 

Ondr {'ül1Yif'r-: 

O ~lll1;;:iili n r a n.iÚda. (],; -CU$L1) <los Depnt.arlo~ e Senador!';; 
para a lrgi::latu!'a de -1921 a Hl~3 s:io fix::tdo5< em trinta i~ Rei$ 
eontos dr r•~i,. · ílnr~i.nte rada .~r·.::súo annual. pagm cm folhas 
mensaes de tre" eonto;:; d1~ rr~is a ea<la um, - F:pMf1enio c(e 
-Salte.~. 

N. 2 

F.m wz d<> «r:> de -t : 1)(lf1~ n ajuda de r·n~l•1l), diga-~e: <::C! 
dP. 2 :<lOíl~ :1 ajn<la flr eu~Lo~. - pmiCn <fr· Vrnllfi-n. 

O Sr. ·Ephie-enio de Sa,Jle~ - Heq11efro rrefc1'~Lwia 
pa.r~i :• minhil. cmendu. n. 1. 

O Sr. Pre!!õide:ute - Em fac~ do Regiroonto Interno da 
Casa, em 3• di;;cassão as emendas teem preferGncia.: isro é, são i;o
tadas em prlm~iro logar • 
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O S.t• .• J oaquiru. Osorio (pefrt ord.em) - Requeiro n. 
V_. Ex. prcfereocia rr.1·11. rnia.çã& do projact;Q dn. Comm~5.;f~O d~ 
Fm:m\.:i..'>. 

Comu l i ada. a Cnmara r:onP.cde a pri'ferl\lw io. f•:ll'a. a yotn-
r:ão Cl(l pro.tr·c·to n. :1.:?0 A. (le 1 \l2íl, · 

O Sr. .Ephigenio de Salles (p-"lrt (l't·rl~M· ) t'i:-qu~r a veri-
·r irni;:iin (ja, votacfio. · . 

P:rocedcn:d-o-~P. ü y,-,rifir.a0Ho Lia vr>tnr,ão, reí·onllflce-se t ,.,_ 
•·<!m V')foclo n favor:::; Sr~. flr>pntados" ronf..r.rt 1'rt: .tnlaL H!" 

' O Sr. Presidente - Foi r0jeitada a pr<'.ferencia. Vou 
snbm<>t.t.er a votos a crnenrJn n. ·1, do Sr. Ephi~PTlio cif~ Rall;:a~. 

O Sr. Rainiro Braga. (pa1'{L r.11c17m:iohct1· a w.M.çiJa ;•) 
- Sr. Presidente , já, corni:i rol.atol" d.a Commiss:to <lc Fin:i.ni::.as. fü·i~ 
oecasião de dizer que si nã.o dcçernos <:ollocar (\ subsidio ~ot> o ptinto 
de vista da gra.tL1i<.lade:, cousa. qne a.bsolutamcnte já nãn se ~ousider~, 
devemos, cnt.ret~.nt1'.l, rl!conheecr nclle hi.rubem i·azf.f\s politic:i.<:. e qu;! 
d!;;vil'tna.1-o, será, talvCJ., calloo:il-o. o qoe nfa convem. no tcrrN1C1 
fl~SOOl. . 

Como o proprio nome indica., C• ;;nb;;idio (; um auxilio ·ou ad,iulorio 
qne a, :i.\açã.o, confiada no pa.triotismo <la seu.• rep1·escnta.11tes. lhe;: .1á 
-p::i.ra tratai' rl.c seus intero,.:se::. 

Diante dit onda. cnortnn de tmdidm •le au~mcnto de \'1mcim~nto~ . 
todo~ elie~, nliá~ , justissimos •. ~ 

o 5R •• JO~IXO º" AIUOIO - 'n:; utai;; jlt .. ti!ica.\'Ci~. 
O ::::R . RA..1URO IlRACA. - • •• 1),: maio; justitic:wHis. l'.Omo di;r. o mcn 

collega., não ~ci como, Yota.do o augmenr.o do snb~idit). cnconti·ará. 1.1 

Co'Rgrcsso a. al'mactnra. de aço rle "ua. moral. nec.e,..,:i.rfa. parn i•e;.i!;tk 
.a nssa. ava.lanche de ~olicita1~.úC:'> que todos uàs reconlle.cemos pr~rfeit:~
monte procooente.;. São pcdirlo~ de pcl'jucnos funcciona.riós qnP- v~n
ccm ::OOS :i. 1~00:; pr•r mct. ! 

Nn.o digo. a.b;;olutamente, que. coni o .•uiJ.sidio actual, o rl}pr<'
sr.ntanta da N:Lção t1inh:1 mna ;;it.oaç.;1o folg:i.ch. Bem reconllec;o qnP. 
é ele ~acriticio a sua situ:iç.fto, ma.~ o facto é que c:;sc ~iJlcio é gcraJ. 
pesa sobl'O toda. a Nação !lrasilcira. e ú Justa.roente rio Cou
.i;resso que dcrc p:u·Lir o exemplo d~ se sa.crHica.t· cm r..enefici(• 
dos int<l!'es.~e:; superiore" e perm:tneutcs do pafa. Si d3tli de~
cermo.s, Sr. Pre.-.idontc, ao e;:tnd1> particubr dessa emenda. pal'a 11. 
qual cha.mo a detida re11ex&o dos meu~ collega~. verifir.:aremog q11c. 
com<• cst:'i redigida, oll:i. ;;orá. uma route tl.o duvidas. qne .surgir;10 
nesta. matcria de sub5idio. E" a;.;sim <1ue a. emouda di;r. que a ajnd:i. 
de ensto e snb!<idio ser:1o de 3ti:OOOS, «durante o periodo dti funccio
namento do Congl'esso». Qual esse período'! Se fürmo~ à C::oastitni
«llo, 'at't. i7. etla dir:i. que o Congresso foncr..ion;i. iiura.nte quatro mc-
7.es. Portanto. cs~c ~uhsid1o teri que s~r distl'ibnido pelo:; qn~tro me-

.(9) Este discurso não foi revisto. pelo orador .. 
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zes. A$.$im ha de ~ntender o Thesouro; visto qne essa Repitrtição não 
tem a.utorida.de para. distiibuil-o de outra t'ói•ma. Assim tarubern lia. 
de entender o Tribunal de Contas, no r~gistro e di:;tribuiçã.o das des
pezas. 

o SR. CESAR VERG11Elllo-Jsso não tem importancia a.lgnma . 

O SR. fu•1mo BRAGA-Chegaremos lá. . 
Constitucionalmente() subsidio de 315 :OOOS terá de ser dividido pe~ 

los quatro mezes em que funccio na o Congresso. S:l.o . nove contos por 
me?. e basta a indicação da cifra para· que desde logo se note, ::i.o lado 
do exagero, a ori~inalida::le. · 

Acreqito que não seJa e:>."ie o peqsa.mento da. emend:i., mas sirq 
. distribuir o subsidio pelos oito mezes incluida a. prorogação on pro1·0-

gações. 
' Esta.mos diante do espiri+,o de uma. emenda, diante de uma. . idéa., 

e ternos, de outro la.elo, o arUgo da Constituiç:n.o, estabelecendo qnc 
o pt?ti!>do de tunccionamento do CongL·esso seri de quatro zuezes. 
. Para argumenta.r, porém, vou ao encontro da. intenção da. 
c tüeuda. ;\<lmitto, que esse subsidio seja. distribuído pelos oito mC7.C'..S~ 
Percebe.ri o Deputado, pot•t:J..nto, de subsidio mensa.l 4:;;oosooo. 

Su[>ponhamos que o Congresso füaccione, durante quatro mczes e; 
no fim destes, pro1;ogue a sessao por 30 dias apenas. · 

Pergunto eu, qual o subsidio? (Pausa.) 
Será. possível que durá.ate esse unico mez de tra.:baltio o con~ 

gressista r eceba 18:000$, isto é, o subsidio de quatro mezes se~ 
guidos? · , . · · 

Si marcassem.os a retribuíç:~lo <lia.ria dos ·tra.balhos legislativos, a 
questão neste ponto da. pro.rogação esta.ria resolvida.; marcado, porém, 
o mensal, encontt·al'emos todas essas difficuldades, sem que <i possamos 
solucionar. · 

J?odiamos argumentar, appcllando fambem para as ;;es:~ões ex
traordina.l'ias, que, si podem dr1rar meze.:;, t.tmbem podem <luL'a.i- d ias, 
como jii temos exemplo. · 

Penso, já. chamei detidamente a attenção rte todos. os mens cio-< 
legas pa1·a. essa. emeuda. 

Não me demorarei mais mL tribuna. 
Tenho lido, C"reio quo na quarta pagfoa dos j()rnaes, o anouncol 

de urna revista. the:i.tral que tem o titulo «Q1,1em é bom Já nasce 
Cc!iton. Parodiando, a emenda, sobl'e o que se pretende fazer, ter
mino, accentunndo que o que é máo já nasce to1·to. (Jfoi to bmn ; 
11J.itill) bem.) . 

O Sr. Joaquim Osorio (J>a''ª encaminhai· a votw;rí.o)
Sr. Presidente, com verdadeira estmnhC7.él recebi o Yot.o d:i. Ca111:rra, 
neg:mdo a. prefe1·enciá qnc · eu solicitá.ra. p<i.ra o pi·ojecto dn. Com mis
são rle Finanças <iue .m;uitem o actu3J . suhsiuio pa.ra. a futura legís
la.tur~. Foi com do~oroza surpl"exa: poeq11anto tem sido oormr.. 
constan te desta. C:\Sa. v0La1·, p1·estigia.ndo os pat·ecct·es das respectiva':'. 
commissões. 

Nilo sei de algum projccto que tenha. mct·cciflo appt'O\'aÇf\O sem 
. parecer !'a.vara ycl da respcc tiva commissão. 
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O Sn. LE~Gn11nER_F1Lrro-Não a.pofatlo; tem lml'ido muilm. 

O ~n. Er>mGENIO DE SA.tr.Es-Sí as .. ü111 fos3c, 1unlh,<W sct·i;t ;te~1b:u· 
com ;i C.imarn e o Souado. 

O SR •. fOAQUl~l Osmuo-N<lo é que eu pcfüe nã0 pos.:;a. :'i Cama.rn 
t'cioi·mar os totos das co1ümissües. 

Voims- .'\ C~mara ó ;;obcrann. 

. O SR. JonQUnrOsonw-E' o que.estou dixQn1!0. Nií.o ê l[llC 011 uP.
~nc :1. t:amara. esta faculdade; b rlo c:>tranl 1rw, cnt.rc(.anto qttc 01!;1. 
IL excri:;:.i. :1.gora, só agora. .•• 

O Sa. RAUL CAn.ooso-Ent:io ~.gorn. será pela pt"imeir:i vc:1.. 

. O SR. JoAQUr~r Osonro-A pi·oposito de i1m projccto que cmnl \'C 
rnf.f\rcsses pcssoaes, dos Deputados (pi·ote.~1.0~). 

O SR.. EP1IIGE::~ro Dr. S.nLP.s-:\Tilo apoia.do; c3t;rnws leg;i:il;~11do [HH':i, 
oolr:i. legislatura. 

o Sn. "N1cANOR ~ASCD[E~1·0-''". Ex. ttão fjUCh'a. q1t'~ <t t~all.lii.tra se 
componha. só o.e· pittocra.t:is. 

O SR • .JoA.QUilt ÜSOl\IO - A. in:i.iori::i. dus · 3t•,;. Ilt~illltad•>s rout:l 
corno ccrl.o voltar ~. 05t:i Cnsa. 

(i Sn.. EPLIICE:'ilO DR s.~LL~;; - isso não ó Ci}l'[l), 6 illll:l hypothcsc. 

O Sn • .To!QUDl Osonm - NJ.o é rrrtl. c11•ttl qun a C;miai·il rcc1ist~ son 
rnto a um prt>jccto moralizadot·, de utna da$ sna~ eom111is~ões, íla l:om
m issfw de Finanç.as. 

O proj"ec.to foi npp1•ovado, llll sc1r1mtlo tnl'no rogimcnt:i.l pot· 11111:.t 
\·otar,ão significativa rb Cn.rHani., :Lpú~ :1 palan:i rio nohrc !e11rl!!1' <la 
m~ioria. · 

o ::;n. E!'HlGE'.'ilO DE S,\LLES - >;;lo !\;~via ~ido l~lllC'lld:ttlo; ruí \l.OL' 
m iw em t.erceiea tliscussfto. · 

O SR .• loAQC'rn Oso!\IO - Uoíe n:w nst:~ 111·c;;c.1ll.c lt.:tlrlei· dn 111aio
ria, sign<Jt:i.i·io do p:1reccr, :\pprov1üí.n-. ..:c,, a ;;11:1. :i.11,:;onci:~ r1m}t-!~!11.,·) 
iim·a morlificar o voto d;t Gamal'a. 

O SR. fü>111c;E:oo D1" SALI.cs - :"iã.11 se trat:L tl<.: u11HL quc,.;t!i.n po· 
li tica. '· scn:lo de eonsciencia.. 

O Sn. HArr. C:ARDOSo - fl orador fui inl'di~ i\;t pl1t·:i;;e que empt·c-
1!'.0n, deyeria :i t.é rntiràl-a.. 

O Sn. Cn,.;rA liEGO - 1) llt':tllOI' cst;"i faz•: rido qnest:lo de le1td1~r • 
p1'1·tcr1cenilo :t nrna. hanc:1<la <"JUC nr10 t.crn leadcr. 

O Su • .ToAQUBC Osomo - E' 11ess,1 oeeasiii.o .q<LQ a Carnam, 1rn •111-
sencia do leadel' resolve de1·1·otal-o (dei.o ri110i11.dos) .•• 

o Sn. Ei>mGE~IO D!; s.u:.tr,s - E V. Ex:. e~ t;Í so app1·01•cit:an1_lo rl:t 
occasi~io p:m1. depol-o. (Tl"i.~os.) 
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; ANNAES DA OA~iAtLt\: · 

O Sr... .Jo.\QUrn Üf;ORI<J- • •• a.pproYa. um raqnerimouto de urgen.: 
ci~ para angmcntar o snb~idio li.os .Sr;;. D!>:pntados. que elle hM'ia im 
Pll!;'Mdo ! 

O Sn. EPRICE:no DE SALT.E5 - Dos_futllrO!; Sr3. j)eputados. 
O Sn. JOAQUIM Osoa10 - ~r. Presidente, a l-litnac;r~o financeira do · 

P.rasil é de maxima graxid~de. . 

O SR. l'ffauructo D.E L..1.r:,ERDA. - Es~a. sitnaçã.o nã.o impediu, porém, 
qne, sem prot&-to, de V. Ex. fo~~m elevados de 1.00 contos os ven~ 
cimontos do Sr. Pre;.:idente da Republica. 

O SR •• To.lQUIM OsoRio - A si tur.<;.ão fina,n r;oil'\\ do I'.t'.:~sil na.o póde 
fl"ixa1• de trazer prcoccupa<:.õeS. 

O SR. LCI7. Do:..rncm:s - Sempi·e foi friso$). 

O SR. JoAQOrn Osor.10 - Quando todos os funccicmario;; ria. ::'\a<;ft.o, 
J.><'l.rcamente remunerado;; sejam cMs, sejam militares, teem Yindo a 
esta Cnmara pedir augmento d~ vencimentos, os parec(.we;; das com. 
missões teem sido pela negativa., sob o fundamento de q11e :t ;;ituaç.ão 
3ngu;,tiosa do Thesouro não permítte: esses augment.o;;. 

Poís bem, é nessa hora calamitosa., quando •)S Deputados, aiém 
do subsidio, percebem 11m11. ajuda de ~u;;to e mais ainda go2a.m pas· 
sagens gratµitas nas vlas ferrea.s ..• 

O SR •. ELoY Ca.J.vEs - E flnviaes. 
· O SR • .lOAQUm OsoRio - ••• quando desfructam tia frauciuía te· 

legrapbica, além elos prov.entos das profissões que oxereem, porque, 
em gera.1, todos os represcntatttes ua. Nação exercem ;;n:i."> profissões 
concomittantementc com o manda.to, ne~ta hOl'a de 110\'0S impostos 
cm pcrspectit'a., é que se vem augmenta1· o subsidio dos Congre;;sist:i.~. 

O SR. A:ar..INDo 1..Eo:.-;1 - V. Ex., com certeza, nnnca :>e a.pro\·ei 
tou da passagem g1·a.tuita pa.ra. ir ao mo Grand~ rlo Sul, ou pa.ra. vir 
.oio Rio Grande. do Sul. 

. O Sa. • .JoAQUnt í)so1uo - )iunca, por inconstit.1foionalmentc ;i.ut.o. 
rizada.. 

O SR. RAtJL C . ..nno.'lo - Poi;; la.\'re o :;eu prote;;to, se fór l "celeito. 
recnsa.ndo o subsidio angmentado. 

O SR. JoAQUlM OsORIO - Xt10 compreheudo que a Camara. venha 
nesta. hora. a.ffü~tiva pa.rn o The~ouro dar e.:;te exemplo •. Com que 
autoridade moral. •• 

O SR. Cosv. HEGO- Eu eetaY" contra, ma:;; t>,;;tou ficando a 
ra.,·or. 

· O SR. OcTAVIo Roeu.\·- i}fas deixem o orador e:xpendC!t' a ;.:ué\ 
c,pini~o. E' um direito seu. ( .4.poiadoi:) . 

UM SR.· DEPGTAllO - A intolerancía. é do orador e não da Ca.
~ra.. 

O S:a. PR.llSIDE~TE -A ttenção. 
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sEss!o :t::"f 1S DE DEZ?l)!BRQ DE 1920 

O Sn . fo!i.Qt:rn Uson10 - Co111 qt)C autor.iJ:i.•le, :3r. Pr~siécul1;; , 
pod~m \JS i•eprcsentautes d:~ ua1çã11, curnplke~ tte,;:::;t pulitit:a. d1~ ·.i~
r.ia.nJa_mento, qm~ a.tirou ,, p:.Liz uc~ta. situaçii.o. cumpliccs ou púl;:i. 
incr:c1a, ou peta. inditleraiiça. ue,;::e desc<1fabro. pode tJ Cougri::s:;o 
Na.c1~na.l íl-utorizar o augmcnto do sub;oidio, •4u<mdo ao;; funec:ionario!: 
publicas "~ rcm negado a.ugl.lleuto ? Qual a :1uturidaue mora!• para 
Hegar <la•~ui pot> dcuute. nov·.~ p<:uirfo;; d~ :~ui;we11t0!; de veud
iuontüs? 

Reeonlleçu que o sui;sidio actua.I (p1c percebem u.s .~ 1·s. depufa<lL'" 
n:J.o ê o bastante para. uma. \"ida c•)m1uo~!;1 ·• )la~ u sub:;idio 1i~o (; 
Vtlnciwanto; é nrn :w:ülio !'lr~ta<lc• ao deputado par;~ que a C:miar:i. 
Hão seja. composta. s•) ele arc:cntario;;. eomt> ta.lllbcm não duve -.~r colll
post;i. 1Jc mendigos, mas: de ciàadã.o;: dtl posic;.ã.ü so,-:ial àeiiaida.' 
poi·que a. fuucçil.o do De1mtado não é emprego publico, rneio de vida. 

O St\. EPnrc:a::-;w DE :-hLL}:~-A Constit.uí•;fAO u:\o ~xceptuou \JS poiJt'C:,; 
<I~ representar a. Xação. . 

O Sn. J0Ar1lirn Osot..Iu-Sintc.rm0 em Yet·da.ueira: :;itua•:.ã.o de cou
~traugimf;.)n'to e rctirnr-me-.1.Jei do rccint•i uo momento crn .. 1ue a C:.i.
tuara. proceder ;í, vot.açllo desta emenda. inopportuna , J c c:xcepçã.o, <1 
por isso immor;d. (:\'ão ap()iados; PJ·ott•stc.s) E' a fúrma lJ ue um!i <lc 
a.ccentuar mais o meu procesto. 

A appro\·aç;1o da. cmend:i. do nobre Deputa.do pelo Anw.wna:o ~a.e 
t::r um etfoito-o de crear ca.ndidato.~ ao subsiclio-ouaudo o~ canuida.
tos deveriatLt asph·ar com sacrificio mesmo, um pósto 11esta G;1.ma nt, 
para. servir :i. :.·fa~ão, nesta boro. que só pôde :;er ~le sai;r ifici•B: 

A Cu.m&ra ~ue resolra, certa. de r1ue. approva.udo a. ·emenda. d'J 
11obre Deputado pelo Esta.do do .\ma;:oua:> terá. lavrado a seutenç;~ 
coodenmatoria da :>ua conduct:i., na. aatua.l le:?:islutui·a. tJitdfa b·:m; 
muito b1:m ). · - · 

O Sr. Pa. uló de F:rou:tin \p11ni e1u;a11iilll1(tr (t ;:ata1;ü.o j n - Sr. Presidente, Dão pretendia cuvolvcr-me na di:;cu~sà.o d;~ 
· 0mcnda u.pre:;enta.da p0io illustrc rt:pre~entante ào Esta.do do Ama.zo

nas; as p:.Llavras, poi-ém, que acabam de ;;,~!' pl·orm·ida.s pelo illustt·e 
a.migo Deputado pelo Hio Grande do Snl obri~aro a mo manit'iliitar a 
re3pcito do asslun1>to. 

,lulgo que a emeuda está. fot'mulalla. du mudo ;qienas a poder rc
sult~u· duvidas quanto á sua cxe<mÇfto. Corno, iwrém, este 1a·ojccLv 
ua.o V<1.1'; já. :í. s:mçio; "ªe ;tO :Seua.uo que poàei·:~ <.leviuuu1cr1i.e ex;1.1ui-
1ml-o, a.cho que a \'Otação dada pela 1~amar:i ic1·ú. mai$ o <:·::n-:Lcter de 
orienta1~ão, de dootriua, de opiniã.C\ do que vropriame11te (le 11111 t\:i.:t'.l 
.Je lei, com o qu;Ll, ,;omo já di>.'ie. u1w e~rou •fo at.:c;orúo. 

Pouso que no momento presenta o subsidio Jos Deputado"~ in:St<f· 
Jlcicntc. E' nccessario que e~ta niodifica1~ão seja fcitt\ e 1;onw o r1~Cl)iu 
do uobre Deputa.do pelo Esta.d•> do Rio f.Tl'ande Jo S11l ~ cxaut.ameut.c 
que não teuharoos dci)Ob desta a. fürça moral para t·eduúr a..,; dia
rias e "Ç't}Jl Cimentos d05 opera.l'ÍOS e funcion:Lrios ~ C:\il.Ct<lme.OtC por 

Este 4isci.n·sa uã.o foi reyisto pelo orador .. 
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is.soque rnto a favol' pela. cit·cun1stancia. do quo· nfi.o·pode111 pcl'du1·ar 
CSS(>S vencimentos e essas diada.s se continuar :i. carestia da vida . 

·· . O SR .. Luiz Do1!L"Gui::s - V. Ex. dá. licença para um apnrte ? 
Muitv apoiado. (füsos} . . · · 

. O·Sn. P.1.uc..o DE F'.a.o:'\TilX ~O Governo 1110 tem· Jh·cito de suhmct: 
tct· essa clr.sse ás ruaiorcs pl'ivaçücs, quando os vencimentos actuac.~ 
po5itivamente niLO correspondem ás necessidade~ de C<Lda um. 

Não é reduzindo nem ma.ntcudo esse subsidio qoc se rcsoh·eri\. o 
roblcma. O problowa dcw~ sec enc:u·ado com cora.g11m; é preciso pa
ar devida. o convenienLcmente :i. quem tra.baltia .. (.'lpoimlos). · 

. E' indispeusa.vd que se faça i,;to e q ue se vá procurar o imposto 
olu·e a. r enda, ante a falta. de recursos que podem determinai• o 
cfi.cit orç;tmentar io . E' preciso que aeabcinos com o que hoje exi,;te: 
asa. s commcrciaes que teem milhat·es do contos de lucro;; Jiquidu3 e 
uc pagam impostos insignificantissimos. · · 

No Sena.do, tive occasião ele concretizar esse facto, cita.ndo o 
11ome de urn;L casá commcrc:a.1, que nio n~ccssito repetit· agol';i., a 
qual tinha tido o lucro de mais d0 8 . 000:000$, (), si fosse sociedade· 
auonyma, tei.'ia de paga.r -lOO;OOOS de imposto. ao passo que pagou · 
apenas 8: 050$000 ! . · · 

Estes são abusos a co1•t·igir. <;otiviclo o illustt·c i·ep t·cscntante do 
llio G1·a.nde do .Sul, capitali,;ta co1no é, lutar a meu l<ldo nesta sen
tido ; a f[!.V01' dos que precisam, congt·essista.s, do subs~dio; 'Junccio
nados, dos veaclmontos, o t1, jorna.!eiros, das dlarfas, que· cheguem 
para. fazer face ás nece~sida.de:; que os opprimem. (m.1tit r1 liem ; muito 
bem. O oraclor e! vivamente comprimçnt11do) . 

' 
O Sr. Maurício de Laeerda. (pcira e1 1~amfolt.ar. a 

votação) (") - Sl' . Presidente, o honrado Deplltado rio-g1·andensD , 
com aquella fogosidade propria dos p_ampas, aca.b;L de dar ama. 1;a.rga
de ca.vallar ia. SOUl'C os seus collegas_. Só isso mo obrigou a, ew l 'Cc 
pr esalia ou reto1·sã.o á. veheme ncia· injus1.a dos seus conceitos, dat'-1/i 
dous apartes, ·com refcl'encia. :~ ,;itua~o pe~soal 40 muitos que, se m 
<dater figura», votam co11L1·.a o _augmen.to de subsiàio ou a favor dellc. 
e a de outros que procedem po1· uligurnção,., tendo pingues-ahi bem 
a.ppli<:ê~do o a.Jjectivo, e nãr) como cm !'olaç.ão aos funçcionarios o em
pregou o hóura.d.o Dcput;~do, suppondo que «pingues» con espon<lia · ~ 
«pinga.dos" ... -tendo ; repito, pingues rendimentos, . ele fo t·tunas lm-
rcditarias. . 
. Por minha. parte, Lievo dizer que não teul10 peculio. hct·dado, t:omo o 

horn·:i.do rcprcscntaa tc d1J Hio l; rar1de do .Sul; sot1 pvbru, muito IJC>brc, 
l.l , po1· iS$O, devo coul't:ssar, Sr. P1·esidcutc, quo_os a1·gumc11tos :i.duu · 
zidos pelo illt.i.st1·c Dept.tudo do Distt·icto Federal sA.o de .torlo pontu 
proccdeutes, quanto <i: posic~ii.o de cada. um .de nó~ . . . . 

De facto, para os Deputado:> que apenas t1·a.nsitoriámente se es
ta.be_lecem na Capital <l.-i Hcpu blic<1, e são obrig<i·d~s a viyer em 1>cn· 

.{*) Este discurso não foi. revisto pelo _orador._ 
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sões, dous tet'Ç(lS do subsidio sã.o log·o vertido5 !las rlcspczas de apo
sento e do al_imontaçâo sua e da família.. 

Salvo so querem comlcmnar o congressista a 11m <l.ivol'cio l.em
pot•at·~o, i i uirw. especie de inversão da Jei do _JapJ.o~ lá. ao que parcct:, 
ha.\•crin casamen tos com pr;izo::; cc1·tos, e aqui se darw. o .divor·cio em 
jdcutica.S condições .. • (Riso) . . . 

Seja como fõL", e aµeza1· des::;c augumcnto, o certo b que a C;L
mara. se ad1a q ua.si colloda om um IJecco Sl}tll sa.hida.: como _ poder.!. 
\"Ota.r contra o a.ugme11to do subsidio do~ D~putados , si votun o a u· 
g~.ento de . subsidio do Presidente da Hepubiica., a. cujo rcspciLll, 
altas, o caudcnte Daputado d\l;; rampM aüo S3 pronunciott crn con
tra.rio? 

Como, porém, S~ Ex. logi·ou me convencer de q11c ;Ls i;oudiçücs 
actua.cs sã.o trern,endas para as_ fitla.nça.s nacionaes, vou apre,;cntai· 
emeuda. supprlmindo o a.ugm.ento outorgar!•> 1\.0 !'residente da !lepu
blica ; e, po,,to nào t ení1a. rela.çõe.-; pcssoaes co;u o collc;:t a 'TUéW' 
!ne rcfil'o, ouso itlV'oca1· o ~eu conr;iucente o catapultico •·c1·0~, pa1·a. 
sustenta.1-a. cominigo na. tt•ibuna. " -

Si a Ça.ma.1·a. reduzir o subsidio do Pre3itlenl.C d;1 Hc;iui>llca., :-;ô 
lhe rcstaeá a.com;.:>aulla.t· a. a.rgum~ntação rlo Sr. Dcp:itado pelu l\i•J 
G1·a.nde, ct;intra a. eleva.çiio do subsidio elo~ membros do Congresso; 
mas, si a. Cam:i.ra mantiver o pro1>rio subsi(foJ e conservar o an
gmento do subsidio dv Presidente da R.epublir;a., praticará. um acJ;o de.: 
passiv~ .,;ovardia, iudigno do ~x.i::1·cicio do llla.nda.to. 

Dccla.l'o, por(;m, desde };'t :í Gamara. que vou vot.:u· ;t fa ru i· d;1. 
d illlinuíçã.o dos vcncímcneos do Pt·c:;iricntc <la Hcrnbfü;a, •:o:no voto 
·contra. a elevaçilo do su.boid io do Congr:isso; e, no-;tas con liç·)c,;, 
dcs:l.e que a. questão a.-;sumio·a.specto ác tamanlla.-ccleuma., 1·cquciro 
a. votação nominal. - (Jlfüito bem; mi,ito ócm). 

Vl'm à Mesa e e li-elo o seguinte 

ftEQUEfU:i.\!ENTO 

Reqnciro vota~ão nondnu[ vura. a primcita cmcmh.t. · uu 
pi·o.i <:!do r cluLi ''º ao subsidio . 

~:i la das- scssüt!s, 13 ele d czeu1IJ~O úc 1 !)~O. - ;mwríci.u ti<.: 
Lncer<la . 

o Sr. João Oa.bra.l ( PILM CJ!C(l1J2inha1· ll vot•tçã11) n
Sr. Prc:;idente, espct'o qne a !Ilesa e a. Ca.nliLr:t <le.>cnlp•.u·:1.o tom:.r :t 
sa:i preciosa. ;Lltençilo parn dízet· dtia.s pa.lavr:is, n::i.o com o i11tuito de 
cnca.minba.r a votação, pai!; q11e j á esLa. manifesto o cle;eju da ;vau lc 
maioria da GMa. de appl'ovar a crucnda.. mas sirnplcsmc11tc para 
rtcclara.e que, de tnii1lrn. parte. não po.s;o concm-rm· com o voto !l'Úa 
isso, pelos motivos QUC v·ou da.1·. E' certo que desde q1.1e a. ConstitLlÍ
~ã.o d e terminou que o subsidio só pó:ieda. sel' ~tera.do t>ara as legi;;
la.tucas futu~s, collocou cada. um tlc nós <i. vontade para se maniCe~ta.r 

.. ~. ":"; - . - ..,. _ 
Est~ _discurso não roi rev:isto p~lo 9rador,., 
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<1. re:;peifo, Sell1 eE~a ÍllC:rCpaJa pal't:Ía1id<Ld8 QUC 5'} tem lemiJ!'ari.o ; de 
maueira que. p.:![' este la-io • ..::u uão atacareiª·. emenda. 

Si, porém, quill'ermos observar a. lettl'<t e o cspirito <ia Cousti· 
tuic;áo, aimo já. ponüet·•u•am o nobre relato1· B o digno 1Jcputadt• 
pelo Rio Graude <lo ~ul, teremos •1no ,·er a Con:;titui< .. ~o. ma.ndando 
marcar o subsidio, dar-lhe v c:al'actcr dl! 1m1 auxilio transito1·io para 
o;; representante:- do pa.iz e. por outro lado. 110 artibo :!2, e:;ti.pulou 
taxativ&meate que esse sahsidio seria. percebido pelo representant!; 
da naç~o durante as sessões. 

A. emenda., na. sua lcttl·a dara, det.ennimr. 14ue :,;eja pago o novo 
;;;u bsidio em tOlhas mens:tes. ~ 

Estará, po1· acaso, no auimo dos DetJUtaclos, tornar ;1;; se;~õus 
ma.b extensas do que já. o sli.o, com <l.S pL'orogac;ües ? Ter•;.;.nos º"' 
vil' no ttio àc JaneÍt'O, !lAra. os tra.baHJ0.5 legislativos, durante t1JdO 
o :rnno, afim de perceber esse subsidio em folhas rneusaes, ou mes
mo, não \indo trabalhar' teremos de receber por c~a forma. ferindo, 
assim, duplamente a Cl)nstituiçã.o:' 

Este é o ponto de vi:;;ta. coostituciona.I, juridico, 4uc me coiloca 
nlllito constrangida.mente eni oppo.siçn.o ~. graucte maiori;i. da. Gamara. 

Ain<la. existe pam.. mi111 motim ma.is poderoso qae o lega.l, 
que é o motivo da logica~ da. cehereucia e da moral, si pos5o 
assim dizer , 

Coi:no é que <t Cam<ira, que se nega, por \'cies. a augmentar U/J.s 
poucos mil réis nos voucin.1cntos dos funcviona1·ios, vem. uo dlléStou 
a.0110. S?ravar com um a.c:crescimo de ma.is de 3.i)\)1):0()0$ aunuac8 a. 
despcZ.-l coro o Congresso "! ! · 

Cómo pode a Ca.ma1·a. l'ccusar u111a. pensão mi;;cra.vel ã. ''iu...-a. , aos 
fühos de nm servidor do paiz, que consumiu sua vida. tral:ta.lhando 
para o Esta.do. pensão essa. iusiguilica.nte, que de regr& uii.o c!Jeg-.i ;1, 
\):000$ ou ü:001:>S. por auno, e ua. rne~m.ll. occasião vom approva.r e:;:;c 
augme!lto soperior a 3.000:ooos, com os proprios congr!!:::sista::; "! · 

COlllo é que a .Caruara. assitu deü:a de ou~·êl' os reda.mos d:i. pupu
lv.ç'ão, que pede se attenue a cat•cstia da vida, diminuindo o;o iiupu;;
tos, e os proprfo5 a.ppellos da. suo.. ComDli8são do Finanças, no :;entido 
de não se augmcota.rem as despezas. antes set·em as mesmas !'eduzi
cla.s, para se 1.;hegar ao equilibrio, :10 proprio rcgimem dos saldos or
cumcntarioo, como meio unico de se salvarem as tinaucas naciona.es ·? 
, Como é que o Congrcs~o poderá dclibc1·a.r sobre tàe:> <1.ssttmptos, 
quando vota cmendn. desta. oaturez11., que, além do mais, .:J 0ontrarüi. 
à lottra. e ao t'Spil'ito da C.onstitui(:.ão, contraria. á. logica dos factos·~ 

Quanto a. miru, certo d0 que 11ing-ueu1 verá em win!la. attitudc 
~inão o de!:ejo de votar eoo5cient.emente a não de couvencer á Ca
nw,ra., dech.1,ro que, para ser coltorente com a,s minh._s pt'opria.s idéa::, 
que hei stistental-as até o firu de~ta legi..,;latur.i, no intere~se da bo;1. 
politica.t que no~ conduza ao regimeo. dos saldo:=., ao saneamento flo 
nosso xneio circnla.ute e a oatras medidas urgentes para o p:i.iz, voto 
contra a. emeuda. o espero que não seja eUjl. approv:tda pela Cama.ra.: 
(Muito bem; muito bem . ) • . · 

n.deituuo o re:r::rido requt:rin1ento ..Je vota\ião nomin~l: 
pa~·a a ;referida ~me;qüa n. :1, d~ ~~· Ephig-enj~ de SaHe:s ... ·"" J.:. 
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O St'. Joãct Cabral '(t1(•ln 1ml!:m;· requer a veriííeação lla 
\·olaçihl. . 

Prol:;!t:i:ndo-:õc ú YCrificar·;ic• du ;·,.illl<'Üo re·~onlit~cr~-~r, 
ktc'lll V1Jlad1; a 1';1"·u1· :r; ~t·,;. ÜPlJ\.llaüo<: · ~ ,~,)!11.L·a ·; l; lnial 108. 

O Sr. Presidente -- .\ Yl'.llai;ü•.1 non1iual foi rejeita.tia •. 
Vuu ;,;ubmcltet· a \·oto,:; a ~ITiffüda 1t. J. 
Ih·.idlalla a ;;eguintr.: 

i:::-1 E'SIJ.\ 
On<le t·u11Yie1·: 
O sub~idio e a.iut.la üe r.11:;t0 d1_1i' DcpL1ladu;:o: e~ i31~na;Jores 

par<i 3 kgi:;:lutur:i. de l\}:2l a. i:):!::~ são Ü:>:<ldOS Clll t.rinb ·~ S<':i,; 
c.:onLo::; •le nii,;. -clm·anl1.! cada ~l)ssJo <HmuaL pago:):-; cm folha.-; 
mcn~ac~ de ir•~:> i.:onlo,; de i·éi:; a cada tun. - E11hi(Jcnio (/,J · 
SuUes. 

O Sr. Ephigenio de Salles (pda órdr:mJ: l'equer a vcrifi...i 
c::.i(i.iu da \"l1lac;üo. 

'Prrcecl•?mlo-t'e ú Ye1:ifiL•adio da vola\:ào. l'r.~conllecc-sr, 
lerem votado a :fanw M Srs. Deputado$ e contra :H; 
tolul H5. 

O Sr. Pre~ídcnte - A l' L\1cm.la n. l. do Sr. Ep h igcilio dé 
tlalle~. foi appr1;Yai.\a. ficando ptejl1dü:ado~ o projecbJ pri
mitivo e a cmcnd1l n. :2, do Sr. Paul!-, de Frontín. 

"" ·cm·~uda n. 1 ,-ae â Comm!s;:;tio .. d·~ Itcdacçãu. 
Vce t!l á me~u ~ são succeE:::ivanwntc lidas a~ ;:eg·uintcs ,. 

DECLMlA(:Õl~$ DE YOTO 

Dcdaro ()IH~ voü~i conl..l•t\ a. emenda. Ephig·enio 8aU~s. nü~ 
tei·mos ela minha cieefo:ra1;ilo de voto na Gommissúo de I<'i
nau1:as. 

!30.la du::; s 1~ssõcs. 1 J de d1.:zcmbro cli: 1920. - Oc:tacia 
lloclw. 

·--
Dr•cl<H'u bavcr \t()I nrl1.i r.on! 1' a ~ cmc.nda f!1le angmenla o 

rnlisidiu r.b;; f5enadol'e;; e Drputadl'~. mantem!u o meu votrJ 
M Commi::::::ão de Con:Stilui\:ão •: ,Tusliça. 

Sala da:; scs:;;ões, '13 ·de deiembro <le 1P20. - Jus6 Bom·
(ar:io. 

Declaro Ll~t· vota d·• coníra. a. eniendt~ cru e ~.! rvou n füh5i
. ·ruo dos r~pn·~·.>r.•nanlr~::: üa ~ação. não porqÚe não 1·r·c(l.nl1ee:i a 
in~uffkiencfa deHe, duila a c.;;candaiosa. exploração a que 

e. - Vol. ::s:.rv H 
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se submcl.lem os que são forçados· a virem á csla 
'.Capital, onde o preço das utilidades uãu guat·da nc
n1rnma relação com o valor dellas, mas é apenas · u 
resultado de capricho ou da desot>denada cupidci dos cxplu
radores: ma:: sómente porque desejo conservar toda a. cohe
;rcncia com o voto que tenho de dar contra ouLros augmentos 
que se annunciam, .já. como propostas ou . em vespei·as de o ser. 
Esses augmentos, quando o Congresso vae ver-se coagido a 
elevar e C!'0Ul' impo::;tos, embora se reccinhec-am necessa.r-ios, 
devem sei·, pelo menos, adiados para outra occasião em que 
melhores sejam as condições financeiras do Brasil. Penso que 
o sacrificio deve ser feito por todos os brasileiros e por isso, 
sem querer, de modo algum, ajuizar do procedimento soberano 

. das· Camara::, fu.i levado a votar contra a elevação do subsidio 
ôos Deputados e Senadores, transigindo, de tal modo, uoica e 
simplesmenle com as aperturas financ eiras do paiz, que são 
paienLes e insophismaveis. 

Sala das i;essõ~:;, 13 de dezembro de 1920 .. ;- Camillú 
Prates. 

Declaro que, ·de accôrdo com o pareCJer da Commissão de 
Finanf]as, votei contra o augmento do subsidio dos Srs. Depu-
tados . . • 

S~!a das se~sões, 13 de dezembro de 1020 . ,....... foão Penido. 
~- - . 

O Sr. Arlindo Leoni (pela· 01·aem) -:- _Pe1;0 a. V. Ex.· 
que mande inserir na acta de nossos trabalhos de hoje a minha 
'declaracão de voto, concebida nos seguintes termos ( lê).· 

:Vem á Mesa e é lida a seguinte 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Habitua.do vor indole e por educacãô a ·assumir inLeifü 
a responsabili<laào eonvenr.ida de m,.eus a,etos e de seus co
rollarios. ainda que possam parecer a.o .iuir.o alheio 1passiveis 
de censura, deelaro, visto não ter sido nominal a; vol.ação da 
(lffienda Epltigenio Salles, que votei 'Pelo augmento do subsidio 
:ios Congressistas da Legtslatura de i921 a 1923. 

Com esta mesma franqu~a. devo accrescentn.r que, de 
ucc<Jrdo ~.om a logica -de minhas altitudes, ôn não rccebcl'ia a 

'parcella augmenlada ao subsidio, si ao meu voto, louvado 
,Deus, sempre consciencioso. repugnasse a!f,mrovar o J.'efori<lo 
augroento. . 

Em tal caso, u'enhum p oder humano tCII'ia força para 
com;tranger-mc ao recebimento de uma pal'cella que, não ca
bendo nos escrupulos <le meu votJo, não poderia caber na ca~ 
pacidade das r emunera.!}õcs logitimas . · 

Em Camara, 13 de de~cmbr-o .de !920 .. ,..,..,.,. A1·.liJ1dC) [,eoni. 
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O Sr. Matta Machado (veln u1·ae1n) - l'c1·u :l V. Ex.· 
inanuar con::;ib'nar na acla Úl! nOti:>oti lralmlho:; a· :>eg·uinlc de
claração de volo (lê). 

Vcrn ú Mc:::a e <~ lida a ~eg\1 inlc 

Ot:t.:L.\l'\AÇ,~O l)E VQ'l"IJ 

'V u l•~ i. eont l'a u augmcnlo do :;ub::;idio. que a rarcsl.ia lrn
mieida. tornou in:;uffit.:ienlc, porque cUa ptocelic: 

a/ da. insl:ru.cçãa incompleta e pul'amcnlc thcorit:u, IJW:: 
~llDDrimc o t•aeiocinio, <:ic;:lróc a pct·sonalida.dc, muLa a inida
Liva e eondemna Htas vidimas ao p arasitismo urbano; 

b) do prolece·ioni~mo irtacional, que vedou a impoi:ltu.:fio 
da:; utilidade:> indispen5av cis á vida, crcou a.s in .. luslrius ra
pinante.->, cle.sviou da lavourn. rner;xin::: '~ ca(}itac,;, fixou o i11u11i
sranle nas cidades, aU.t·ahiu o trabalhac!or r·ml\1, enl0rrccc a 
;rirnduceão agro-pccua1·ia e nr;;a ao povo o pào e o ,·csluai·io 
Jlara dar ror~unas principescas ao-s protegidos <lo monopoliü .· 
Iníquo e n ·iminnso, c:<se pr-olct:cionismo vae 0~lancauclo n vid\t. 
nos !nl'CS bra.::ilr.iro~, i>•Jl'tJUe lorn•.n1 i n1po:;~ivcl a cxi~t.ew · ia da~: 
grande ::: familia,.:, nrodnd11 1rnl11ra l dro meio. da terra am11la e 
fcwmla que pcrlc o povoamento e a atri·kuHura. · 

Rendo fo!'vot·o.~o c11Ho ao pal.l:iolimw dos ~r~ . J)cpl1l.arl11~. 
rr.a:> é ínl'gav,~l que iw Cnn;.;1·t•,;;;o t:ahc l ~ll'go qninhfüo na r! t'r'a<!a, 
fune:;la t '. m;í fOl'nla1;ít!• inf.Pl led.11al lor::r;;il1•ira. " a t·1·;:11onsal1l
Jitfade inly;;ral oiro pnit.i~c.:ci1.1n i:<llln ~rradona 1; 111~:-;1 a,.: 0:1.1ml ir~t1r..:. 
,iulgo nm d!,.,..,_.,. dai' n n•IP p:11·;1 a nwlltu1·ia d•• ord1~11ado~ a1.1,.: 

1\1nl'i:iCl'na1·i\1,; ria Uniií1.1 .~ 111:;.:al-o pat'a l• ;m;:rn1N1lcl 1lr,> suh-'idíOJ 
ao::- m eml)J'n.-: rln Pof.lr·\· Lo·~i~~att,·r>. tr.:-;pnn,.;a vr~l pc:h•. in~l r1.1 -
co.:ãn plll'al!ll'fllr p:rrn~itaria f' pr~ln f\T'i'\f1·~ ('1·í11nis rno rrimi11ns1), 
que :<Ui,ta .. ·"""ª i·cutltítnia - r11tin<~ il'a , 1·r.111f1t-:a , d 1:bil L' inslav cl. 

~ala u11:; :o:~:;~õr..~. 1;; 11~ dezemflr\.\ 1!c f!J:!1.>. - Mutf.a ,1(11-
duu!o. 

ó $r. Mario H~r.ntes (P1: ln u1·d1:11q - t:l r. )'1·c:;dentc, p1~di 
a pahtv1·a al)•!ll<l::i pa1·a ler a :-;cguinle. dcdaL·açãD r.lc volu (lé.': 

Vt·m á l\Ccsa e é liflu. a s~guintc 

DECL~\lt. \(:,fo DJ:: VU1'1.J 

Vuld pela cnwnda pur julgar ju:;l.a \: neces:;uri<L a pt•n . 
vidmicia qul~ nel!a ~e contém; l'il-o cO!ll ali ivc7., eom pcr
fcila franqui\lidadc de consviencia. 

O subsiuio nfülJ é. cm vr.rt,adc, um ordenado. o vocah11 líl 
i cm oul.ra. acce-1J1.:ão; 'mas na. realidade o é, porque cm pri
meiro logat· á::; sessões l l!i<;-:>la~h·as não· dtil'atn quatro. mas 
oito metes, 1ws qnaes se não í-núlue o· tempo pt'Aeisn par"a 
a vias-em dos L'cprescnl.anLos que r-es•dcm em pa t·agens 1on
ginquas, o c+ue CJUe;l' dize1· que si os t1ue th1ui moram IJodern 
exercer a :;;u~ a9Cividade PL'.-O~i:?.Sional, os demais tee.m d.·e in-
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ÍN'l'Oú1l) C\l-<L l)U ab~ niJon:i.1-a pQl'l!UC uão podem reexercel-a 
t;0m o ll'l':)~lJlo p1·ov1~i LcJ nt)s pmlC'.O~ mcze~ que lhe :;obt'aru. 

Em ~eg-unclo Jo1:>at· lâv pari;o é o :mb5idio acLual, r cla'tiva
lnenle as de:spczas ordinarias -e as qu{l a posil.:ifo' impõe t1UC 
:1·0mo::; volauo pensões para familias <le· rcprc:1Jn.t:mtes llU~ 
por sua. honradez <leixaram-nas r~m prer:~n·ias ::;ituaçôc-; ao 
:serem colhidos pela morte. 

Ent1'o as i:oitdi(.'ões üe. 1~l~gibiliüudc se não 1·e;,;islxu. a df' 
!:':!t' rico o candidato, na. generalidade o llâo são· os repr~
c:entantes. 

Em confronto os vencimentos que percebem O!' membeo"I 
idos tres poderes politi·cos, isto é, 1) J..lr-esiden tc {la Rep.ubllca, 
'1.)S Ministros do Sup·remo Tribuna:! Federal. e os repre·sentan
rt.es da Nacão, ficam ·estes em s-ituação inieríor, quando as 
~:\:igcu{lias socfa.es sã.o l'élat.ivamente as mesmas. 

Funccio11arios ha e algun.s de categoria não muiLó clc
Y::.tda que com ordenado, gratifícac.ões, ~udas ·d'e cu::;lo e 
<liarias ganham ma.is qu·o um Senador e Deputado. 

:.Si a carestfa da vida tem <leúe.rmdtr1a<lo o a'ugmenlo pro
porcional dos venc.imen't.os dos i\mccioparí-os public:os. e 
equitativo se ma'iltenJ1u o me~mo subsidio desde o inki 1l 
qua-si da. Republica, quando as mesma,, dirficuW~<lcs {W vii:la 
envolvem o:;; membros do Poder Legislativo. . · 

Si ha. exagero no augnicn!;o dos vencinvm'f.os e si u. si
:tmwão do paiz o não comporta, que a medida .-;e.ia gcr-a.l, 1·c
veJam-se ª'S tabellas;·mas nãl) so queira abl'i:r unitl. excep<;ão 
contra o Senador .e o Deputado só porque sejam elles os qu1} 
·fazem as leis. 

E' preciso com·(.mccr aos eriticos. conl.tunazes que os 
100$ diarios dos repr-ese0ntanV>.,; <fa. Nnçã.o perfazem wmma 
Ju.ferior, ·DO f im da anuo, a. que v~ncem muito.~ 1\mccionarios 
federaes e que si o ser se.naictor ou Deputado não é uma pro
fissão, impede o mais <las vezes de que exerça a qtH:l 'Linha 
o representante antes de o ser. 

Sala üas ses5ões, dezembro <le 1920. - Jlario Hc1·11U?.~. 

) Sr .. Vicente Piragibe ' (111Jla 01·dem.)' - ·Sr. :i'rcsident1•. 
nr..ço a V.· Ex.. se, di:;:nt! mandur consignaL· na ada :i. ::;ei;uml.c 
üeclaraoão de. ·Yoto ( l~ ) • 

:V-em {~ Mesa e ê lida á seguinte 

Declaro que votei contra a rmenàa que aU:gmenta o sub
sidio dos repr·esentautes· da Nação. Penso que a. situacão do 
dífficuldades dú TJ1esouro, denunciada pelos orgãos mais 
autorizados da administ~·ação, e pelo p1·oprio Congresso, pro
olama<la, quan:d<> nega 9 augmento eh:~ venc.íJ.nen.tos aos mais 
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)modi~sio~ .scrví<lorc:' (lo E.;;t::Hlo, niio nulori7.a c5~a. melhoi·rn · 
Jo suhs1d rn do-.; nwrnbro:' d1J 1~on:;rcsso Xuefo n:i.f. 

Sala da:3 sê:;sõcs, i3 de dezembro Jc t \),20 •• - \.'icr:~~fo J.>i-
N!Jibe. . . 

O ~r. Salles Filho ('JJt:lo 01·tJem\ - $t'. Pr1:sid1!!1 lc. apenas 
pata. munda t• á Jf1•Bu 3. i' •~t:·uin t1~ c.l1!tlG1·W;á(I ík VOIO (ln . 

VP.m ;.'t ?IIr.sa n é lida, :i. sr.guinlc 

Dfü;L,\P.AÇ,\Q DE VC•1'0 

Declaro cfuc yot.1:-i contra o an~merd.o do ;:;uh~i·iio (lo;; Srs. 
CGTl!~'T'f:.SSÜ>f.a:.'. 

fial:i. da$ ,;;c;:;:;fie:::. 1:} ilt' cle7.emhro de 1 !)2íJ . - S11ll1~s Filho. 

O Sr. Pa.ulõ de Frontin (') (Pdfl. rmlt!m) S1·. Pcesi 
dente. peç.o a Y. Es. nã.o consinta. llg:urcru no Dí111·iu ilu Co1i~11·e:;.~o . 
dn:i.s exp1·essõe;: ,fa dccl:tl'a.li:i.o d('. voto do illustre r<,pt·c;:ent;wtc eh: 
i\till:ts Gera.es. cnjo nome, dnt<T. ixmia declino. St·. !\Iat.ta Mach:lllú. 

l) Dist.l'icto Federal'! c~scucia.lmerite iu<lnstl'ial e nii.o ·pos.;;o adrni t-
1.ir scja.m cb5sifiej,cJas tle «inâu;.:trizts ra.pü1ant,i:._.s., as que existem, e 
menos ain<la, \il1C ,es,:as palavrui:; C\llls igm1 d<1:: fiquem no~ t lli./uies . 
(A110iadvs). . 

Por out1·ri la.do, sou franca.mente protcecioni:•ta . Acho que t 1tdo 
que oont ribuit· p:~ra a.ngmentar- ;i. · uos~a. prcx1ucção, ;lc fórn1a a 1limi-
1111ir <t impo1·tação estl':Lo[!cir:1., deve ser feita. 

· Hespeito as opiniões a.lllcia.~; nii.o as dbcut1), rnfümo :1s w:Lis •)X 
t.t·amadas, porque são dontl'inat·ius o não :-:e r~.,1usegue 1~om·em:cr l)S 
:i.1ivorsarin'>. 

Protesto, pot•úm, üi.mbcm eontt'<• a.: p:1hn·:~s - «cl'imioo;;o p 1·0-
tcccionism1.»>. . 

Si o nnbt'e Dc~ pnt:Hlo se di~u:1r :~(-.ceit<il' o innu 1n·oteMo . n quc.~t.rto 
fica t•á. L'Osolvídl\ pcl:!. climi.trnçrw que pcqo: no c:i.so coutr;n•iu, a;; p:t1a
\'t'as quo aca.bo (Jc prot'e1·u· fazout ;t dc:fcw. 1.:ompleta. d<'\ p1·oteccio-
11ismo e da inrl nsu·i:t nacion<1!, que o Di~tric'w Fedei:a.l tem ~ maior 
honra do pos.~uil' dcseuvolrida1nentc, 1:0111n succcdc com o Est.adt> de 
~ . l'aulo . (:1f1tilo IJcm!) 

O S1· . Ma.t.ta. Machado - St·. P1·esitlcnte, habitua.do 
:t gcnr.iler.a, :·~ ;dfa.bilidadn e f~ fidalgnià. d o uob1•c Oepufado, suqn·c· 
hcndc-me a su;i reclamação a i·e.~peito <ln. minha. íunoccnto <led:~m-
1tii.1> de. voto. Assim <~orno g. E:~ . p\1c1e extei:nar com totla :1 fr:mqnez:t 
1) seu pefüamc ato, aliás, sempre acata.do e rosroitado, :issim t::.!!theru 
póde razer o hr_uuilde e obscnrn repre:>cotimte de Minas G(wac'>. com 
uma 01·ienfai;ã.o inteiramente ll0nt1·at'ia. á. de S . Ex. neste ponto. 

O Sn. PA!.iLO J)E l"nONTIN - Re..~peito mnito a opinüi.o ele V. füc . , 
mas l'CCi:J.tnO cont1·a. o:; tel'lllO:> «r:ipinante;;., e «CriminosO$n . 

Este diseurso niío foi revisto pelo orador., 
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ANNAES nA (:AMAM . 

O Sa. »fATTA MACBAoo - Quanto aos termos, affirmo e sustento, 
porque foram pensa.dos, meditados. 
. O SR. PAULO DE FMNn~ - Ne55e caso, appe\lµ pa.ra o ik _. PL'e-

s1dente da Cama.rã para que sejam elimina.dos. . . 

O Sn. i\faTTA MAr.B.1.no - Indnstriag r:i'pin:uitcs são a.quellas que 
negam ao povo o pão e o ve~tuario, tornando impossi\Tel n vida da~ .. 
g~·andcs familias, que sã.o os fundamentos da. Nal}ào; A.s indu;;tria.s ra.-. 
prnantc.s p~·ohibcm, impedem a so!uçlo do pt•oblema f;rnd:t.mcntal dri 
no.~sa p:i.tru1., que é o povo~m(;rnto. ., 

O nobt•e Deputa.do, aqui rtis\Jeota, snppi)e que :i. Ca1,il:1.l FeJ1wa.l 
(! o Brasil. 

O Sn. PAur.o DE Fno~Tt:'! - Conheço ba~taatc o Bra.sil para ;;n b~r 
o qne elle é. 

O Sn. MATTA. '.\iA.CllA.DO - Entretanto, o 13ra.sil é uma. vastidão im~ 
mens:i. que abandonamo3 e qne está sendo explorada pelo estrangeiro, 
emqnant.o nós o d~prezamos e \imos fix~r as industrias rapinantes 
no litoral p:u·a a.tt1•a.hil' o emigrante e o trabalha.dor rural. 

Fiquei, repito, surpi·ebendi,10, por ver S. Ex., que :i.ffirma. as suas 
conv!cc;ües de modo tão eloquente, sempre rc.->peitndo <le todos n&;, 
ach:i:r que são as pera;; ~sas pala.vra.s; soa.~·es e bL"anda~, cm dofer.;~ 
dos fracos, qoe estão lá fór:i mot'l'cndo sou o gu:rnte dessa~ industl'ias 

· (JllC dao foetnuas principescas. 
Portanto. rcaffi1·mo o qnc disse e espet·o que . V. Ex., Sr. Pre

sidente, nào attendcrá ao nobt•e Deputado, de a.ccõrdo com a Coostl
tuiç.ilo. porquant.o (.~11!10 (a.nto dil'eito <lc 11mrmal' niin h:i.s convicçõ~s 
como S. Ex. . . 

O $11. PAUi.o DE Fno:s'l't!í - V. Ex. to1u ASSP. <lireito, roas nr10 tr.rn 
o direito de insult~r. 

O Sr .• J"osino de Arau.jo {pela or rlem) - Pedi a pá
lavra, afim de ler a s~gnintc decl:.u·a.~o do vot.o~· (lé) 

Vem á me:;a e é füla a. scgniute: 

PECLA.llAÇii:O DE \'OTO 

D"claramo~ ll' r voto.do contL·a a emenda que .'lngmf'n!a o 
5:nh.:;idio na futura l o ~g-islal.urn, pmqll(• :-;ohrr, ~t' I' dnvi<\osa a 
con~l.iLucionali<ladc da mesma emonll:t p~ln. f1'wm:1 por c11H.• 
csl:í. rcdigi<Ja. uma Yf'7. approv:-illo l'sst~ au f;ntnnlo. ()U 1 rrú ü 
Con;;l'Csso ele vot.al- o lamhP.m para. lo<lo o fnneckrnalisuw (Hl
b~ico, mais nrcr!>.~it.ado do que o;;; 8rf;. Con:;m~s.;;i.~t.a~. e i::.so 
ncat'retará a J'allencüi dos cof1·c:c. fedcrac;;, cm um momcnlo 
em que c:e nug:me.nt:im O!': l,ribnlos, ou. o de negai-o, o qne 
será ; :1 i9 uo. 

Sala dr.os sessõ~F. 13 de dezembl'o <lc 192íl. -· Josirio d !! 
A';·a'lljo. - Ante?'n Botelho . - Thouia.z R.odri.o 1~ :.:3. - Ar
mando Bu1·lamaqui. -..:.· OM1'i.o de Pa:íw1.. - Rod~·ioues Ma
eh.a(lo. 
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SESSÃÔ EM 13 i:i"P. DEZF.:vra.nõ iúi 192.1}, . '7' .J I:! _ .... , 

. O Sr . Juvenal Lamartine (pela 01·dcm ) requ er e olitern 
dispensa de .. imp.rcssão .dn redac(;ão final do projecto n. GG7 A, 
de HJ20, oiim de ser unmediatamente YoLada. 

E' lilla e, 5en-t obser~1::t,~ões, approYada. a. seguinte 

REDACç..~o 

N. 667 A - 1920 
Redm~t;ci.I> f'i·nril da projecto n. 667 , de .t920, que l)rovidencil1 

sobre as 1·eqiâsições milita,re~· 
1 

O Congrr.sso. Nacjonal decreta: 

. TITULO I ( 
DISPOSIÇÕES GRME~ ~ ..... 

. Art. i.º São pBrm it.Lidas as requis i-OÕes de tudo quanto: 
fl'1r inclísrir.nsnvcl paro. complcLar os meios de aprovisiona
mento e ti·ani'pnrt.e das forças U.l'maiias de terra. ou mar,. 
quando total ou parcialmenle m obilir.<i.das, em virtude do. 
estarlo clP, guen·a ou em conseqnencia de commoção intesti.., 
na P e<:ta d1> dt>. sil.io (Codigo Ci\·11; art. 5~H). 

. Arl. 2.º O Po~er JJ!.'ecutivo d-eternünará, por decreto, o 
dia em que d•'Vera. começar, cm lodo ou em parle do terri
t01·io 1>aciona l, a obriga~ão de cada pessoa ~ttender ás requí
~ições fei las por auloddade coropr.l.ente e na f6rma desta lei. 

A1·t. :3." .\'enhuma 1·p4uisi!;ãn !)Odcrá ser J'eila sinão ruii:
l?scr ípto e assignada pelo .reqnisitan~e, com a declaração do. 
posto. cai'róo. qualidadP- ou ru1w,<;ãn. qne lhe t·onfP,rt! n direito 
de fazei-a. . · 

Art. 11: O requisítanLp, t:\ onrigado a d::i.r ao req_Hisi tado 
recibo das coisas reqnisil.ildas e entregues. 

:\1·L. G." Todos os for·n<>c imentn.~ 1'0itos em virtude de re
qu isiçõr.s dilo direi V> á indcmnizar:fi•' correspondente ao valor, 
cJv danrno ou pl'ej uizo por cllas causado ao requisitado. 

1\ 1·L. li .• O dir11il() rlP. 1·éq11ls·i to.r <;~r:í. ·~xl'rr. id0 _pPl a au
t~wilh1t!r: militar'. rle t~rra nn mar. segnndn o sen obJP.Ct.o. 

A1-t. 7.• A f1í1ma das requish\ues. o proces~1) àas in
tl!m 111 i zuc;Ü<'1' e as i·ngras !'tngu ndo a;; qn ans devem ser es La,; 
i:alculadas. snrão ohjccto d~ 1·egulamon to, que o Poder Exe
culivo 1~ xpedirú, n nos quacs designará as au toridades m i
lila 1·1~s l'.u111µt:>Lentes pa1·a 1J l'dr·na1· .ll nxe.cutar as r1' quisii;fíi>,.:, 
be-m reuno as rwssna.;; 1• ~tran ha~ nns riuad1 ·n.~ do Ex?.rr. itn ~ 
du i\larin ha, :'L~ quaes p <)clnr(L sP.r d.cl<'gado n riirnit.o de r P.
qu isi f.ar. 

Art. S." Em tern1)0 de guP.1'l':l. o Pod••r· Exl!c·nt.ivo pode
rá requis itar . cm todo ou cm parte do territorio nacional, 
tudo quan!o fô1• neccssario á alimentação, abrigo ~ vestna
rio da p opulação civil. bem como o que fõr prec!so como 
cnmbnsliyoJ e m1~ios de illumina(;ã~ das cidades, v1Jlas, PO.-
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YQa<los €' i·ei;pe<:.l iva.=: casaE:. E~S:l$ requisições serão feitas 
pela mesma r<Jr·ma, !';Cgnndo a me~ma Tegras e com ti.!\ 1'}1es
mas garantias estabelecidas nns artig·os anteriores. 

Paragrapho nnico. O Governo as 0rdenará e executar(L 
JJOr in.termedio do Minist.erio da ~.\gticultU.1·a ou por out.ro e 
,pelos resp~div9s delegados que para isso forem designa.dQS •. 

TITULO lI 

n.~s COIS:\~ _f; nos SflP..VlÇOS E:t.ICHV&IS PELA REQlltstç.-.:o 

A:t't. 9.• Est;;.n sujeito_, à J'P<Jnisii::ãn: 

1 º, o alCljamenl.o' e o .aeantonamento na~ casa~ do; par., 
tieula1'~S: 

2°, a alimeMarã0 d1arin da::: t rop!ls alojada.~ nas habiJa-
<;i5es pal'tü~u lares. na Pl'oportão dos I'<~l«n·.~oa do~ seu;; donos 
ou ittql.ü!inCI!'; . 
· 3°. os vivel'i>t;. forragens. enmhu~t-i,·eí~. meins de. illu
min.içã.o e pnlha p:ira a cama <las tr·opas; -

'~", os meio.s de atrelagem e de transporte -de qu;\lquer 
e!:'pecie_. inclusive os navios marit.imos .e :fluviaes; os C:\J 
n1in.h.os de fe rro e o material de transporte aereo, com o sen 
.passoal ~ suas •installacões e <lep.endcn~ia=-: os <'Omhust.i-v<'.i;; 
f1 fontes ele força motora, assiro como todos os materiO.C$, 
mereadorias e objectos acoumulados, para o emprego, n:i 
exploração e extensão das linhas de transporte; · 

~", o material, as maohinas e as ferramentas necessa
.r.·itt.;; á construccão, reparacão e cemolicão das obr:os e ca-
minho;;, segundo a~ e~igenoías do servil)Q militar; -

<i''. as inst.i\ll'nçõe$ industriaeF; de qu:i.lqner categoria. as 
1•mpr<'xn~ agricolns, minas rle combnsthcl:\is, · installações rlc 
1\·, 1·<;0. hydrnulica oti electrica: t.odns essas sómente em tempo 
<1'' !l11er1'a i1or or·riPm csnreial - -do :\:linist~rio d:t Gtwrrn on 
Mmm:mdanl.e em chefe das for~.a;: em operaeõe~: 

7•. os guias, mensageiros. conductores de vell ioulo.s hj.p
p11mnYeis e automoveis, assim como os opera.rios e serventeg 
nr.ce!iF-ario~ á execnl)âo do::: trabalhos de interesse militnr; 

8°, o tratamento dos doentes e do~ feridos em oasas dos 
particulares; os medicamentos, -0bjecl<Jii' d~ curativo e os 
instrumentos cl.-~ medicina e cirurgia, existentes no com
meroio; 

9º. as m~t.erias primas, t-;e..:.as isnladas, objeetos fabrica
dos, inst.allar,ões, :ferramentas e maehinas. necessarias á. fa
hrícaoão e ao concerto do material de fardamento. equipa
mento, a1-mumento, acmnpamento, arreiamento e dormitorio 
das tropas ; 

10, ãs ·rêdes telephonicas e . telegraphicas, com ou sem 
fio, nssim como o respectivo pessoal; -e, 

'.í L tudo q-mmto. embora niio indicado nos numer(l3 a ri.
ma, fõr_ neees~io ao ~e_rv_iço da. defe~a da Nal}ão.· 



C(rnara aos Depctaaos - lm!J'esso em 29/06/2015 00:39- Página 41 ae 88 

2i7 

'l'iln'ULO ur 

Ar!.. rn. O a.l(lj;1mento P. o acantonament.o serão requi
sifaVl)i.<: segundo as fórmas e cnndições quP. rorem determi
nadas pnlo Porler Executivo :nos regulamentos dest.a lei · <m 
P-m dMrP-1.0P. especine;; .. ob~e1·vndn.s as seguinte::; bases: 

i•, o nloj,amento e o a.eantonamento nas casas particula
res não s""1'ã.o e:xigidos sinãQ em casos de insuffir,ienoia dos 
l)dificios, instaUnçi)ri'i r. tf:lr1·0.aos pP.rtl'rn~ Pnle." 1:í Uni:i(), aos 
Estados ou aos munici.pios _, · 

2":. os moradores das casas párticnl:tl'~~ conservarão 
sempre, para s i, suas familias, empregados, operarios e cre~
<los. i:is .commodo,_ in<lispensaw.is. 

·· 3•, us detent.ores de dinheiro da Uni.ão, do Estado 011 
do nmnieipio, serão dispensados de fornecei' alojam~nl•1 

·quando as respec.t.ívas caixas {\St.i.vere>rn eol!or·n.<la;; Nn ~(:lt 
domicilio . 

.t•., -siio Lambem dispen.'>ado.> de f1wne~er n!ojament.o n>; 
r~slahelccimêntos hospi l.:i.lares e lle ::issi;.;tcncia, os rdiros ri•~ 
Yelhi<~•l . hem !~mo us communi rJa<lN; 1'1'li g·io,.:a,- feminina,:. 
os pensionistas de nrn1hcre3, e a:.: rn11M1•·1·\•S r!(i.~ ,.i v1•r11 1;.'1~. 
salYO o r.a>!n desse lt-a!.ar de nl0.iaavntn para 1) 1.1! m;: mullt1'rl'S 
CJt.Hl Lambem vivam sós e hnjam 5ido expult>as do sen <lomi
cilio por nec0ssida·cles milílarr.;: . 

:;~. s6 n:.i. falta ri•' cmt.1·os r•'iftlis l!.,.'l.do;; l•!lra al11ja n11 ·11ic'> 
e :wantonamcmto o cle>inic.ilio dos ausentes, os cdi fic ios o 
r>011.•lruN:iH~.o; i1nrlp. f1rn1·dona;n1 1•m111-.·za,; i111l11,-1;·ia1•,;,, "11111-
rnf>i•eiaes e .a,~ 1' i1,ola~. O!' e~l.a lt>il'ns d" ..... ,11~11·1ll'•:ão.• .. nrn .. iu::is. 

(jL a.t.:.rn da in!kmni:r.a.i:ãn !"''" l"n1·1t••1·tmi.rlln <11 • :i )nj;1 ~ 
m~nto' o r1r.anton:tmermt.'>. (1.·rão o~ p1·opl'iet;lrio:> nu. itHllli 
linns di1·"ito •i. inclemni1.:i.l:io p(.>:J.-i-. damnn .. a1·1í I'••s11IJ:ink:> 
]Ja,·a ::is suai'= p1·opricrJad<';; mr ro i.~a,;. . 

.:P.ai:a~r.:ir,hr1 1 mir.o. Pnd1~r:i. ~N· 1·1~4nist:.l.d11, iwln. pr orw i:i 
:illl.oridadc• milil.ai-, alojamentu 1111 ahrígo pai·a a 4 pnr111l-:A-
1 : 1il'~ 1~xp11I-.;.; clns ~<·u.~ .-/1111d1 •i li1 1~ p111· 111•1'1.·,;~idml 1'.-< d:.i d\'
l't'~n nacic 111:il. 

TI'J'U:LO rv 

DA R'EQUl811).~0 DE .\NlMAE5 E '>'EHlf:lll.O~ !'\tu:i::~r.i ... r~10::; j.(I 
TMNSPOf':l'E m~ aue:rm..i. 

;.'..rt. H. A regui~icão. qu r. d<wei·:t sf'r :preparada P.m 
tempo de paz, de ammaes de sella, de liro ou de carga, assim 
·fomo a rl1'~ ltirpomOYPÜ• ~ aut.(ltnov.-is ní!ee>;i;:a r·ios n••-~ t.i·m~s
porles militares, SP.l'á regulamentali~ pelo Poder ExecutJvo. 
• § 1.º O prepar() n. ql1~ !;e r1<ff.'t·~ o ar t.iso eonsii;:tir:.í. n11 

recen_p-eamento ~ C·l"s.,.ificai::ão dos nnimaes e vehiculo$ e n:t 
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fixa~ão :aàs ·ql1ofas com ·que os municípios ·aeverão conoor_, 
rer i;m caso de mobilizai;üo. 

§ 2." Nos mtrniuill ios indicados pelo Governo 1'ar-se-hà 
o r_ecens~amento c'os anirnaes e vehiculos existentes, o qiial 
sera revisto n(IS rraws marcadog 1wlos regu!u.rnento~ í.h>sl.a 
lei. · 

§ 3.º Para esse recenseamento 13 suas revisões perioàicas 
poderá · o Governo Federal entra:o...em accôrdo com os gover
nos dos Estados e dos municipios. 

§ -í.º Feito o recenseamento o M1uisterio da Guerra ·mau~ 
dará. proceder á r.lassifical}1ío dos ani.maes e -vehicnlos utili
z.:iyeis pelo '.El'\'.ercito, organizando os respectivos ma.ppas e 
determ}nando pa:ra cada região hlilitar a quota de forneci
mentos dos dnos animaes e vehiculos, nos casos de mobi
Jizaçuo e repartindo as <S(mtribuicões por rnunici.pios, de ac
cõrdo com as fofol'ma~ões dos commandantes das respecfr.;as 
regiões. 

§ s·.~ Dos regulamentos desta lei constarão disposic;õe~ 
s11hre a fórma, condi!!ões e systema de indemn1zurões das 
rnqnisi<;ões de n.nimaes e velliculos.; · 

TITULO VI 

DA RRQUTS!Çi\O. O()B MEIOS DE TRAXPOT\'I'E!'l AEl\?!!0 

Ar·l. 12. Reger-se-ba por dispo;,içGes esveciaes dns rc
g11lamcnL0s desta lei a ·requisição dos apparelhos da trans
porte ael'eo, das suas eslMões e mat.eria.es e do:i !:!el''.'ÍC)Ofl 
dn rf'specLivo pessoal. 

TITULO VI 

OAja l\1!.QUlSJÇÕES IlAs VTAS FF.RR.EAS 

ArL 13. Nos casos previstos pelo :irt".! 1° desl.a lei, al'l 
·<'mPl'l·za~ d<> l"sl rridac; olP r1°t'l'O c;rio ul iri~ada.s. mr.diantr rcqui
~ír.fío a p1'>1' ú dis[l<Ji<irúo do Mini,-;lerio du. Guerra o conjuncto 
<lr:s ~PUS N"r.urs11~ 1'11i ina(Pl'iti 1 n pi>ssnar. incrusíw os Pdifi
cios lia~ P'<lai:C1r;; •' :i via i1r>1·nianf'nte: as ~na!" ronlt>>1 dr f'Jiei-
gia.s e força mnlora; as ~u:is officinas. m:üeri:ics _armnzena
rlot> n provisões nLcis :i. explnração das redes; as lmhn~ 1.ele
graJllii1cas e lf'l1'1•IH:1nic::\:> e ::i.s r>slat:C11•s de tell.'g!'afilna ou 
le!epl10nia sem fio. . 

~ 1.u Em tempo df' guerru. poder:'t n Gove1'!1º· (]na~dn 
julgue- indispensnvet decretar que todp o si:n-v1cl) de ''1Us 
feneas fiqne inteiràmenle subordinado à autoridade mili
tar. sob a direcç,ão geral do Ministerio da Guerra. 

· ~ 2°. Neste caso on no das requisições feitas pelo Mi
nistt"t·io da G'nerra. o pessoal e o material das estradas dF
f1>.r1·n poderão ~e!.' ·inclil'ferl'ntenie-nte e-mp1'r.g·ados_ SPfü distin
cç.ão da companhia ou rêde, - em todas as lmhas qn~ Cl 
interesse mililar ac.011se\har. 
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§ a.• o .MinisLerio da Guerra determi.nurti a Ot'ganizaçã.cr 
e Dre-i:iaro de b:i.talhõcs ou companhias ísoladas para o ser
viço de viai;:.ão ferrea de r.am11anha. inclnsive prira os de en
g·erüiaria ferroviaria. 

§ fi .. 4 
{),'" ragula.menlns desta li>i dele1·mi1rn1·:ío a fúl'Jllj. 

e conrliçGc:> da reqn isii:.ão dus vias ferrf\as e o modo das in
denm izacfirs, segundo tabr-1 las que o Governn. egtabelecer ou 
de accôrdo com ns dados que fixar para ao; aval iac;ões. 

§ 5." O Governo pO(Jerá. celchrar cli~sde logo conyenções 
C•)nl a:; r.mprezas rJe ef'l.radas de ferro sobre as tarifas e 
indemnizações .pelo servir;o miliLar. inclnsive para ns J.rans
port t>s <'Sf.l'ategicos. p1·eparados <>m 1.{"mrw rlc pa.z·. 

§ fi.º Da st1spensão ou pal'a!ys;u.:ão dos tr:m~p11r>f.es com
merciaes, em tempo de guer ra, não rest1ltar:i diroi(.o a qnal
r1uer inde1unização. 

TITULO VII 

n.-\ IH•:QU!Sf(lÃO D.~s RÊDES 'l'ELEGR:.\PHlCAS l!J 'l'ELEPHONíCAS 

ArL H. Rm iempa de guerr.a e mediante requisição, 
Loclas as Pêdes de l.elegraphia e te(ephonia, com ou sem fio, 
inc1usiYe os caho~ submarinns costeiros 1'ir,a.rão sob a act
rni n isl raL~ã11 do Siinislt>1·i11 da (iui>na. tJUe dl~pnr:i Jn ~en pe~-
soal e maLeríal e l'egula.rá a sua explora~íiu. . 

Paragrapho uníco. Um serviço especial de telegrapl1ia 
milita,. será o~ganizado, desde o tempo de paz, com pessc,al 
liabililado para a Ji1•i:tçã.o e a pal'1t>. lf>l'l111ic::t do llll'smo. 

T.ETULO VIU 

llA P.EQ111SlÇÃ() DOS 1\·U.:!OS DE 'l'llAl\JSPORT.lil MARl'l'lMOS 

Ar/. Hi. A reqnisição de naviOs maritimos, qualqrier 
q11e seja a. sun tonelagem e nwtlo ele propulsiio, inclusive 
embarcal~ües e apparelllos nuctuanlcs de todn. a e:;pecie. 
bem como a das ri:>S\Wi'.li\-as lripnla~t,,•-;, a. df' l;1dns 11~ P:<l:1-
lr,iros, docas estabelecinwnLos e do seu pessoal, e dos ma
terl.!lf'S, apparellws. rnercadn r·ius 1~ nh.i1~1:i 11.-.: P1ll prP::;·adns na 
nan~gaeão maritima, será. c:'i'.ernida ne!o M.inis~.crio da i\fa
rinha on scnR rJ~legadns 011 :igcnle~. rs1)C(:1alrnenLe 11;1-
mf'ados. 

~ Lq O:; bens mariLímn;; P.U:<.e1?:pLiY0is de reqnrsil:::io ~ão 
,ns qur pcr'tcnct~m a sociNlnrl~s on eif!nclií11s .brasilci1·ns P (),; de 
:<;nci0r1arlP:'. on ('.idndlins e"'l.1·an[.!ciro~. drmcndenles ~1e pa1·1.t!,; 
euja Jr.g-i~lat}ãO a preveem nas me;;mas círcumstanr.i:ls. 

~ 2: As tequ isir;õcs mnrlLimas serão l'egid:i.s p11r· d í:o1r_irr
Si!:l'1r".\. (!1' um rP.gnlnmento r:>Bpccial que n .l'od.-1· K'\1'r'.11f.1,·n 
Axperllra. 

~ 3.º Emqu:mt.o iil'cnmsln.ncia:;; excepcionae,:; não exigi
rem a aclrninistra.ção e explor[l~ão directa. dos teansportcs mu-



c!mara aos DepLlaO os - lm"esso em 29/00/2015 00:39· Página 44 ae 88 

rit.imos, a re.qu isiçfío cios nnvios terá sóm~IÍte por 'effeitO' 
'submett.r.P fü~ ·ordens e á fiscalizar.ão da :autorichôe naval, a 
n tilização rlos me"'mos ., A gerenciá e o trafego cont.inuarão a 
cargo âos .propt'iet:.u:ios. armadores. capH.ães ou patrões. com 
observancfa das tarifas .d.e transporte, fiJ>acln$ TJelo Ministerio 
d~ Marinha de at'côr~o com· ~ Commi~são Central àe Requi-
sir:õcs, cr:eadu J:)Qr t~sj~a lei., · 

TIT'.UL_O ·IX 

Ar1. . rn. Em ca:::;o rlP. monilização geral ou parcial, e por 
ordem cio 1\!ini.'-t.rn (la Gnel"'l'U. os nwios de t.t.·ans_porte. t'luvines 
P lnr-llsl rc;: podr.r.iín s~r rnqu i:üt.ado:::. pertencnm on não a so
<'iP.!dadê;. nu ciíladão~ bru.silciros. 8e.gundo as ci1'cumstanoias 
" as exígenc.ias das necessida-de;; militares, poderão elles; não 
obstante a. requisição. contin11:tr a ser el>plorados pelos seus 
JH'OpricLario ::i, armador~ ou patrões> .oonforme instruc.!:5e$ 
da.~ atlto1·írlarie>- competentes, ou ficar sob a administração 
üi7'CC'ta fia antMidade milif:tr. 

• 1.0 As equipagcns das embarcitçõe.s e dos 'estaleiros e 
ítfficina~. da.;; emprez:.is fluviaes C\U lacustres poderão sez· re-
1111isif.::i.clM conjnnlamente com o material. 

~ 2.• O .:\Iinisterío da. Ilfa1•inha ordenará. o raconhecimen-
10. -desde o tempo de paz. por officiaes para. is~o designados, 
das condições de utilização militar da rêde f!uvial e lacustr" 
Jiacional. Esses -c1fficiae.s levantal'ão, a o mesnio tempo, u es.ta
tistica dos meios ele transporte. Os resultados destes traba
lho~ serã0 commmiieados a o i\Iinisterio da Guerra, ;i cuja dis
posição. em ra,,_o de mobi1iz~1;Uo, poderão ficar os offic.iaes de 
:\-tal'inhn qne os exer.ntaram . 

. ~ ~.· No,;:. regnlamC'nt.o:; rlP.;;ta lei será determinado o mo<lo 
de execu1;ão das rli:;p('\sir·ões ac-ima e estabelecido o svstem:t 
de indeníniza-~i)e:;. · · 

" " 

TITULO X 

:\r-t. 17. As requi:;;içõe;:. só permiWdas cm tempo de 
g-11f:m.•a. retat.i\'as o.os P.Stahelccimcntos industria.cs. para o 

· fornneimento das forças armadas. em campanha, íle :prndu
·~to~ idPnt il'O:S ou !':imilari's. aos da fabrica6io UflI'l11al dos me:;;.. 
mos est:>belecimentos, e mesmo para a utiiização de s-eu pes~ 
~oal. edifícios. fol'ça motcn·a. machinarias e male:i:iaes em dt'
posito para à fabricação de outros producf,os. só serão oNi~
nada;; ·pelos ?lfinist.ros da Guerra ou da Marinha . 

§ 1 º Desde o tempo de pa:z, os !'.Jit»stros da ·Guerra e da 
M"a-rtnha, mandarão :proceder á estat.1stiea dos est.abelecimen~ 
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for: imlufiti·i;tc$. suscepU"'~ i .~ tl e .~ 1!re111 reqnisit.ados em t•mipr) 
de guerra, para garanf.fr as fa!Jrita1:•3cs utc.i~ ao Exercito ou 
à AnmiiJa. · 

. ~ .:!:" u.~ l'et?:11hrn1crtlos QII I.! ~1 Guv1~rau cxpeuir cuntel'iill 
·u1:;11os1çol.!~ es.pe•:.iaes ~-obt'I'.' as ?'eqvisii;ões dos cstabcleúinicn
los indust1·íac.s e. a ndininü•!.ração e funccionamcnto dos mcs-
111n" soli a i:ii r ecl:a re~11tmsabi li r.lado da a ulol'idade militat uu 
stU\ fi!':caliza1;Ko . 

TITULO xr 
DA REQUlSrÇ.i\o DOR n F.Ctt"r.50$ ~.\Gl\ICOL.\S 

,\r t. 18 . f:egm·-s~-•i :VOl' <li;;posiçõcs rc;;11lunrn11tat·es !'S
vct:iaes a. re.quisic.'.ã · dos recursos agr·icolas, só permiWda. ~u: 
1.cm1>0 de :;uer1'.a ., 

§ 1.º Fie<~ 1) Gon:mo autorizado a crear o Serviço de re
abastecimento. no Ministerío da Guerra.. confrido a uma com
Hüssão centra l. eom .:>écle no m esmo ~Iinisterio e comm1ssv!!S 
rcgionac:::, 11ma cm cada Est<1do e uma no Districto Fc<Ja1·at .. 

§ 2." Essas commissõcs desde o tempo de paz;, p romove
r ti1J o leyaní:tmc11 t.o rJa.3 estatíst icas, <los recursos agricolas com 
os qua.es: contar as for~'.a~ qne se c.mp cuharem na guerra .. 

§ 3.'' K üir.1iHadC"l :>.o Governo Fi:ideral enkar cm <ieclJrdo 
e-0m -0s Governos dos Estados d -emodo a obter a coJlaboração 
licsf.cs qxwa a ot·~·:.mizarito d~ssas <!statisticas e o seu auxilio 
11as r eltllisiçiíes d.os r cci.n·sos agricolas. 

TITULO XII ., . 

UAS fSF.NÇÕES .. 

Art., i!J .. Não snrilo rcq1.ü:itu.dos: 
·! ". os ,-íveres rl~sf.inados ao ('onstirnü da familia durante 

um mcz; 
2°, ns forragens de.sf.lnadas á alimenta~üo dos animae8 

·11nrantc quinze dias; 
.z·, n$ matcriaes. rn('rc.aooria;:: e ot1.iP.Ctos clcstinados no 

fuur.cinna ll'lC'lllO no1·mal (lOS l':::tah~fCr.imcnt.os inànstriaes. nito 
rcqui:õil.a<lm:. d1m:mte trcs niezes: 

.í", o~ m'.'io.~ rle h'an $.port~ <fos mcd icos, r.irnrgiõcs e par
t eíl·os: 

ri•, os h~'ns in'\mQYei::: °P, mon~i ."' indispcn~avcis ·ás onr-.ls do 
carid:tdo f'". ussistencin: . 

Gº, l'=' hens ~le wúüq11 cr n;ünrern. de 11so dos a~cnt.cs cli
l)lomat.ico.c; P, corn;ulares dos pnizes qn e concedam igual iscn
~'ão aos ap:c>nles d iplornaLicos e ronsularcs do Brasil.. 

§ Lº O dom icili o dos ;wscn.les. não representado;;. só po
der:l. se'(' requisitado em tempo de guerra e na falta de outro., 
·Xeste cas() a autoridade eivil <leverá ·p1·ocedet á abertura do 
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domicilio ao seu fecl1ament.o, bem como ã retiradá das nicr
tmdorias, coisas o ob.icclos rcquisi~ado-", na presença de duas 
l.eslcnntnlias, la\"rnndo-se rio acto um termo. 

~ '.?_.º Nos casos de mobilização, em conscquencia <le com
moç~o · 1ntcstiua e eslado de sitio, os servi(Jos pessoaes só po
dem ser _r~qu1si L~dos das pessôas que ao tempo jã. os faziam 
110 cxcL·cwio hab1iual de sua. profissão ou offic.io, taes como 
O$ dos conductores de vehiculos e outros, Cfüando esses ser
viços forem indispensuvcis ao transporte ou manutenção das 
forças armadas. 

TITULO XIIl 

DA EXECUÇÃO 0.-\S llEQUISIÇÕES 

.\rL .. ~o. As rccittisiçucs serão dirigidas 5. autoriaade ci
Yíl ma.is i:earlLtada cto lo::;ar e só cm casos excepcionaes e ur
genLcs, .. riuo deverão ser justificados, far-se-ão direcLamente 
ao reqnisitado. . 

~ 1 .º A autoi'idade Ci\"il tem o direito de examinar a va
lidade 1fa l'cquisi~~ão e rcpartil-a entre os habitantes de accôr
do com os 1·ccur:)osu de cada um, sendo obrigada a providen
l~üw pal'a que s~ja satisfeila no logar e dia marcados pelo re~ 
quisiLa1üc. · 

§ :!.G :\a falta ctc aulot·idadL~ civil no logar de requisição, 
qnah1uc1· cidatl~o poderá. substiluil-a, a convite do requísi
Lttuf e. Jmrn l'cccbe.l' e auxiliar a ex:ecucão da requisição. 

5 3.~ VcrHíc:ando que a rcquiSicão sobrepuja ás dispo
nihH ídadc1; ou possibilidad1~:> do logae ou dos i;eus habitantes. 
:'l au l 1Jri<ladc, dvH ou quem a substitua provídonciarâ para o 
f1.ir11 cwir11c11 lo do ri 110 Jür possível. 

§ .'J..~ (juaclrio o l'cquisitantc apu1·a1· que houve so11ega1)ãO 
mi uL:culL;u;fio de maícl'iacs. mercadorias ou objectos requi
silaveis, execuUu-.·i directarncnte a requisição. levando ô facto 
an c111il1cl'imc1üo da. autoridade mililar superior pa1•a os effei-
t• '~ pe1mc~. · · 

§ ií." "\ J'l')>arL11\ft11 das requisições cntl'e os habiLanLes, será 
frila. ~empL'C que Jôt· riu:;sivcl, com a assi.:stcncia de duas pes-
~ºª~ cum·.ciLuailas do logal'. · · 

§ li." Cornpele <i. auloridadc civil que providcneiar sobre 
:i. 1:x1..:cn1;iío da. i·cqnisição redamar do 1·equisitante o recioo 
glubal da1; eoitms fol'11cdcla.s e a entrega da recibos pareia~ a 
cada uma das pe!:.'sllas que cump1:ü·am a requ isii;ão. 

§ 7 .• A auloridade mil iLar cxccutarã com o emprego da 
fot'1,;a as niquisi~õe~ indcvidamcnto recusadas sob qualquer 
pret(;J'!l:(O. 

§ S.º Tuda a au loriélndc ou toda a p1~ssoa que, ern tem DO 
de µ:uerra. se r·ccnse ou se subtraia ú cxcrmcão de uma re
qui:~:ir,.ão, será passivei das penas estabelecida! pelos artigos 
1M e seguint-c do. Codigo Penal Militar, processada e julgada. 
pel~ ju§tiÇ~ militar., 
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$ .ti:'. 'l'oda a aulorida11e ou pessoa, que, em maLcl'ia ue 
rcqu1s1~~a1J, abusar _d0s poderes que lhe são c"uferídos, ou ra
eusn!' cnLrc~?-r l'elJ~b!i 1C'pl dos fomccimenLos ou sc1·vi1tos re
CJll!Sll_ndo~, ili.:a suJe11.a a pena de um a dois annos de pr[são 
e sera 1wn1Jessada e julgada pela justiça militar. 

§. '10. To.do o .rnHitar que fizer req~isicão sem qualidade 
p~t?- issrJ sera. pum~o com as penas previstas no Codigc Penal 
:Mihtay, para os crimes; de est,ellionalo, sem wejuizo das in
clcmn1:t:a~õcs a qLW ficará sujeito. 

'l'ITULO XIV 

D:l.S lNDE:MN l~.:\ÇÕE':S !' 

Art. 21. O pagamcnLo das iademnizaoõcs pelos fot'fü?üi
mcnlos foi tos ou serviços pl'cstados em virLude de requisições 
serú effod.uatlo segundo as tarifas ou as ta&ellas de preços ou 
de l.Jases para ü cafoulo destes, organizadas pelos Ministerios 
da Guerra o da Marinha, por proposta da Commissão CentTal 
1lc Re,1uisil:óes, que fica creada, com séde no 11tinisler1o da 
Guerra. 

§ Lº Fica. o Governo autorizado a m·ear Commissões de. 
~lvalia~úo de Requisições, uma no :Nlinisterio da Guerra o 
oul.I'a no l\finistcrio da Marinha, e Sub-Commissúes, uma em 
cada EsLado D uma. no Districto Fede:ral, todas subordinadas á 
Commissão Ccnti·al de Req·t.tisições. 

§ 2.~ D~t Commissão Cmt1'ai de Requisições i"a.rão pal'te 
obt·ü;al.oriamcnle um general de divisão e um vice-almirante, 
1J1n inf.[;ndenlc da Guerra 0 um commissario da Marinha e re
pr·csontanl.cs dl)s Miniskrios da Agricultura, Viação e .Fazenda, 
J)<)dcndó ser nomeados, com voto apenas consultivo, um ju
risl.a e reiircseHLanLcs dos interesses comrnercíaes, agrícolas e 
ittdustt·iaes. 

As Commissõcs de Avaliação da,s Rcqufaiçõcs e a.s Sub
Com111Cssõcs serão com]ostas de cinco membros. Aqucl!as se
nin rn1mcuc/~s rielos respeclivos Mínístros, da Guerra ou da 
Marinha. ~\s Suv~commi.ssões sel'ão nomeadas pela Commis
siio Ccnlra.l de Reqnisiçõcs. lE.sla será nomeada pelo Presi
deul e da llcpublica, pm· pMp•"Jsta dos Ministros da Guerra, da 
)lat'lnha. da Agl'icultura, da Via.cão o da Fazenda. 

ArL. 2~. Competa á Comriiissúo Central de Requisições:· ' 
_ 1", org·anfaar, para ·suhmetler; á approva~5o dos Ministros 
<h G lllllTa e <ta Marinha, as ta.rifas ou tabella.s de prevos das 
Musas que poJcm H!r requisitacta·s, Lomando em consideração 
as inf(l1·ma1.;.ii1~s i'ornecidas pelas Commissões e Sub-Cnmmis
sõe:o de .:\v:lliação; 

:!~, dar rmi'eccr em touo~ °" casos singulares da indernni
~açãu. que furem suhmetLidos ao !>OU cxamo, bem como res
;ponder ás consultas. <:.. )$ M.in~sterios da ~uerra s da. .MaI'inha, 
~Qb~:e i:equ_iêjCÕ~?; 
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3", pteparar as instruci;ões e resolucões dos Minístroii 
ua Gtt!'.:na e da Marinha no tocante ao exercício do direito de 
.requisi~ão; . 

-i", expedir insLrucções ás Commissoe::; e Sub-Commis:!ões 
t.le ~\saliacão e resolver qualquer consulta das mesmas. 

Paragra:pho unico. As Gommissôes e Sub-Gomroissões de 
A Yaliação são orgãos amdliares da Corn~iHssão Central de Re
quisições e terão as suas fun~ões definidas nos regulamenti;,s 
desta lei. 

ArL 23. São da compctencia da Justiea Federal ~ terão 
Pl'ocesso snmm:.n·iu toda:i as. causa!:' relativas a requisiçõe1 mi
litares e l'e.:;pect.iva8 in<lemnízações. 

Al'1., ~J. Fica o GcwBrno autoriz"ado a abrír os creditos 
necessa.rios para a exec-ueão desta _lei. 

A1·t. ~5. Revogam-se as disposições cm· contrario. 
'Sala da;.: {;cJtnrni:,:;.:õe~. 13 de -~~czem})ro de l~).20 • ..;_ Ca"l'lus 

Garciu.. - B.at1l Sá. - Peâ1·u Cor1·<Ja •. 

O Sr. Presidente - O Pt'ojeelu vac no Scü~o. 
l'a;:~a-se :is Yotuc_:G1.·s ·l'.om;Lanles da 111·llem du tlia. 

Vota1;ão Üú projeclo u. 03::>. de 1 \J:20. cu11ccdc11do bern:ãu 
UC uÜ'eitOS <i~ empreza::.; df~ da\;.àO (jUe inStallai•cm O 8Cf'Ü1;•> 
de Lracr:iio elcet.rica; com pa1·1.•cr~r <la Commi~são d,: .Finan\;a.:> 
scib1·c ª"' emm.1du<;:; ufferedfüts (vide .projedo n. ü3:J A, Ü;.\ 
1!)20) (2~ discussão). 

O Sr. Presidente - Durante a ~~ diecussão deste '{lru• 
jeclo forllm ol1e~·ccit.las a:; ~cguiute:; 

X. 1 

A1.1 art. 5" - Ontl.e tJiz ~ ú multa. t.fo triplo i>, di:;a~se « á 
mult.a do dobro:-. 

Parag1·apho unku. };up11rini<\-1.'C. 

Accre:;cente-se onde co.1:rvier: 
Art. flcam 1s.~uto~ do imp_osto ;;o.:Jrc. dividcmJos as-

~ucíedades anonymas i:onstituidas eom g~r:l.IRlia dr; juro.s ~as 
municipalidades para <!. cxccui:-ão de i;crv1<;os puuhcos. dP. m
trresse Imml. conw tõdam: illnmin:i1;ãu. nb~H1..!vhni~11to de agua 
e viai::ão urbana-. - Heitor tle :::ou;;;a. - .1fonod Mon.ja1·dim~ 

A.ntonio A.guirre. · 
Vol submetter a votos o pro.iecto salvo ~"' emendas. 
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App;:-ovados succc>'siva1')anlc en.1 '.!" àisc.us~ão, salvo a,; 
emendas os ;;cguínlcs a1•tigos do 

PHOJ:C:CTO 

?\. 635 - 1020 

O Congresso r\acional rc,:;olve: 

.Al'L L" E' o Poder E~cculi\·o a1Jlol'izado a 1~c.ncec.b: 
ii.:cn~ão üc direi.los de illlI>Ot'tação e ti1; cxpcdknl.r. ú!:i e1J1-
~irczas 011 compnnlüa~ t!e yiaçi:to 1·crrcn qu.e qui;-:e1·<:m installa!:' 
v sPn·h;o de tr.act;ãc• eh~cfrica 1~111 :mas 1 inha~, pa1·a o :>es-uinl~ 
rnat.ez>ial .q.uc h;~ja de ser imporludo do c\5l.t'au;-ciro: 

1, locomoth·a5 clcctric::i.s; 
~. carros motores cketrfoos; 
3, ap-pa1·elhamento clectrü:o, prieeipal i; auxi1i!lr, as sub ~ 

<·stac;ões t.ransfol'niat.IL1raf:'; 
:1,, malcrial pat•o. u$ linhas di; tr.<i.nsmisstio e de dist1•foui

(50 de energia elcctrica. 
, Art . 3." A isern;.~ão ào dirl'iios de cxpo1tnção e de e::q1c-

<l iente de. que Lrala o art.. ! º :mi conccdid.i por dccrf:'Ln. r ere
re.ndado pelos 21linistros ela Fazenda. e da Viac:ão e Obr~s Pu
blicas, devendo consta1· dc::=sn de~tcto a l'Cb.<;ão completa d•"Jii 
malcrincs a ilnporLar .com a i~1~nx:ilo reforida, bem como a e:-;
pecifica1; üo das '{JUnntidudcs de t:ada cspe0ie ou ilatureza dos 
m!C!smos malcl'iac:>, tudo de nccur <lo com os planos e rn·ofocws 
.que tenham ~idn prévia~cnlc rnbmcttidos á approvaçã.o ou 
exame do àlinidcrio tla \ ' ia1;iio e Ob1·as Publicas. 

Art. 3.º As cmpre-.v.s ou comp::i.nhin.s de viaçiin cruc 30-
-:arcm elos fa,·oN)S concedidos por- esta lei, fi cam obr_ígadas a 
escripturae cm IhTos c-s.pcl'.iacs, cu.io nwdelo >:erú upprOY::!d(> 
y1clo Ministcrio da Fazenda, a entrada e sabida e ap1i \fon1:5.o 
elos matoriac:s importados com hsen\:iío de díreilo5 e de cxne
•liente, na fórma dos artigos 1)n•c.•~dc.nles. 

Ar í. '.í.º Semestralmente s0rü Yrriricada a applicnr.iío dos 
materiaes importados. por uma cotnmi . .,.,::fi.o cümpo::;tu de um 
•m:;cn1w iro desi;n:ido pelo l\J ini,,;l<'.rio àa Via<,:i!o e d·~ um 
ú.mccionario d() l\Iini.stcrio dn Fa:.:cntla. 

Art . 5." Si fór verificndo LltlC n emprcxa ou companhia a 
que Uvr. rrm sido conccd :dos os fu \"Ot'<~ ::; d~ que trata esta lei. 
haja d~s\·iado de fim para tltrn foram impo1·tados o~ mak
riaes beneficiados com. a is•!t1~f.io (!1~ direito~. ficadt a dHa 
(Jmpreza ou coinpanhia. sukit.a :"t multa do tl'iplo <los direitos 
corrcsnondentcg · aos matcl'iacs dr»;·•it1.do,,. sendo-lhe, olém 
.disso. -cai;sacla a conccs:3ãO cll'\ impo1'1.~u· quaesque1' mal.eria~:; 
C'-' Ül J.ns<'nr.ão de clireitos C dr. c~ ::-:pccfü~n{8. 

Paragrap:ho ttnico. A cada um dos dous membros da 
c::immissão fisi:al de que trata o arL . ·iº, caberá um terço d:i. 
multa estabelecida no presente ::utigo .. 

e. -:VoI.: xrv: :U 
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"\l'I. li:· .;\:; emprezas ou companhias que · gosarem dos 
fa\' 1 \1·1 ·.~ rl C'~[a leL ficam obrigada::; ao .pagamento das despeza:o 
rjp t1·nn:-;p1wlr. e das diarias a que tiv1~l'em dil'eil() o~ m~mbrM 
:·l;i r-r>mmi:-::.:iío r:seal en11slitnidu na fümrn. do art. !1''. rcco
,llH'11•1n a inipnC'êauria a qur, atl ingirem estas dcspezns ou à 
!1~1":-;(lm·aria do Th1.·so11ro .\.acional ou (\ qualquer DelCh"aCia. 
:· 1:<1·al. 

"\rL. 7.• O:; rn rnres concediJo,, por cst.u. lei :;ó são applica
, . ,,i.~ all m af 1•1·iiil n<'c-c;;sario ao primr' iro e,,.tabolecinwnto ou 
i n~ l.al la\:fín rl1i .~i·t·,·it:o ou trncçãn r'lcd 1·i<:a. não podendo ser 
v,:1•11ditlos ao rnal1•rial d~ c0n=-~rvar-ã :-i . 

. \rt. R.0 RJV4.1<;am- se a:; dispo;,i~ües t'm c011tl'a.rio . 

. \pprovada. a rr~ferid~ emenda n . . i do Sr. Paulo ·de 
Fi"•n! in. 

~\PllL'OYuda n referida cmC'nda n. 2, do Sr . Heitor da 
tiouzu ·~ <mlru:s, paru ser dcstaenda e com:tituir projecto em 
:;qmn1do. 

O Sr . Presidente - O projecto passa á 3' discussão, indo 
ante.~. á rl'~pceli\"a Commissão, afim de ser redigido. • 

\-otneão do projecto n . 596, de HJ20, abrindo o credito 
,, ,:1wehd d1.' t :000~ pal'n pagumento a Hermelindo Pereira dos 
tiHnlos; cn.m pm·ecl'r da. Commissão de Fínanças sobre as 
l'tw·11das nff.ct·ec ida:; (vide projeclo 11. 596 A, de i920) (3ª 
d bc11ssâo). · · 

O Sr. Presidente - Durante a s• discussão deste pro-
jcct u 1'oram offcrc<:idas as seguintes 

N. i 
Accre.scenlc- :;c : 
"\rl. Fil.:a ,_, P re:Sidenk da Republica iguahncnte au-

tol'i 1.adu a abril' o credito de 3 :OOL)jj;, para pag-amento de 
a.1ucla:.: de cu::Lo crue competem aos Depulados Geminiano de 
Lyra Castro, João Xogueira Penido e Scrgio Ulrich de Oli
\'\~ i1 ·a. - Oclac;ilio de Alb1u1ucrque. 

N. 2 
Pur-agl'upho uni~o. Fica igualmente autorizado o Poder 

Bxecul iv(I a abrir, pdo Mini$Lf"rio da Viação. o credi to es
pecial do .'LQO: 000$, para pagarr.cnf.o do pre1;0 arbitrado do 
p1·cdio tia As:;otiu1;ão Commcr'cial da Bahia, expropriado em 
\: it'll1Je das l•bra:s realizadas no porto de B.:lém, ele accôrdo 
com u mi nuta de cscriptura a j ustada e approvada pelo re 
spect ivo Mini stro em i913. - Pfres de Carvalho . - L eão 
.VcUoso . - Octavio Mangabeira. - João Jfangabeira .. 
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Vou submeter a votos as emendas . 

.Approvada a referida emenda n. 1., do St•. Octacilio de 
,\.JhuqutJrque . 

.Approvauu. a referida em0uda n . 2, ào Sr. Pire~ de Car
Yalho e outros para ser destaeacla. e constituir projecto em 
sepa1·ado. 

Approvaclo t•m :3• di::cussão e envín.da ú. CommissG.o de 
nouacção o sc.;·uintc 

PROJ"EGTO 

N. 5!:.16 - Hl20 

O Congresso Nacional decreta : 
· Art. ff. Fica. o l)oder Executivo autorizado a abrir, pelo 

Mínbl.orio da Guerl'a, o credito especial dl'.• J :OOIJS, para oc
coiTer ao !JU<;<nrn:nl.o ao ex-rH·iinC'Ü'O ~ul'gl·n f. r• tio Excrdto 110.
cional. Hcl'rndindo Pereira rios Santos, do qua.n f, ita.tivo de 
c!uc !:·~ta o art. :1.0,· da lei 11. 2.556, de ~li de sdcmhro 
CiC 1 :51 -1. 

.A"1·t. 2.º R•'Yog-an1-:-;~ as dispo:-i,_: ii1~,,; 1:111 co1d.1·al.'io. 
Vot.ac:Jo da f"men<.la do Senado an projecto que auloriza 

n. ab•~rlul'a do 1'.rcdilo 1:sprc1::1l de 20 ::239$060. para pagamento 
ao Dr . _\ní.n11 io An:;Ta dr~ Olh·ri ra t \ outros, cm virtude d1~ 
s<m!. •~!.l•:a .indid;11·i;.1: c.:om pn rct:•:r da Commi::;:;ão clt~ Finança.:; 
fayoravt•l :i ···rncwla (Yi de lll'C1.iceln n. ;;:n H, 1k 1 ~!"~0) (di:;
ens:::fíu 1.111it:<1) . 

:\.1n>roYada cm discu ssão unh::a a .-:;eguinlc 

E~tEND,\ DO 8 E:'\,\IJO 

Ao a!'I. J" - Em Yez de - 0;:; credilos P..;:peciae.;:; - di
~a-t't;: -~• .• 1'.rt:~di LrJ c:-.:rtt:e i ~1!» . .$upprimindo- sc depois de - ao 
Dr. A11 1·•11 i1.1 :\i1gTa •.k Olivciea r - as palavra.:; ..-: lO:-J.19~380:). 

O Sr. Prcside11te - U pru.iec:l.<J Y<11~ •Í. <.:ominhsão df• Rr.
tir.u.'r·rt o. 

• Vl•!a.•:ii•.• d11 p r P.i 1·1:!.1 1 11. • ;; ;'í . .J ,. -[ !>:!ti. al 1!·i 1 u~11 " crediln 
c~ pr:cio l dr• -': : -t:'iO~. l-•a r:a 1•a;;au1,.0!11 ª" nm.i• i: · ;\rlh lll' Xasier 
;i[t11'f'Íl'Ol 1• 1·11pif:"i11 .JC1:'1; l.11111· d1'..~ ~ :11i1tw~·à1.':i f'adiJlr:t; · l'Ofll J)<l
l'P('t•J' d:1 .-; ( :n rnrni :<,-.)f'.~ "" nhr-a~ l 1!1 [1 ] i1·a ,.; ,. d1· •J'inam;as ;;;obre 
u ·1·1nr·11ila ',\·id1; p1·n.ir•c·l'l n. :1 \ií ,\.. d" .1 U20\ (.:2' discu:;siio ) . 

O Sr . Presidente - Duraule a 2• discu::;sã.o deste pro
j1~du foi 11 !"frrP1:id:t :t :;P::;u ialr. 

E?l-lENlJ.\ 

'Fícr. 11 Govel'Ilt l i;.;ualmcnte autorizado o. .pagar n quantia 
-Oe: 00: 000$, {JOr 33 ki1omctros da estrada de rodagem da 
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empru:a A11to Viai,:ão Scrgipana, i"L. razão de ::\ :000$ por kilo
metro. como auxilio á. eonslruci;ão da e;;lrada de rodagem de 
E~rnncia a Sa.J;::ado, no Estado uc Sergipe. - Juão Jlenezes. 

Vou .::ubmt::tler a Yoius o projeclo salvo a emenda. 
Appro\'ado em ~" discus::ão, .sal"vo a emenda, o seguinte 

artigo <lo 

pno.TECTO 

N. ·3.J.5 - -1fl20 

O CongTcs::;o );ae.ional decreta: 
Artigc unico. 1•·1ca o Poder ExrcuUvo aulo1•izado a abrir, 

pelo M!niHcrio da Gunl'1·a. o er·edito cspr.cial de .'J. :J50$, .para 
oi:corrr.r ao pagament.o de vantagens. noii cxercicil:ls (!e mm 
~ JD.20. q11 e compcl t'm ao major Al'lhur Xavier !\1oreira e 
capitão Jost.~ de Lourdes Guimaeãrs Padilha, fü;cal 1~ ajudante 
da B.:cola ~Iilitar. para alub'lll!l de casa na~ proximidades do 
mesmo c::;tabclecimcnto; reYog.:da:; as ·di:::po:;ii_:õcs cu1 con
trario. 

Approvaca a refe1·ida emenda· do ·Sr. João ;)len1>ze~. para 
ser destacada e constituir projccto cm separado, sendo ouYido 
o Poder EX('CUtivo a respeito du nssumpto. 

O Sr. Presidente - O projecto pas~a â 3º discussão. 

O Sr. Octavio Rocha (pela 01•dem) L'cquer e obtcm dis
pama de inlrr~licio para o projecto n. 3,i5, i:fo Hl20, fig-urar 
na ordem do dia da se~s~o sef,;uin!e. 

Votac:ão de parecer n. 'iS, de 1 ü20. mandando arc!Jivar o 
requerimrn(o ele Lourenco c!a Silva Oliveira sobre o pro.ierlo 
n. 605. de 1920, da Camam do~ Depulados (discmsão unica). 

Approvado. 

Vola(;ão elo parecer n. 50, de Hl:20. indC!ferindo o reque
rimrnto de IT!'nriqur Salu~!';C Lu!."sac. sobr1:J conc~~são de uma 
P-::ti·ada ele frrro. p1·r~cdrnílo a vota<.;ão do i·cqucrimcnto do 
Sr. Ro~rigucs :\Iachado (discus.~ãtJ unica) .. 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos o seguinte 

IUiQUEfiDIE:-:TJ ,\O P.\Íi.l,CE!l ::-; • 50, DE 1·920 

~"quril'o qu~ o parccr:r n. 50, \"ollr. á Gamara, sem pre
juirn da. discu~:;:üo. afim da parle juntar novos doeume!ltos. 
- Roddyar:s Jlar:hado. 

· Rcj e ilaclo . ,.'I, 

ApproYado o parece:.• r. 50: di:? 192.!J . 
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Vota~ão do pareeer u. Gl. ele Hl.20, mandandL) arehivar o 
requerim~nto de Louren<;o da Silva Oli"\"cirn. sobr(' o .pro,jccto 
n. 605, de l!l20, dn. Camaea <los Drpul~Hlo:s (di~r.n=':<::ão unica) . 

. -1..pprovado. 

Votarão du pro.jeclo n. ~22 A, de 1920, isenLando de di
rei Los de iJnporlai:ão o material que se destinaL· ao Laborato
rio cJ.:: Oh;;.ervaoõP-s, manLido cm ?11anáos pela Ei'c.ola de Me
dicina Tropical de Li.vt!rpool; <:om parecer favoravcl da Com
r.1i~siío dr:: Eüude Pub!ic:a e substil.ulivo da -Oe Finam;as (2" dis
cussão.\ . 

O Sr. Presidente - A este projeoto a, Commi:ssão de Fi
mmças offec:ceu o seg•1inte 

SUJ3STlTUTIVO 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1." Fic'.'I isento do pngam•2n(o dos direitos de im

portação, inclosiv8 os de expediente. o material que se d.e~
tinar ao Laboratorio de Observa~ões. mantido em )fanáos, 
pela E~cola de Medicina Tropical <le Liverpool, constante dt~ 
drog·as, télas de aram!'.', centrifugadores e demais apetrecrw:; 
prcipr10-; de lah0ratorio e bem assim animae-s que forem d<:.,;
tinado$ ás pe5qnizas scient.ificas daquelle instituto . 

. P::iragrapho nnico. A" isenr.ões a que se refere este artü;o 
não s~ appbeam ao material e animacs de que haja similar de 
produer,ão nacional. 

~\rt. 2. º A FaL.enda Nacional restituir'à ao direcl.;1· do 
me11cio11ado ~':lboratorio as quantias que tenha cubrado no 
corrente exercício pela entrada de qualquer material para o 
J im al!udicto !lo art. 1 º. 

Art. 3. º Rf'!vogam-se as dispo~içi5~s em contnn•io. 

Vou sut~mcttcr a votos o substitutivo. 
Appr0vados, sucr.cssivamente, em 2• disc;;.;,~ão, os art.igôs 

1··. ;;• e 3º d(• ret'm>ido substitutivo da Comrnissiío de Fi
unças. fii:anrlo prejudicado o projecto pr1mitn 1J. 

O Sr. Presidente -, 0 projecto substitutivo pa$SU á 3~ 
di;;cussão. 

O Sr. Antonio Nogueira (pela ordem) requer . e obtem 
r,jspr.nsa de interstfoio para o projccto n. 22:: A. ele 1920. fi
í;,1rar na orcem do dia da s~ssão seguinte. 

Vo1.ar,ão rln p1·ojecto n. 670, de 1920, abrindo o credito 
de "'7 :893B-H3, para pagamento a Felisberto Br::mt (3• dis
cussãtJ). 
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Appruw:rlo cm 3" díscussfo o set:minle 

PHO.TEG'l"O 

N. GiO - 1920 

O Cnn~t·csso N:1eional decrcla: 
Art. - .1 . " Fica o Presidenle da Hcpublic·t autorizado a 

abrir, pelo :Minislerio da Fazenda, o r.redito espec.ial de réi:i 
47 :893$H3, afim de occorrer ao pagamento, á vista de sen
tcn~.a .iudit ia ria, dos vencimentos <lc Felisberto J1r anl. dis
p0nsado, er:1 portaria do iHinislerio dn Guerra, de {) ,fo de
zembro de mm. de) posto de 2~ tenente piC'.l_dOt' do Exercito . 

. 0$ impoii\•.~ n \'.onlt·ibuitür.;; d<-Yiclas foram de:-i·~onl:v!o,; n.1.-;· 
:111!0~. 
· Art. ~. • Ilevogam-t:e a::; clisposiçõe5 em conL:::a io. 

O Sr. Rodrigues Machado (pela ordem) requer a verifi
catão da vo1nç:.ão . 

Pror.êdcndo- si:! á verificação da vota~.iio, reconhece-se t~·
em votac!o a favor 21 Srs. Deputados e contra um; total, 22. 

· O Sr . Presidente - i'ião ha numero . Deixo de mandar 
c.roceder á r.liamaàa, por não haver , visivelment.e, numero. 

Pa~;rn -sr~ ás materias cm discussão. 
3• di sr.ússão dCI pro.iecto n. 693, rle 191!!, organizando a 

Contabilida-clr: Puhlica da União. 

O Sr. Presidente - Acham-se sobre a mesa varias emen
·.l:l ~ <1uc v:io ser lidas . 

~ã0. l;llCM~siv:imente. lidas. apoiadas e posta~ r.on.hmla
meni.e cm discmrnão a>; s·eguintes 

E:'.\!'E'.''<D.\S :\O PROJF.CTO N. G93, DE 1920 

(3ª discussão) 

Capi(nlo I - Ao ar!.. i "· 

§ L" D<'1xti;: dl' .«e!"I rarta r.lP. feno~ . :-iccr<'!'.ccnl-e-;:e . 4:\inha 
dl' navri;acão~. · 

~ 2." ~u.pp 1·i 11m-::;P. 11 .final -a pnl'lir d ~ .-; podendo. rr. l r~
fnnl m>. 

Rin de Janoi rn, 1.3 de dczémbro de 1920. ._,. Paulo ti.•:: 
F7·ontin. 
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N. 2 

f:api l 11 lo II - Ao a1-r.. 1(;: 8:upprirna-i"c n f inal clesclc 
as :palan·as: «;;endo porém> . 

• Rir.o de Janeirn, 1:~ de dcr.c111lH'O di~ -1920. - Poul" ,,,, 
F ront'i.11. 

)1, :~ 

•üa.1H~u10 III - Ao nrt. 23 - Parag-ra.pllo umco. Sun
prima-se : 

Ao art.. !7 :. 
Em log·ar de e: 11n pr·nm (]r 18 horn::: » rli;:,:a -.•1': « nn.:< praw.'

f ixado;; nog l'e>;pecl ivro~ l'<'f!lllamentús. não nndrnün por ém 
C\Xooder rJic uma "cmann». 

Ao .:irt. :3:1 : 

§ 1}. • Onílc diz ·«-~ %». Ira-se: d %». 
Rin d1' .Tnnriro. ·I :1 d0 drz<'mhro de "Hl20. - Pm1fo rir' 

;F1·on tin. 

N. ft 

Capitulo .lV - Ao art.. 35 : 
SuprrimGlm-$c as p.'.llavras: «n l1]m ·da. respon .o;ab ilid:irln 

cl'iminab. 
Supprimn-sc tamb~m lo{lo o per íodo qu~ cometa a;;sirn : 

-r.\"n Nli"O rlC'. etc..,,. 
Ao arf.. 40: 

S11pprima-se. 

Ao .aT't,. ·í2: • 
Lrl 1 rn. b) F.m. vez de ~: Ci00$. dig'lH:.c: -;JO :000$00/h . 

Ao nr t.. ·Vi. 
~ e Onrlc ;;r rlit.: <d !3 %»: lêa-sr: «iíl %». 
Au arl. .. rn: 
1:i ·L" Em \ '{'7. d~ <:r.O ·'7r:t ."<'.Íll .t30 %~ . 

:\.1) ::i t•t. ;;; : 

SuprlT'imn-sn o n.di.~n e sou pai·ngrapho imir.o. 
Ao nrt .. 60 : 
Oml·o diz: «quinzmrnl mcni.c:t>, diga- se: «lflcnsalincn!o:t> . 

Rio de Janeiro, 1.3 de der.embt•o de Hl-20. - Paulo de 
F1°0'll,tbi . 
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N., 5 
Capitulo V - Dos bens publiaos 

Capitulo. 
Supprii:na-se este 

Justificação • 
. . ::\'ão parece o assurnpto sei: pertinente ao Codigo_ da Con:.;.. . 
.tab1lidade ·Publica. 

Rio de Janeiro, 13 de dez1embro -de 1920. ~ Paulo -r..i(j, 
f'rontin. 

X. 6 

C;-püulo VI - Substítua-se assbrn o titulo:. 
Dos ~s.ponsaveis por dinheiros substitua·se pelas. se

guintes: ·«por hens moveis publicos:i>. 
Ao art. .'i:9: 

·Supprimam-se as palavras: «por quaesq1Jêr bens e 
IDO''eis». !X;o periodro final, rem :vez de '«50 :OOO:;ib, diga-so :, 
~2().:000$000:!>. 

Rio d~ Jaooiro, 13 1de ·dezembr~ de 1920 •. - Paulo. de, 
Frontiri ., 

O Sr. Antonio Nogueira - Sr. Presidente, por ·que não 
me tivesse sido possível occupar ·a tribuna na hora do expe
diente. c:omo era de minha intenção, aproveito a discussão -do 
pi-ojecto que V. Ex. acaba de annunc.iar, para. fazer uma ex
posição ce tudo quanto <Jqcorreu sobre ·a successâo governa-
men;.al do Amazonas. . 

A imprensa tem ultimamente insistido em publicar os t'e
legrammas que de varios J.JOntos (ta Amazonia são dirigidos 
aos illustres cavalheiros que nesta cidade representam asso
ciações commerciafs daquella região, e .pelos quaes vamos tendo 
conhecimento da esperança que as populações do extremo 
norte d<:!positam na acção continua, p~rsistente e convincente 
dos seus enviados especiaes, em prôl dp.s interesses da. com
mnnhão. 

Var. o publico julgando talvez que a representação federal 
foi DOsta ce lado, pelo seu alheiaroenfo aos males que afflig-em 
a Amazonia, ou pelo descaso por solicitação de provide~ci:ls 
que o ·momento exigia. fossem decretadas com urgcncia e 
acerto. 

Per·dõem os liOnrados e illustre~ collegas que abrilhantum 
a Camara com o desempenho do m:rndn.to pelo Pará que eu 
falle ticmprr. em Amuzonia, porquanto tenho lido tambem que 
de Br.1<-m ch~gam m:mdatarios .das classes conservadoras com 
credcnciaes que os acreditam junt0 aos podere$ publico.s, como 
se at,i]ata, persuasiva e inC'ansave1 não fosse sempre a ar.ção 
daquell.,s d1gnissimos collegas. 
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Enganam-se os que pensam ·que os representantes do ex
ir-emo-norte não t:?nham cumprido o seu dever. E para. evitar 
que os emissarios ·cta ultima boro. venham a ser louvados. ou 
:J.CCUSados, por Victoria OU derrota, para que tardiamente COil
tribufram, resolvi tomar tempo á Cúmara e pôr as cousas nos 
seus devi<los termos. 

Estamos cm fim de Legislatura . E' o momento de prestar
mos r:onta dos no-ssos a<:Los, .par-a que o ekilorado verifiquo 
se correspondemos, ou não, à sua espectativa . 

Em nossa presenc:i. temor.; u:n doente grave, que se tem 
su.jeílaC!o ao tralamento allopatha àa representacão fcdel'a l . 
Por que não ·se accentuem as melhoras, como é do deeejo elos 
interessados pele doenlé'. foi re~olvida -a mudan~a d e medi
ci na . O doente fui enfrc:;ue aos homr.epathas. Si não houver 
salvação pos!5ivel, a ·homcepalhia inlcrveiu tal'diamente. A cul
pa foi dos allopalhas. Si o doente escapa. o organismo reagiu 
ror cffeito da homrepa~hia, que chegou a tempo . Entretanto. 
·muita vez a r1mcção é effeito do!'> remedias anleriorP;::, Quem 
1i capa7. de convencer ao dono f!e um doente. que nfw foi a mu
danoa de medicina que o salvou ? 
· E' preciso e-xplicar qual a acção da representação d;i 
Amazonas junto ao::; poderes publicas para que a Camara 
avalie da orientação por e11a seguida nessa temerosa crise de 
borracha nacional. . 

Em principio .de.o;;te anrio visitei o Estado, que tenho a 
.honra de rcprese~tar nesta Casa. Ainda hoje confr.::.nge-me a 
alma a recordação dessa visita. 

~Iant\os 1oi uma das cidad~s de maior movime:;llo da Re
publica. A sua vida commercial era de um labor· intenso . 
Sempre em conf.acto com a Europa por communicações ra
pidas de grandes vapores, tinha-se. a impTessão de que se "Vivia 
em uma cidade moclerna. onde nada faltava. 

A decadencia em frcs annos. que t antos foram os da. 
minha ausencia. era assombrosa . Fôra-se a vida commercial. 
Desappnrecera a vida noctUl'll:l. F.m todos os depariamentos 
da activkJ.ade notava-se o abatimento resultante dR falta de 
recursos do ThesouC'o. 

'ÔU\'i as rnggcslões do commcrcio. P rocurei, juntamente 
com o illustre collega Sr. Dorval Porto, que em l\fanáo~ se 
encontrava tambcm, acudir aos appellos dese:>per!ldO~ dos :pro
duclol'e::: da borrucha. Havia na pra<;1a um stock regular, re-: 
tido pela baixa do pt·eço. E esse era superior a :31$000. O 
('nrnmcrcio pedia qul' o Governo Fcdc1·al, por intcrmccl in d11 
Banco do Brasil, effecLuasse a compra por pouco mais do 
preca cotado, como um meio d0 vnlorir.acão do producto. Em 
longo telegramma, eu e o mei.i illustrado collcga !evámo$ ao 
Sr . Pl'esidente da Rr.publica ::i. nossa impressão c!e;;olado~a de. 
situação da 'PTaça e pedimos que fosse posta em pratica a 
medida alvitrada ,pelo ccmmercio amazonen~e . 

S. Ex. deu-se pressa em re~ponder que a entrada. do 
b::mco na compra da b9rracha afast aria a concorrencia, em 
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vez de intensifical-a; que o prejuizo seria fatal, uma vez 
que o Governo se quizcsso clesf:azer do stoch adquirido. nlém 
de que a compra naquelle momento poderia ser um allívio, 
m!ls a ei'.fectivação de ~l processo não resolveria o 11roblema, 
al~~m de trazer onus ao TI'hesouro; que incumbira ao Sr. l'rli
mstro da Fazeuda de estudar o .problema e propôr a solução; 
que. ao qovemo ~'ederal não era, nem podia ser indifferente, 
a situaçao dn crise de um producto, que fôra o ~,~gundo na 
balança do nosso commercio internacional. 

Infelizmente não guardo os documentos. de oue muita 
vez tenho necessidade para provar as minbás asserções. E 
sinto que aqui não esteja o meu honrado collega para a ex
bibição do meticuloso dossier, que o seu espirito rrevidentG 
e arguto prepara para futuras defesas de sua: acção, aliás, 
.sempre norteada pelo bem publico. 

Durante a minha permamencia na capital do Estado, es
tudei a situaçiio com desejo de bem informar ao Sr. Presi
dente da Republica, no meu regresso, da realidade dos fa-. 
ctos, e o nicu estudo tinha de se estender ás medidas que, 
-por acaso, o g JVerno local fosse tomando para minorar os 
males da. crise, que se repetia mais uma vez. · 

E ahi. foroa é confessar, a minha surpreza nãf.l conheceu 
limites. l\em um só acto de administração teve durante o 
pel'iodo, que vae findar, o objectívo salutar de enfrentar com 
energia e sabed-oria a temerosa situaoão. 

Ao contrario. o poder publico, como que dz5interessado 
dos destinos do Estado, mais aggravava o -Oescalabro da vida 
economica com a falta de uma oricnta.ção segura na vid·a fi
nanceira do Amazonas. I\tmca houve uma reforma que vi
zasse a diminui!:.ão da despeza. Os orçamentos er;:im votados 
com deficits declarados. Os creditos extraordinarjos eram 
abertos sem justificação {1-e úspecie alguma, embora contra tal 
processo de governar se insurgisse a palavra de um ou outro 
membro da Assembléa Legislativa. 

Si eu não tivesse sentido a rienuria. nos lares, dantes 
abastados. si en não houvc~se. verificado a para~v:'~Qão com-
11leta do ·commercio nas horas em que anteriorm!O-nte a sua 
movimentaÇ1.ão era assombrosa, si eu não houvesse sentido a 
tristeza pairanrlo por sobre a cidade. acreditaria no exaggero 
das info-rmações f]'\Jle sobre a criso chegavam a esta Capit.al. _A 
realidade. dos factos patenteava-se aos meus olhos. E so nao 
a via o Governador, que encontrei nedio, luzidio, ·sorridente, 
como si governasse a mais feliz das terras d-este mundo. 

O SR. EPHIG~NTO DE SALLES - Feliz, contente e. irrespon-
savel. · 

O SR. ANTONIO NoGl.'EIRA - Era bem de ver que a intro
mis5ão do Governo Federal na vidft do Estado se tornava im
pr·escindivel. 

A arreco.dc;ão da receita diminuida. as despezas augmen-. 
tadas, a divida externa, em moratoria, que ia findar, a des-
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graça fazendo victü:nas, eram motivos para que texios se con
gregassem com um fim rleLcm1inndo o unico: ~ salvaoüo do 
Amazonas. 

Ao espirito menos previdente surgida desde logo a lem
brança da escolha de um novo Governador, capaz, por SP.n 
precedente de honestidade, tolel'a.ncia n descortino adminis
trn.tivo, dt1 pf•r m·d'cm na <l1)sordem financP.ira do Estado, 
MrtandC1 as s11pcrfluidad1::;; do S!~t1 c)rriarw).nt.n, inccnt.ivando 
a inir,iativa particular pa·ra a crP,ação de novas fontes de r~
ceiLa, e albeiando-.;;e, por completo, da polit.ica par-Lidaria. 
que naquella região leva os homens a e.xtremos condemna
veis. 

Só as.sim, só um accôrdo geral entre os responsaveis J)e la 
política amazonense, só a indicação de um nome por todos 
re;::peit.ado, e que. merecesse a confiança do Govel'.'no Federal. 
J)Odcriam justificar o auxilio por este pr~st~do ao Thesouro 
Jr,eal e o eonjuncto dr? med·idas que deveriam ser lealme11t1: 
poslas em pratica em bem da communhão. 

Foi esia ::i convicção com que cheguei ao R lo. 
S. Ex. o Sr. Presidente <la Republica achava-se em l~e

tropolis. 
Solicitei desde logo uma audiencia, que me foi marcado. . 

Contei ao Che.fe do Estado tudo quanto vi. Disse-Ih~ as mi
nhas impressões. Fallei-Ihc da necessidade de uma união de 
vistas sobre a successão governamental . Confessei que a 
falta de confiança no Governador do Amazonas fôra causa da 
não realização do emprestimo de 15 mil contos, que o Pará: 
sob a moralizadora direccão de Lauro Sodré pudera conse
guir. 

Do meu chefe, Senador Silverio Nery, dos amigos que o 
prestigiam com o seu apoio, não viria entrave algum a uma 
delibeTaoão que visasse o levantamento do Amazonas. 

E pedi a S. F.x. q11r. mr. infrrmns::;n ::e entre a minha ~a.
bida de Manáos e a minha chegada a esta. Capital o probl~ma 
da successão fõra posto em fóco. 

O honrado Sr. Presid'ente teve :l ,t?entileza de concor dar 
com as minhas observacões e não' te.ve duvida em mostrar-me 
o telegramma, pouco :tntes recebido do Governador do Es
taclo. pedindo a opinião de S. Ex. so11re a candidatura do 
Senador Rego :Monteiro. levantada. dizia o despacho, p~las 
maiore!1 for(}as pol!ticas do E~tndo. Essas forças rcpresrm
ínvam a frar.a entouragc do Governador, cuja personalidade 
f]nern abster-me dP. criticar. 

Essa r,rit.ica, porém. nu fiz peran!B o Qhcfe do Estado: P. 
nenhuma novidade li>-v 1~i ao conher.imenfC1 de S. Ex .. que es-
1 aYn i n!eiradn rias t.rop~l ias admin istratívas do G:overnadnr 
do 1\ 111azonas. 

A resposta do rminr~nln ~r. ]<:pilaci n Pcssôa ;í. consulta !e>
lc·;;;r:iphica foi cm rcrrnos c larrH e precisos. S. Ex. não po<lia 
immiscuir -nP nas qirni'l.í'\C'g qnr.- dizem re~peito com a eco
nomia. <los partidos no::: Estados. Uma ve:Y, porém. que lhe era 
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feita a consulla, S. Ex., agradecendo a: gentileza, entendia 
que a situação grave em que se debatia o Estado estava a 
e~igir uma entente entre todos quantos dfapuzesserri de pres
tígio nc eleilorado, para que fosse escolhido alguem, que pai
rasse superior aos grupos partidarios, que tivesse energia e 
condi<;ões de saude capazes de enfrentar a crise que assober
bava o Amazonas . 

Não descia. a individualidade, dizia S. E:x:., mas aconst=
lhava que o nome apparecesse depois (e tentada uma. reunião 
.<los chefes politicos locaes, que, era bem de ver, collocnriam 
os interesses do Es~ado aojma dos interesses subalternos das 
1'ac~.õ es. 

Nada mai~ razoavel que atttl;!nder ás justas pond.erações 
de quem fôra ,consultado sobre a conveniencia do lançamento 
do nome do Senado!' Rego Monteiro, e que· de modo tão ale
vantado correspondera ao appello, que o Sr. Presidente, na
turalmente, julgava feito de boa· fé. 

Ao contrario disso, nada .se tentou e a candidatura do hon
r·ado Senador foi lançada por elementos governistas, sem con
sistencía parLidaria, em um conluio de interesses presos á 
Euccessão. á revelia de ·tudo e de todos. 

Ora, ·Dor maiores que sejam as qualidades moraes do 
candidato, e eu com sinceridade as r econheço, a. indicação do 
seu nome trouxe o -vicio da or ig em. Não era 'admissivel que um 
governo que teve a rara habilidade de conquistar as justís
simas antipathias do povo amazonense, em geral. tivesse a 
velleidade de fazer um successor, que grato fosse ao gesto 
da indicação do seu nor:ne . Esses laços prendem deveras, e 
embora P.U reconheça que é ímpossivel f~er peior adminis
tração que a que vae findar em breves dias, não tive · duvida 
em declarar a minha opposi~ão ao digno Sena.dor, em · quem 
eu sempre vi um espirita atilado e :prudente, mas em quem, 
como o honrado Chefe do Estado, eu desconhecia as qualida
des de energia e saude necessarias ao desempenho do arduo 
mandato. 

Nessa mesma conferencia tive opportunidade <le lembrar 
as nomes dos Drs. Wortirgern Ferreira, Figueiredo Rodri
gues e Achilles Bevilaqua como os de homens dignos da in
vestidura governamental, sendo que os dous primeiros acha
vam-se afastados do Estado, ha tempos .iá, corn amigos em 
todos os agrupamentos politicos, e com todas as qualidades da 
administrar com acerto. ·e proveito para os interesses do 
Amazonas. 

Tive esperança de q\le o bom senso voltasse aos arraiaes 
governistas com a intervenção do honrado co1lega Sr. Mon
teiro de Souza que pedira a.díamento da reunião dos con
vencíonaes, que deveriam homologar a escolha feita em pa7 
lacio. 

A cousa estava assentada. Uma vez que o Sr. Presi.dcnte 
da Republica, na respost.a á consulta, fizera a. solemne de
claração de que o caso da successão era da economia intema 
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do E,;lado e qun $Obre clle deviam fallar os partidos locae~. 
a gente (Jue cetcava o Governador não teve duvida em se 
m~s L1:ar· valente. Aguentou o Senador Rego l\1onteiro. 

c omo ~~n. os demais m embros da represcntaÇ°'ão fcclcral 
do Amazonas. cntcndc-1•r•m que 0.ra licito tent.ar ain da o afas
t amento. dessa cnndicluturn. á hnR_ca de outra que m elhor 
harml)n 1 za~.~c o Estado com a. Umüo, sem cuja assistencia. 
aqucllc. não póde viver • 

. E como eu pedira uma auclicntfa :io honra.do Sr. Pre
sidcnl~~. com quem <lcscjava t.ambcm fallar o Senador Rc:;o 
1'lontc1ro, S . Ex. mandou convidar a todos os representantes 
para uma nH•sma hora no dia ela libertação dos escravos. 

Alli c:>LiYcra, pois. t oda a representacão amazonense, 
lJ.tH'cr11anLo cu rcccbc1·a dcleg-::11::ão elos Senadores Nery e Lopes 
l..•Oll\.'alvr.;; para represcntal-os. 

Gu:ir<lo i)em a memoria. do que se passou. O eminente 
Chefe <lo Estad11 disse-nos que lhe parecia m ais acertado 
;:cunir em eonferenl'ia t:odos o:; rr~1wesc.nlantes que cunced<!r a. 
t'.ada qllal. isoladameutc. uma a.udiencia. Rcsolyida a íucli!:a
i;ào -do nome úo Seuador Rego ?.lon.teiro, ::3. Ex. já tivei-a a. 
op[HJl'tunicJade 1Je dizer-lhe que preferia a sua pet·manetH:ia 
uo Senado, on(IO os s<!Llii serYil;os ·;;eriam r1n.:sUmosos ao scr1 
s-ovcrno crue ua adminisitração do L.\mazon.as. onde deveria 
~hegar quem eonseguisse o anoio unanime dos partidos em 
luta. 

SP.r·ia impo:>Si\'el ú. União correr em au..-.,:ilio daquellc E s
l.ado, cu.ia: r_risc angusLio;;a todos rcconhee>iam. s0m que ees
f'assem as cnnlenda.s parlid·arias, cuiàando o Governador só
mente de administ.racão, ~em preferencias por este ou aqucll e 
a;:i-rupamrnlo . A indicação ~)art.indo. como partiu. do situa
eiúnismo. sr-m a. audiencia aos oufaos chefes poli ticos, era. 
Qnant.r. bastava para que a ~fforve.scenr-,ia -partidaria cont.i
nuassc a. entravar a marcha. dn administraeão. 

Rcc11nhL:eia n n h 1.nu·ado \::enad1.1r ª" 11 1a i,:: pcn~;:-l'ina,; vir
tude:;;, mas a ;;ra;\idacle da situar;ão amazonense estava a exi
gir um pulso maü; forte no. Gov C'rno Estado. 
· O chefe do Estado foi secumlado por todo;; os Deputado; 
prc$e):l.tl:lS, que fizeram just.iça aos dole:> do illu:;tre Senador. 
mo.s qu.c entendiam :ser indisp r~nsavel um perfeito accôrdo de 
v ista,; rom a União na resolu~<lo do caso g-ovcrnament..11. 

P~nsou. por monwntos. o illus tre Sr. Rego Monteiro que 
o r.minente Sr .. Kpit.acio Pessôa tivesse a intencão de deslo
r::i.I-o para dar o E>ilado a um seu prole;ido. E indagou quem 
er:-1. então esse h omem, cu,jo rct:1'nlo acabava de ser dcsc-
1'!.lHtclo prlo Sr. Jlresiclcntc. :g S. Ex . com aquella ca:pt.ivanle 
::i.mab1licladP. e serena conwcstura. que todos lh e i·econhe.ee1~1 . 
rr?~pond1m qu~ não fi!1ha canrlit:lato. -O ca.nri!dato devena 

,-:;:i.hir de um accôr do entre os represenlanles i'erlernes. c1uc 
rr~µrcsentavam os diversos matizes da politira estadual. com
promcHcndo-se S. Ex. a apoiar, IJOr toda a fórma, o nome que 
.s:i:hi::so triumphante des.::e entendimer..to. 
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Ficou a:iscntaclo que o Senador Rego Monteiro telegra
pharrn ao::< seus amigos dando-lhes conta dessas amistosa;; 
pakstras e pedind0-lhes autorizuc-ão para represental-os nas 
combio.açGe~ que a sua desistencia vinha novamente cstal1c
J ecer. 

Com surpreza, fomos porteriormcnte notificados pelo 
Sr. Presidente de que o illustre Senador . .iulgando dispensavel 
a ~ua presc111.;u etn palacio, dirigira a S. Ex ... pur interniedio de 
um amigo commum uma carta, acompanhada de telegram
mas de !\fa11áos, no::; quaes se lhe exigia que desisl.isse da. 
desislt>ncia. porque o sacrifício de sua eleiç.ão era uma coisa 
resolvida, de qne não se poderia abrir mão, sem ~rande des
contentamento dos que se puzcram a frente do movimento. 

DC>antr. dest.e facto, c.hegúmos a uma dessas conclusõos: 
on o 110nraclo Sena·dor desejava roo.lmente a investidura e não 
dissera aos seus amigos a situação que a insist.cncio. dcllcs 
lhe acarrl'~ava. cm então razão t.inllam 1.odos quant.os nem::n.
"ªm qne S. F."X. não cfüpunha de energia nccessaria pai·a. fa
zr-r p1'rYalecc;r a sua opinião. 

O eminente Sr. f'rcsillcntc ·da fü~pt1b1ica, lamFJntaurJri 
qt~r. os nossc,;:; esforr,os rr.suH.asscm in1p1·of'icurJ:<. eonsüloi·aya 
finilri. a sua int.erYcw::ão no easo, quando lho ve<lh11os qui~ nos 
dissesse "r~ ao Senador Rego Monteiro não indirara S. Ex. 
nl:;urn nomP que dev('SRe. ser.· proposto ao;; ~cus ami~·os como 
de cn11eilínçii11 para n ;;nYtTnn (11. E>"!.ad0. ]~ <1ll\'Ít1lf•~ que an 
Senar.101· Jall:'11·u H11 i!lnslrP bi;;pn da diocese e no D1.·. \Vo['-
1 i.g-1•rn L11iz Fr•JTC.dl'a. Di> j)l'imeirn. perf.CJJCC'nlí' a nma fan>ilia 
c>c ;i rlw·rst1rios d0 S. ]~x. no Bsf.ado da Parahyha, S(lttbera 11ue 
pussni:t 1·x<·e!;;as qualiclarks ele a.clminisf.1·.adnl' j~ i;osava c.m 
tNlo n Amazona:'\ do mais olj~\'1Hlu eunccit.o; do segundo. a quem 
lambem 11ão conlleeía pi'Ssoalmente, tivera informações seguras 
que mi l oriz~rni.m <l l'OllSideral-o urp clenrnnlo ele cffcctiva; ga
r:rntja para os altM i11lr.•rc,;;s1.•s {10 Eslndo. 

O Sn. E1>rrr1;r,:,..;111 llE 8.\LLEl'; - Y. Ex. ci;t{t !'azemlo i.im.~ 
rw1·1·a1.:iio Jirlc>.li,osima dP fndo (Jlrn11lo c11:eo1Teu. 

O f-:i;. _\:'\'!'11:\h• :'\.u:L:1.:11:.•. -- C11innnrn~·andn nas inesnms 
jdr>.as P nc:n111~u dPsdf' li.•!;;O ufashido r> 11.:inH~ rlü illustrc vrntti.do, 
q11r- niío ac(:r•i 1 ada 1in1:1 (·ar1d i<fatm·a tk c11mhak. a tepte,.;cn-
1.a• i'iu fnd":·al 1·:~ 1 i r 11 11-"1' de pa1acio decidida a :11·un1'cllla1: not= 
;;r.Ú:< arni1:!ni' r• en r1·1•!P;;i nnario;; qur· ee 1Ta>";.:(:1n ri! eiras cm !"r1rrin 
do nome do Dr. \Vodii;ern Fcrreir<t, que. ú confüm(;n. nellc 
;lnrinsilarh por· lodi;:-. n úi>: jnnta''.ª ~1 con1'ianç::i. elo l1onn1do 
JJrcsidenLc da Rcpubllc<t, irnpecsctndl\'Cl ri. {[UCtn se pt'Opuzesse 
ao :?:O\·c1·n0 Cil1 F.slado. 

·· .Manlevi: o eminente Chefe ao F..staclo a linha de concluct.:.i 
n11ro a Consl llni\:âo e as leis lhe tra-çavam: umll: im~arc:iali
;Jade no p !e i Lo. rsuc foi tomada., la nos centros s1tuac1omstas . 
.como uma prova evidente do <lesinteresse de S. Ex. pela: 
causa da~ opposiçõc.~ coUigadas. As inform!açõcs oue cox.n 
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lealdauc tmn::-nnlliamos n.os homens de responsabilidade no 
1!.,stado eram consit.leradas como invencionices ou inLrigas cfa 
opposir:ãn.:. "\ .nnta üc palacio affirmando que o l!01ll'~do J>r :}
:ml<'nlc. nuo f.mha candidato l cvuu ao cspil'iln <lo~ timorato-:; 
a energia nceessaria par.a a manutenção do n ome do Senador. 
Os intl!rcsse~ c!evadcis elo E sl.ado ficavam em p lauo inft-rior. 
A ameaça de unia intc1'1\·c11~~0 federal 110 pleito. esta sirn, 
tlcsa;;gI"cgar·ia fa cilmente os eleme11tos que se conservavam 
cohesos cm torno do nome illustl'c do Senador Re:;o Monteiro. 
Houvesse essa am~aça a nlio haveria duviua cm tugir aos 
c.:ompromisso;; assumidos. 

Não poclr:riamos p leitear- um act:) r!o~cisivo nesse -:;e rll i.io, 
nem o hor.1-;Hio Presidente faltaria ao seu dever fazendo uma 
int,ervcnção não prevista. na n l•ssa Cnnst.ituiç:.ão. 

Fomos ás urnas. O resultado do pleit.o leve profusa di
vuléfação . V cncemos na capHal 0. nos mun.ic;ipios rnais im
portantes do Estado . O candidato do s ituacionismo conscr;uíu 
o te rceiro logar na votu1;ão da capit~l. e os cand idatos foram 
t:'m numP.ro de tres. Para que o ooder verificadot· nude::.se 
rreconhe(ler o candidato derrotado foi preciso apunn· eleições 
fraudulentas e j'U1gar nullas clei0ões procedidas co!Yi toda;; as 
prescri-pc6es lfa lwi. 

A a~:scmbiéa sobr1~poz-.~fl ao eleitorado. O fac to per! r~1](·1: 
á caL0'"or·ia do;; (;t1ll'sum:i1ados. Não lia pa,i:a quem appellar. 
E stá rt-conheciclo Govclt'nador do Amazonas o illus l.1·c Senadol' 
ReQ-..1 i\lonteh-0 '. 

'· Era preciso. porêm, que n repres·en Lac;ão federal nã0 ra
l'aSS[• nn C'.aminllo. Fet:hvda a. porta por onde dev1)ria rnfn·a1· o 
:< 1 ~u eandida!o. po si tivarr;enf.e e leito. tornava-se indispl'.'nr'a\·el 
al irit· uilra que dl'ixa~5,: pa~;:ar 11.ue(n fo·s:;e k•.-ar (}l'denr aos 
nt•;:0cbs do "\rnnzmrns ,~ paz no espírito da sua população . 

.P!·ocuravamos u 1·lnwe dcs~a porta. quando dous r,oli1:;;ns 
fornm procurados pot· um m:inda t·ario do 81madol' Ilego :\of<ou
i.Pi t"O, 111 1•• vinlrn trazer mr.a propo~ta pol' par te ele S. Ex . .-\ 
l:r1u;;a r·• ·a .-;impJe·$: nma rcn11ncia. n p o;;:-e do Prcs irlcnf.c da 
.\ ::.~1~mblé.a. a reeleic:-ão g•~rn l. r~ a r.•!tii tão 1lr. rnn 1·andi<1a lo, 
parn. 11 (:r.iYrl'rtO. dl' r,nnui1um accürdQ. ::\i"w l'r•ennl1cc i llO pk-
11ipot.l'111:;ar in i11ml id·:idr·:' QtH~ :ml.01·i;r.::i;:;s('u; a im;p,..;fi d1n·a . 
DcmaL-=, nutra r.onsa n~r, lin.v ia11ws fei to a i (: 1:n l:io • 1111~ p1·0-
p i'tr n. yoJta .Jo Senado;~: nr.g-11 :\[o nfo i:-o an Sen:-iflo, Oltde 1\ S1:11 
tn.knl.o icrn brilho r.IC'. CÍl'.$Ü\íll11'. <' a l'tdr;.ãn d1• um Gov1•1.·11a
rl01· qu·~ rP.tmis:-r~ n~ YOt.<i~ rle Lodos CI" pn.t•tidos 1! o apn io d•l 
G0vf'rno Fcd(;ra 1 . 

Si anf!'s da cl<'ir.iio. n nccc~·t'ílít i1ã.ri flil'a llcc1~it11. pni-q111~ 
rr:mnva: ·o depo]s de • TP.•~onh~(;icln Govc1•rin.dor? :\ão _cm ll?"
:;ivcl. O Sr. Albcrl.n Mrirrirn, CJUI' f·rm a hnn. manta d1• ru
tcr ~t>:::ar-~e pcin.,;; enn:.;ns t1o Arr,a7.onas, ou p il lll'l'iavn. c·o11~ os 
coll~gus ou ouvira mal as palavras <lCI Se~ador. ,.;1!11.:ll:mg-u. 

No rles<•J.io aincln ele d1egar a uma solucao quP. snüsf1:r.e~sc 
ao E stado levamog ao hon.-rado Sr_. Presiden te da Repuhhca 
a proçostá trazida ai) !'.osso conhecimento, com as re.sa!va·s 



Chara dos Oepltados · lm(l'"esso em 29/00/2015 00:39 . Página 64 de 88 

! ANNAES D.A: CAMARA V 

nece:;:,;ai·ia,,:. E cunw, pela primeira vei :;e fallavtl 1ia teelei
i;;io da bancada, com a devida autorü-:avão uos mleus co!Jc:;as, 
e na pre::;ença dclles, declarei ao eminente Chefe; do E3lado 
Q'.18 não cogüassü de no·.ssa situa~ão cm qualquer pacto a 
•~stabeieter. l\fais aind:t<: pedi que propuzessc S. Ex. io sai.::t·í
.ficío do~ Dqmtaclo·s, si tanto fosse preci.so par'a a salvacão 
do Ama:wnas, que nós r.onsideravamo·s acima dos nosso:; in
tcrc~sé~ pessoaes. 

Reaiizou-se a minha previsão . O Sr. Aibe.rto Moreíra 
uãl.) tivera credenciaes, mas uma vez que o illustrado Sr. :Prc
sir1 cnte voltava a mosr.,t·ar des~jo de uma concil iaç;.ão, o l10n
rado Si>r..ador Rego M.onteiro ·s~~ promptifica.va a satisfazer 
1.•sse cl~sejo. Era seu devl!r, porém. apontar as diffículdadcs 
(fU<.' enl!·evia.. Rcnnnciando. dcve:l'ia ir ao Governo <> J're
s idenLc àa Assembléa. !\'las o Dr. Alfredo da l\fatla era can
didado a(l Monroe. Preferiria a cadeira ôc Dcrmtado por tre~ 
a1mof; á de Governador. setri (linhci:1:0 no Thcsoun1, iior trf's 
1 .1.~z.,~;;. Se~uia-se na ;ird,~m da ::ucccssão o Presiueuto do Tri
bunal. Esse não era homen:: pai·a. cumpri!· acc&i·do. Suggcria 
um aJYilrc: assumiria o Governo; convocaria a .A:;scrnbléa; 
f.ar·fo. eleger Prcs1dente um 'Deputado de confi:mça: l'cnuncia~ia 
e viria para o Senado, indo para o Governo o Senador eleito 
na sua vaga. E ql.icni 1~ este Senador? Ha por parte de todos 
acceitação desse plano ? E o interpe!lado respondeu que não 
tinha nome em l\"ÍSta, 11iio sabia ainda qu·cm devesse .ser eleito 
na rcnovacão do terçó do Senado. 

Pura pili1eria . . Ao espirHo luciclo do emine:Ule csladist:l, 
que dirige os dei<tinos da Xação, ella não ~scapou. tanto 
assim que S. Ex. deu por finda, definitivamente, a sua mis
.!:âo conciliadora. 

Perdido tempo e111 ouvir o falso emissario, a represen-
tação federal não deu a. batalh~ por perdida. · 

Havit:.t no archivo um pro.i ccto autorizando o Sr. Presidente 
a intervir no Estado do Amaz'Onas para mnnLer alli a fórma 
republicana federath•a. Conhecida a orient.ac.ão da CamaD1, 
que prestigiaria os Deputados amazonenses, era DJ.1tu!:'al que 
ti·aballlassemos pela vota1:ão desse projccto _ 

A pedido nosso. o íl1ustrailo lende1· ela maioria cntendeu
€e com o honmdo Pr1~siden~e ela Gommissão de Constituição 
u .Justiça e com S. Ex . . combinou a desi~nacão de um dos 
membros da Commissão. para. como .iurista, estudar o cas-o 
do Amazonas e fazer um relntorio minucioso que conoluh;se 
pela pn:;:;;;ibilidade da. applicn~·tío do r cmcdi<i c0nf't.ituc i0nal ou 
pela certeza de estar 1)eri'eitamente normalizada a vida do 
E:;tado. Coube o estudo ao intc:;ro Sr. Verissimo de !\Iello. 
S. Ex. desempenhou-se da incum.bencia com ~'.'l costumada 
galhardia e cheg-ou a. esta conclusão precisa: a Constituição 

vigorante no E sta:do ~ nulla. de pleno .cJil'cito. A refo rma da 
. anterior fõra feita -com flagrante violação dos IJrecoitos nella 

contidos •. 
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. A int.enenr,íi.o era a porta procurada. A chave estava 
cm m ãos do illustrado r epresentante fluminense. Pela con
<:uista della empen:bs.:no-nos desde logo, e é dever meu Agra
decer, em nome do Ama:wnas, a solicztude e bôa vontade que 
nessa phase da questão nos foram dispensadas pelos teaders 
das val'ías bant allas da Carnara . 

.i.\fas n. in tet·venção nos Estados é as:mmpto de natureza. 
essencialmente politicn. Para a sua decretação devem har
moniz.'U'-se plenamente o Congl'esso e o E.\:ecutivo . . A.s com
binações legislativas ficaram dependendo, portanto, de au
diencia ao Chefe de Estado. E o eminente St'. Epítacio Pes
Ma l'ecebeu do illustr0 Sr. Verissimo de Mello o estudo so
llrr o caso do Amazonas. Ouvimos de S. Ex., posteriormente, 
que o trab1alho lido ex-a dei'ensavel em todos os seus pontos ; 

· que o Relator com proficiencia rara abordára todas as faces 
<ia questão; que a intervenção era uma medida moralizadora. 
para o Amazonas. Mas a reforma constitucional fôra feita em 
f913. Sobre ell•a passaram dous períodos de Governo no Es
tado. .Estabelecel'am-se relações a té de caracter interna
cional. De mais, a Presidencia da Republica não tem solu-

•·· ção de continuidade. Dous antecessores de S. Ex . jul~ra:m 
• a rei'orma legal, quando precisamente sobre ella o Suvl'emo 

'rribunal se havia pronunciado, de modo a justificar a in
tervenção federal, mquelle momento. Como, perguntava o 
eminente Presidente, recorrer agora a um ro:pediente aban
doMdo no instante em que deveria ser usado, com a cil'cum
stancia ainda <le provocar, com a intervenção, uma série de \ 
questões, que encontrariam apoio na. justiça? . 

D.e facto, repetia S. Ex., a intervencão M Amazonas é 
uma medid>'i moralizadora. Não lhe era licito, porém, plei
tea~-a. peios motivos enumerados. Mas, sem pleit~ar a me
dida, aguardaria a deliberacão do Cong1·esrn para cumpril-'1 
ioteiramrmtc. 

A ínt.:•rvenção, sem o decidido emp-mho do Governo em 
:vel-a ttpprovada, sa.hiu das nosSlll.S cogiJac.õe·:. 

l~ntrementes os nossos adversado:: faziam publicar no 
F.,:1ad .. q1J0 o il'.t ~st ·e ;3enador Hego l\hot~:t'~· tinba o deci
<iidL• ap.:no dos poderes public.>s f,..:ier1·~ - . que no ccr'-'P.I' 11'1 
!'ua !tt.i:.i1i1rn1tracão lhe proporc:ona"ia'll os meios d E: trano:
forma t· a miseria em que se arra.;ia o ,.\.-na.:1mas Ill-'l. riquez~ 
do:; bon:; t empos de borracha a i 3~ o lulo. 

Para convencer os maís incredulos de que o Governo . 
l~ederal iria ser o banqueiro do Amazonas inventou-se um 
aecôrdo com os credores e:\.ternos, a ser assign.'ldo nt>;; ori
meirO$ dia~ da acminislra<;ão, com o apoio do Sr. Presidente 
ela Republica. Um emisario de prcstamislas francezes, Mr. 
Guillainc. andou realmente a confabular com o íllustre Chefe 

· ·fo E'5ta<l:o. Não recebeu promessas, nem o emissa:-io repre
senta'va n. maioria dos credores. 

C. -Yo!. XIV 16 
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O que se transmlttiu para o EsLado não pn.ssa de mn bluff 
polilico. Sinão, ve.iamos o que nos diz ·Sobre· a missão Guíl
hün e o J o,·nal elo C ommerdo àP. 19 dt) mcz ·passad-0: 

Escreve-nos de Paris o Dr. Rodrigue~ Vieira: 
.Negooi<J.;do.r da· opera~ão rJ:o consolidação {'1tndi:n r1 

loan do Estado do ~\Jm.a:z.onas 02m 1915 e da liquidaçãD! 
de contas com .os banqueiros do emprestimo dfl° 1906. 
JU.andato que absorveu minha act.ivicta.de durante dous 
:~rinos, estou aqui a servir ldle alvo a.os ct'ed:ores ex~r
nos desse Estado c!·esde que eiu HH8 foi suspenso o 
.>Jerviço t:las convencões quf!. assig·nei em nome de seu. 
Governo . 

.. :\: minha passagem pelo· consulado d.e Paris em 
subst.itui~ão ao ülustre e . honrado Dr. Souza Dantas, 
vcíCI aínd.ll augrrientait· o numero das reclamac;.ões dl\ 
credores, anciosos· lambem por ~onhccer a missão que 
levou o rep·ulado jornalista; ~lr. D. Guilain.e ao Rio 
d e ·Janeiro. 

!'\ão t.artl;ou, poré-m;- quP. o distincto reóat.or do Le 
Bdsa, que é ta.mbem um dos dircctorcs da Sociedade 
Mantios !\farket. vie~sc fafü faui:r a tod'os. 

:\:is edict.oriaes do seu ,iornal ?iir. Gallaine. píntan
d·o a situa0ão financeira. do Amazonas de côres car
regadas. a;~i\-oga fran.(!amente uma nova operai; ão. de 
'<.onvr·rsão, abrangendo ao que consta a univcrsalid'ado 
d'o. passivo do f.hesouro do Esta.do . 

.:\o;; poi'l::t'ÓOL'es de Htu-los rh é.1.vi<la u.c~nu.-:::~ com. 
o i:ngod:O d"e 6 o/O nas obrigações -'.lo novo arr·:rnjo, oo
n:illando-:=;e, como é de uso, toda~ as modalidades da 
opct•açúo pt•ojcctada. 

SemcJ·hantc plano Jcv~1ntou. como era de espera i-. 
uma série de •v:rotestos dos cyedo'res. tle q:ue guard<v 
g1·ande numero para reforçar esta c::q:iosicão. 

T ive, pois .(lue explicar a. estes a minha aLtitudo 
como signatario do contracto e o. pensamento do Gover-
no que representei. . 

Fo\ assim que Jogo t1uc o C'~vernad1>r do Estado 
suspendeu e·m maio de 1918 a. l'Qmessa d'e fundos para 
0 serviGO t.liO fundi'tlg e das letras assigna:das á Société 
'fa.'rscillnise. nc·hnnc!'O-me cnt.ão !lo Rio de .Janiero, tra
h,ttlhci junto ao Governo Federal pia1'a. auxiliar o ~.\rna
zona::; a pai;a;i.· essa divida de 'honra. 

O íllnstrc Deputado mine.iro Dr. Autonio Carlos. 
Mi!üstro de Finanças. nesse momento dar:i testemúnhl) 
das minhas solicitações nes.;;e sentido. assim como eu 
toe 11gradeço ainda hoje o. nohre apoio · com qué' ac-olbeu 
as 1.'nirf.'\as idéas ~m r~lal}ão· ao I)~men'to <fa. ·r:~ivida C:o 
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Estado do Ama.zonas, solução reclamada d,e urg-euda. 
peta honra nacional. 

L°:e rcgre!>SO ú Paris. ucsJc janeiro do anno í1a5-
sado, venho :Sencto com aCima ú'llud•í, pelos credores ...'.o 
ftmd-i?ta, como se eu Iõra. parte na cxccuc.:~o ,fo con
tracto de i915. · 

Surgindo agora !.\Ir. Gullaine em nü.s.são· ao Rio de 
Janeiro, «como rc-prcscntantc de credoresi>, nem por 
ii;i!O sou poupado. Ao conti·ario é pre.sr:mtemcntc quu 
a gr.ita, as qu eixas e a irrita.-;ão se elevam, soJJ a .aml!a
C·a do noYo pagamento cm Lit.ulos. 

E é esta a:;gravaçfto de uma silua1;ão já embara
çosa que me onnga a apura;r a verdade dos faclos. 

Informações colhida:; na:> fontes i.:ompetentcs for
·neccm-me a -certe~a que os credores da divida externa. 
do .:\.mar.onas n.'.'lo mandaram emii;sal'lo ao Btasil: 1m1e:; 
snn os banqueiros quie negociaram o f1ir1tlü1y. A.Ó qu1> 
pare;;e, são clli:::> O!; autores du novo plano de conver::ão 
1-:x1wsto por Illr. Gui1ainc. . 

Para chegar· a este resultado dfrif'i-rnc á «Sociét0:: 

Marseillaise:>, que ,; parte no contracto da erni:;são du 
cmprc~Limo de Hl06. :.Wr. .Ferrin, S!.!u di:,,110 ·:hrecto1', 
em nome lla administra~üo, der.:larou-mc q,ue o banco 
omis::;or do referido emprestimo. não só é extranho ao 
arranjo planejado, oomo. oppõc.:.sc, neste momento ele 
afflict.iva pressão ecouomiea. a qualquer operação .que 
não seja o .pagamcntn cm c:;pccic. conforme a c:-;tipulu
ção de 1015 . .Ainda mais, accrescentou que ncnhurn:t 
nova,,;fio se poderia rcatlizar, em rela(;ão ás letras que <1 
Edado as.signou :i <1Sociéü; i\Jarseillaisei>, porque estas 
s-osam •:l"C' certos P·rivile;;io.s, oriundas, como são. de li
~uidação e cessão . de direitos consideravelmente van
tajosos ao Thesouro do .Amazona~. 

De posse ~~as declarações do })anr:o, que reprc3enta 
SO º!" <lia1 divida externa do. Estado. dirigi-me ao <i:Of
fii.:e Xatiooal d(~s Va.Ieurs l\fobiliêres». 

$ 0abc-.sc <Jue esta imDOQ.'ta,ntc co1·_poraçü.10. ins-Li
t.u-ida para ~:refender a <:0UoC1açfio da «épargne» fran1;ezu, 
bem Que nãb seja iwopt•faiilwnLc uma rcpartkiio o.ffi
cial. é. protegida i1elo Governo 1~ ~~rvc-l'hc, por vezes, 
1fo or.;fi.o consultivo. E' o que explica alli a presença 
d-e um anti~o Iunccionario do Minist~rio ele Extrangei
ros, !\lr. Bal'dc, s~r-\·inclo na S"l.ta ·d-ire.etc.ria. 

O distincto dircctor-sccretario declarou-me todCJ 
:;N1 pezi].r de vêr o Estado do Amazonas abandonar os 
C.l'!·\dores- no momento em que o rranco franccz faculw. 
o nagamento do serviço da divida com a terça part<:i 
do· numcrario e:cigido ao. tempo da as.signatura do con
tracto .fundiny. Disse-me mais, que o momenlü seria. 
para emprehender a amorti~ação da divid3: cm larga 
esoola e :uiio a au;;-.roentar · encargos. E, int'3rrogadQ 
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qu~:~lo ã _ m_issão de .:\Ir. Guilaine, informou-me que o 
~oí~icc l'\ahonab é extranho a ella, nenlmma appro
~-:içao dando- ao plano pro.jeclado, que. aliás .. não lhe 
fora communicado. sü o ~onhecendo 1mperfeitamcnte 
atraves da imprr.nsa. · 

Sãu dr\·n 1H:cultar aqui um e<'1'1o a1.:1~· l!lllli' ~~<1111 
')Ue Mr. Bardo ::!': referiu ao dcwdor «indifferentr e 
msl1nsivr+, ús l)<'nosas ílit'ficuldadcs aetuacs do credor 
éprou.vé. 

· Assim. pois. e:;tou autorizado n. affirrna1' que o~ 
credorc's do r>mp1·estirno externo do Estado do Ama
r.onas, de mor,, os do fuiidin(f, de 1915, assim como a 
«8oeietr~. Tlfar;:;~Ilai!';c~~ cnm o seu e.redito especial. são 
PXtranhn:;; ao now1 arrunjo projectado pelos ouf.org:an
tcs do m.:indato comJ que Mr. Guil!aine se apresentou 
no Rio de .Janeiro. ~ 

E, francamente, na opinião de todos, seria mesmo 
preferível o statu quo, <lo que aug:rnento inutil de pe
sados encargos ao 'J'hesouro. sem beneficiar os credo
res nas suas necessidades prementes. 

Com effoit.o. qual a vantagem <laquelle em con
verter uma divida ao typo de 5 % em outra mais avul
tada a juros de 6 %. 

E qual o inti:>resse desfr:s em receber novos fi...; 
tulos presentemente ? 

Uma somma consideravel será exigida de contado 
para as despezas da operação (e cumpre contar que 
neste departamento não será lambem esquecida a. ca
restia actual das cousas), ao passo í!Ue os credores, 
famintos· e irritados contra nós, fi6arão mais uma vez 
sómente com papei:; novos nos cofres. 

Não. não {: isso que se deve fazer. 
S. Ex.. o Sr. Presidente da Republica, scr;-uudo 

refere 1\lr. Guilainc, já mostrou ao .Amazonns o cxe1n
plo honro:;o elo srm pequeno Estado que, com ~ rnet0:dc 
da receita. arrel!ndadn ilnqucllc e nma populnçao rnnwr 
de dous tf!reo;:;, C:\cCula todos os scrvicos de adminis
trar.ão i-:em atruzo;::. 

• O lionrado Oon .. i·nudrrr Dr. Pccfro.,;u, bem quP .~f! 
mostrasst> hPi'ilun1P PTII re:lnc;ão ao!; ctí1·tes neccssul'io: 
no servic.:o at.lmini;;;i.J·ativo, Jarn;on us .bases de uma sa 
JJulitieu fimlml•ir:t. Si nsbl füra scgnufo pelo SCl! J)l'~
dnro ;.;ui.:1·!':'.\i'n1· Hãn i'e lc~l'ia operadu essa nrhit.rat·ia 
Mnfusão de dCYN·1~i' -- n ~11hslituioão rlr. privilcgios 
rh~corr~nlr$ <lc rontrato.q - pelos encargos puramente 
de domi11io Je el'l.!dilo;;: fl11dn:.mlc~. 

Nu "\ ma:r.unu:> w.1f.a-~1.1 ~1.·ln <luvidu ccl'lu. car~·nr: h1 
1.fo h•.1a orientar,:áo IJvlH.kn. t! de r·.i:'itci-io~a <f<J8tãu d•! sua.~ 
finanças; mas ns riqur~zas do }~stad<1., mesmo · sua ~e-
1•rescida arrecacJut:ão orçamentaria, uao. prernmcm am
da o e::;ta.Jo dr. fallencia elo Thesouro. 
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. O n,0\:0 Go~-,,;muln~ q11c ir:í <'m hr•n-o tomar IJ05=S;'\ 
.1;1 n1imm1strn~'1n do rim E~tacio não podrrá declinnr 
n1'>:f" m.onwnto do n.nxillo do Gov\'rn0 <ia. liniâo: nem 
,~;;ta _ <!1.'.JX<U!ú rfo P·Iii>Sti;gfaz· .'l .~na nntúri·dn.de. enfro.
q u ~'C1.jn pl.'1 a li 1 Ia 1•:<tPril ria>' f::lecíii>:< q11" :-:<' dl.'gladia111 
afü no a11~e das paixões polil icns. 

O umro plano capa:>; <le levar allivio aos encargos 
rlo Thrsouro amazonrnso ~erá o auxilio da União, nos 
trrmo::; ria 1C'i federal dP. 1916. 

O nnn·rno ()o :E;;tndn cnrc-ce. sem perda de tempo 
T'<'Fi!alwlN'f'l' o (•.i-rrlilo puh1iNJ .!'i quizer preparar essà 
opulenta :rrgião :t rf'r-n11r.rar o lugar que .iá oceupou. 

O momr.nto flfCsmte offercce-sc ade(juado ao pa
;:::amPnfo Pm cspf'f'ic. Dr:vl)-SI' apmvf'itaz.- a depreciação 
110 r,amhin frniwr-z (r. n;io ~erá j:'i t.nrdr. ?) para a 
~xc>•'nçi\o dr· nma 01wrar,.ã1> destinada a coUocar naf'. 
milr•.~ rios r·rNlore,<:; 1'i\lrangr,iros a s1>mma necessarin. 
nã(l Slí no pai::-nmcntCl rlns prestações vencidas, como 
hlmh•'m afim ri<'\ ~nrnn!"ir o servit:o dr ali::-umas an-

. nuícJndP::; e nmorliznrõeR. em<innnLo o Thcsouro do Es
larlo põn rm dia os encargos tntrrnos. 

~ada portanto de conversões ou c'onsolidaoões ten
dPn!es n hugmnntar o pas:Ü\'o já ::wultado, e a saccar 
imprndl'nt.l'mente Mhrc recursos ainda aleatorios. 

l'~' nst.a n opinião que ti~·e n honra de colher, una
nírncmcntr, manifestada pela maioria autorizada dos 
r~rNlorrs rln divida P.Xterna do Estado <lo Amazonas. 
Paris, outnhro de 1920.» 

J~' rlaro q1i.~ o ri:mrcsrntanfc dos credores não ouviu do 
Sr. prrsiclcn te r.ompromisso de csp('cie a1guma, nem poderia. 
ü1mnl-o o Sl'nnclor Rego r.Iontoiro. sem qnr:i a União endo~
saP..<;c :< transacção. A pa.lavra do EJ>tado de nada vale hoJe 
ocrnnf.c os centros financeiros. 

~fa,; o $r. Gu ilia i110 rrprl',;cnía os intrró:;;;<'~ dr. duas com
pnnhins inglc:rn!-1, n :llnnáos .l\In.rkr.t. e n Manúos Improvements, 
qun rN·hcrnm o rinsnmcnto de sua~ dividas cm titulos do Es-
1 nr!n. Si"io titulas ele divida int~rna, que não podem ser con
fundir.los c.1m os titulos do divida externa. 

A rnp1·esentacüo feita ao i1lustre chefe de Estado por um 
grupo de credores contra o Processo empreg:ido pelo emis
inr io Gl..lillainc \"cio publicada. no Jornal do Commercio, Jo 
;~ <lt>sl0 mrz e :>.qui var: transr.ril)tn : 

A D!VIDA l::X't'Rfu"'l".\ no AMAZONAS 

ner.cbemos de Pa.t•iz, nelo ull.imo correio, ::i. sc
~uinte- r.úpia, quo damo~ no proprio original. de ~ma 
rl'prl'.5en tacão fllW um grupo do credores es~rang-c1ros 
do E~l.n.do do Amazonas dirigiu ao Sr. Presidente da 
H0publica: 

«A Son Excellence rifonsieur le Présídent de la 
Il.épubliqu~ des Etals ljnis du füésil - Rio de Jancira 



câ'nara dos oepltados - lm~esso em 29/06/2015 08 39 - Página 70 de 88 

2·i(; 
~\~NAES DA CAM~.~ 

- - ·Monsieu l?résident __:_ Qu~lqu'un se . disanL r épré
.:-entant d'un gro upe <:!e porteurs de titres de la «Detle 
f'..Xtérieure:::. de l'Etat. de l'Amazone est parti au Brésil, 
<t pu être recu par vous et présenter un projet de re-
~l'3ment de la dette extérieure de cet Etat .. , 

Les porteurs des titres de la dette exLérieure de 
1'A.n1azone: Empxunt de 19•06, émis par la Société Mar
.,;eillaise ei Funding 19-l.5, fait pair l\ionsieur Rodrigues 
Vieira, délégué de cet E tat, n'ont donné mandant à qui 

· qu"' ce soit de les . représenler et ils n'auJ.>aient p as pu 
lc! faire sans une décision prfable vo Lée pa.r les obli
;;ataires, ce qui n'a jamais eu lieu. 

Cette ;pe!:'sonne ne représen.tait que Ies intérGts dP. 
deux compagnies anglaises: «Manáos M:arketl'> (dont 
dle est un des admínistrateurs) et «Manáos Improve
m~nts ». Or, ces deux compagnies ne possedent que des 
ti t.res de la ~ Dette inter.icure l> de l'Amazone ·qu' clles 
ont' recus en paiement, !'une comme indemnité, en 
...-crtu d'une scn tence judiciairc . . l'autre commc prix d<' 
cession de son actif dans une t>ransaction avec cet 
Etat. 

En confondn.nt lcs ddt cs extériel,lres et 1ntéricm
r es de l'.Amazone, ce prétenrlu · représentant n'a vQuln 
l'aire que le .ieu de ccs dcux compagnies angln.ises, en 
d isant que les gouvernements francais et angln.is 
avaient fait des réclamations diplJ>matiques au Gou
·vernement Brésilien et en esquissant la menace d'unie 
J,Jrocédure pouvant ::i.ffecter la souveraineté du Brésil 
l't. ses suscept.ibilités nationales. 

Or, ccs représenta.t.ions diplumatiques ont été fai-
1 es par les GouiVernments francais e an.glais, mais uni
.:rucment au nom des citoyens de ces deux pays, por-
1.l'lll'S de tit.rc.~ de ln. ·« DcUr. cxt.P.rieure ». car. au nom dt' 
cem: de lu dcttc intéricurc, ils n'avaient · pa.:; qualité 
pour· le f:üre et. n'auraient r>as eu la légêreté de les 
présenter. 

1Ce prnj<'cf'. cnn;,iste 1nut simplr.smcnt :~ llepniJ!Pr 
li--s port.eu.rs d<'!'l jcux dcttr-s C'xt.6rir.u rs. des g-arant.i~ 
i •Hi--rl.iv(·p,1; ü r r.:: rmprizf'S J)í.ILll' Jcs clnnnrr nux pnl'l.('11 r,: 
dr-~ <IPtf.r.:- in1~1~ r-irnrPs (Apoliees) , q\le ces comp~gni";: 
(•Jtt r.n p crrLc-fou illie . 

Lc GOllYO!'l.H'"J11~n t. Fr~rlf\ral n ':\ qu' n. s'or.r.11p !'\1' des 
r<m1wunt.:-; que l'Et.nt. de l'Amazone a co.nlrn ct<~s à l't':
lr·nn~r.s oi. li sn r·Ycil\C'r· nl.l.r.ntiYPrnent. rt. r.nn l.rt1lf'1• la 
TJl~rceptiOJJ. UP.S impot.s et tnxe.s <lonnés en g:n·nnt.ie d~ 
ces cmpruntcs, lirs faire d<.iposer d-0.ns une b::mqun et 
];".~ fairi: rrinvr.rl.ir <'D mcnnnie i'rn.n çi:Ü-~f! pollr ln r i\
glement d<'g conpons et. d~ l'armot.i,ssement des t.itres 
dr. ces. mnprunts, aux ópoques cantractuelles. 

. Lc .paimncnt des coupons de la dette intél'icur~ ou 
fJo.tta;r:ite ne regarei~ que l'Etat de I'.Amazono seul, et le 
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(;·Ol1Yrrnr-m~nt Féc11úal .n·a pu;.; :'1 s':mmi:'r'<'L' -:i;_\1! · ,. _ -: 
nJf a"ir()s [i":.J clm in ü; tr::üion in Ló::-i eur~ . 

. Un •emp,..unt ·cJe conversion 6 % proposé par r.c 
prt!tenclu :·<lrirc ~C!n tan t. d'un t:rpc sup(:z·icur des c1H
Jll'\111ls aclucI0:-:, ne f"'rn.it. qu'(lgg;r avP1· la s ituat.inn. 1•nr· 
nutre les fraí::; cl·emissíon. ele puhlici.!(·. fln frais d• · 
gdchct., tlr Limbrage de tit.r·c~s. dn ( eomn1i::;,i0Hf\~· <lí 
Ycrses D!-. autrP.s <;derieu:ocs impr<:Yucs~. cnnuufl;; rir'. f.011,.
r:eux oui ~;ont dans les al"fai.rN;, l'Et.a.t de l'Amazon" 
Hl11'a i f. à .payCJ' SIW [e' n1Ullle llied l'I. :1.Yf'C la Calltion íl{! 
Gon,·crn~;:::;cnt. Vt\~lt!ra l tou f.~s w s rlc tt..~s i:>xl 6rfr.1n·r•s. i H
th ·i.,,urcs e(. flottanlP:'>. cda au p1·Mit de;. dr•nx c·.ni 11-
pagn if's anglai;:; es qui pos::;1::dent plu~ de 10. ooo c.onl.o:-; •!1' 
réis de tit.res de la d <~lte intérieut·c (Apolices.i :m ·cJ r 
t.rimcnt c!P.s nortelll'i; de l ilres de la uctte extf!rieure . 

Or, si les g-arantins Jonnés aux dcux emprunles l'X
t.érieures s'eh~vnnt n. cent. m.illions de francs nc suffi
c;ent. i1~s :m p:iiement d es cou1)om; eL de l 'amort.issement . 
:lles suffil·ont cncorc m r:>ins s i on y aj ou le, it t'c" H lil 
million;;, le montant ele. la detto inlàicurc d<) p Ju .5 dP 
80 millions de franc.$. 

I1 r~sulte de touc cela. qu e lc rrpr1;.!';cnLnnt dr r1:::' 
tleu~ compag-nies a pl'opos1; lt Vot.re ExcPllc:-nc•"' d;->, r\on
ner la gnrantic mor<>.l<l uu Gouvernamr.nt F1'dt:ra1 :i ux 
·W.res de ia dctt~ int(•ril'urc rJnnt, P.l!e.~ ~0~11. pertl'1ll'.~. 1•1 1 
af-fcct:mt lcs r:o.rantil's donn•·!rs it la dd.L1~ r•xJ:~!'Í •'lll'•· 
;I. l'eu;;emhle dt~ 1out.c;;; )PS <1 1~ (.( i•:': (li' ]'Ama7.0!Jr', dan.;: b 
1·royanC'n que ln Go11vernl'>YH~11t 1•'1.~dr:·rtd li··::; rn·(•!1t"ka :1 

.~a. oh::u·g1' PH 1~ r.-hnn;:::.-.. rlf' l;i r c•vf'111 lic:1t i11n 1-. :u· l'Elnt d·· 
FAn1a:r.1·m1· ·;i 1·t n i11!l pi) ll.• J;l :-:nln!io rr •.lu lil i;::if' d1· 
1 ~Ac1·c. · 

li:n 1·1\sunw, CPc qu'it -fou t. fai l'I'. c' !'S-1. prot'fü·m· d1• 
la. bais;;c ac:tuclle du íranc. pour f,,.'lyrr lcs cou pons nr
c-í1"r1~s í'mpay1~.s d. amnnt.i:· u1w Ir:; cnupun.s dr ln. rl !'l.li' 
1•xté rieu.rc «<m ln 1·1~ll11i .-;un l ~. PI. non paf; Pn 1':m;;mí!n.f.a111. 

Vof.rc E x<:i"llr.nr.1', ria!' ;:a d::1irYo~·:w1·n a <lt'•ja p 11 
fair~ !la J'(']Íg-jon Xlll' l'f'Lf .1~ a frail.'1', 1JI, 11011~ cnmpl ons 
sur sem hnut. e::; rwil. d•' .1u~l.i1w p.-.ur nr. p:i~ 1wrmf"l f. r·1! 
un all.enf.:i. t con!1·r ll'i: c"lt-Clib dr s cd·:m r: il'l'S d 1• la cll'U 1

• 

1•xli'•ri1•nrn l)p l"EJ:i l •!i• l'1\ 1H:lZ11 n r• c1ui ;1U 1'11•I Pnl dC'fHfr· 
>'i lont?t.r>mps d . l' a;::-~ rnYal.i nn da,- 1·'1•1;·;,:·r>~ d1• 1• r L Efnl. 
avf!c l'nl'l'an;:;-r.rncmf. pr1 1 pns•~. 

:'\ous vous p1·ion1", !\l1111si1•1· h• Pr11;;irlC'n1·. <l 'aµ-r1;"'' 
1t1);: ltnn11na~1· .; l<'s ph1,.; 1·1• '>111•1:.l 11l'l1X. - C n. ~n·o r111·· 
d'oblir1ataircs - Pn ri~, Mlflh l'I', J f).'!0~. 

Não 1ln. nntrcl.ànt.o eu .:i.fri rmo, prnmcs!'l::i. alguma da 
lTníão aos credore~ 1esf.rani;c iros. que ~e"> esperam a posse !("!1.1 
novo gov~rno do F.stado pai·n fa7.i(11' valer os seus direito;.: . 

Eis, Srs. Deputados, q'Jal a acção da bancad~ f~deral a.-. 
Amazonn:; no caso <fa. .>tWCl'SSi'io ~OVl}t'pamental. 
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• O Sr... Er>1ncE~ao DE SALLEs - Collocou os interesses úo 
Estado muito acima dos interess0s nartidarios. muito além 
Llos intP.rcsses inclividuaes. · · 

O Sa. ANTO~\"IO NOGUEIRA - A narração feita~ que refere 
os nomes das pessoas mvoh•idas no incidente, desafia qual-
quer contestação. . 

Por ella avaliarão os nossos amigos do Amazonas a sin
ceridade dos nossos propositos e a energia que dispendemos 
para comcguir a normalidade da vida do Estado. 

A solução do caso político impunha-se antes da _con
ressão das medidas que melhorassem a situação cconom1ca e 
financeira do Estado. :Fracassada a tentativa, o povo amazo
nense saberá a quem p edir contas pela desgraça. que o marty
riza. Nenhuma culpa póde caber aos homens de boa. vontade, 
que sacrificavam posições e bem estar pela felicidade do Es
f.ado. 

A despeito das dífficuldades que os depositarias do 
poder publico no Amazonas nos crearam sempre, pela serie 
interminavel de erros e crimes de que está cheio este pe
ríodo de governo, a rep1~csentação fedei·al manteve com o 
Governo da Republica os laços de uma estreita sympatlüa, e 
cu(.onirou da parte de todos os seus membros apoio ás suas 
iniciativas. 

Pleiteou a entrada do Banco do Brasil no mercado da 
borrac11a, como um meio de elevar o preço do producto. 

Infelizmente. razões acc-eitawis impediram a realizaçãa 
da nwdida. Espiritos menos prevenidos accusam a. União de 
acurlir de prompto o Estado de S. Paulo nas suas crises de 
café, não encontrando meio de igual proceder em rela0ão á 
Amnzon i3. Esquecem-se, porém, de que o café é um monopo
l io do Brasil. Evitaõa a sua exporl:ir,:.ão. o preço attingirá altos 
limile~, sem (!UI' o próduct.o se deteriore ou perca parte do 
::;cu pce·:0;0. A p1·oduccão dn borraclln da Am::?zonia é de trinta 
.~ pouca" mil tonclrida,., ao paso que a do Oriente é superior. 
a. dU7.C.>n tas mil. A retenção dos stocks será pouco sensível no 
consumo mundi:ll. e o producto armazenado perde muito do 
~cu peRo. Si a União dispuzesse de recursos folgados no 
Thesouro, era seu dever ar.udil' n.os produrtores. embora certa. 
do sru pre.iuizo. 

A~ condii:ue~ elo momento, porém. não permitf.em seme..., 
lh:m1 n prejuizo. 

E 1~omo seja neressa'rio rnconLrar uma solucão para o 
problema. voltaram-se as Yistmg da representação fed'ei-al 
pa1•a a montagem ele. fabriras <lt' artefactos de borracha no 
paiz. o que fará com que o Brasil dô consumo ao producto do 
P.Xlrmno :N'ortl', supprindo as necessidades internas e conqui::
tando os mercados da Amcrica do Sul. 

No orçamento da Agricultura foi adaptada a medida. 
E·vitou-se a5sim que continuasse em mão de uma só cmprc.ta 
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. 
am~ricana n concesstí.o do estab(\lecimento dNsas fabricas, e~ 
tendendo-sr. os favore.~ ·u todos quantos queiram empregar 
capitacs neesc mister. Os premios concedidos serão propor .... 
cionaes a esses rapito.rs. 

A Allemar.ha foi sompre um dos melhores mercados da. 
Amazonia. O Governo Federal cogita de. assignar convenios, 
abrindo credito áquella Nação para a compra da nossa bor
l'llCha e d0. outro!': productos do norte do paiz. 

O que seria possivel além disso? 
Os illustres representantes das associações commeroiaes 

tcem ouvido dos poderes public.os o que â representação fe
àe:'al jú havia sido notificado. E' preciso. pois, que o povo da 
terL~ que eu tenho a honra de representar, saiba que os seus 
mandatarias no Congresso sempre se intere~saram pela sorte 
da Amazonia, não poupando esforços para bem servil-a. 

. Cheguei no fim da: minha exposição. Sabe a Gamara que 
Yiaja em d~manda do Aw,azonas o illustre GOYcrnador reco
nhecido pela Assembléa do. Estado. 

:C.1'1 sua r:ommmhi.a segue tamnem o illus.tre geneT2.l 
Thaumaturgo de Azevedo. que se diz tambem eleíto e reco
nhecido. 

O que se vae vassar no Estado é o resultado êla teimosia 
ern não attender os justos reclamos do povo amazonense e da 

. sua repref;entacão federal., 
Dentro da ordem, "Procurando entencrtmentos dignos, in

tervcnçõc<-; legaes. foi a nossa acção. Culpa não nos seja dada 
de vioiencias, que ant.evejo, e que mais cll'.lsacreditarão o in
feliz Estado. 

A consciencia dos Deputados ama7.onenses permanece 
tranquilla. Que De11s vele pelos destinos do Amazonas. (Muito 
bem: 1nuif"o bem.. O 01·ado1· é ·1mlito c11.mp1·imentado.) 

O Sr. Octav'io Rocha (movimento de attcncão) - Sr.1 

Presidente, em primeiro l-ogar, peço licença a V. Ex. e á Ca-
. mara para occupar a tribuna nest.a hora adcantada da sessão. 
afim de tratar de um a$sumpto nr'ido, como G o rcfere.nte ao 
pr()J·ecto em debate, o pro.iccto que cstabe!f:'rr. normas para. a 
Contabilidade Publica do Brasil. 

E' tal, porém. a. sua importancia, a sua magnitude qua 
me nã<> animo a deixal-o passai\ sem proferir a. respeito al-
gumas palavras. . 

O::. actos mais i'mpo1'Lan.Lcs dos :;;ovemos, dizia o r.:ondo 
de Cav.our já em :1853. · quando jusLif'icava o proj ~cto de lei 
.~obre contabilidade do Estado. são os que se referem ao The
i:.ouro Publico, e dão ao contribuinte que saet•ifica parte dos 
seus haveres em beneffoio d.o Estad'O, a segurança de que a 
fortuna publica é bem administrada. Para um tal 11ffeHo re
gras ha que fixam o modo de.> arre.cadar o dinheiro <lo con.tri
buinfo. com o qual s~ .;Jeve pagar () credor do Estado. e que 
impedem o emprego arbitrario ou illesal dos -dinheiros pu-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 00:39 + Pág ina 74 de 88 

ANN A.Bs !J:l. t:A?vI.\ I~ :\ 

bliéos. E a observanc.i~ rigorosa '.!essas regras dá maior for'/~ 
ao Governo. · · · · 

E SoHa. relatando o projecto de lei de 19 de dezembro 
f)e 18-6!5, dizia no parlamento italiano; 

Não ha quem ignoro quanto 1mporl.a. á boa admi~ístl'al)f10 
de quaesquer beus, que as contas sejam dada>1 bem e cta1·:1 .. -
me.nLe. :\ão é possível deliberar com tão e opportuna pr(\
vidP.ncia, nem operar oom ·precisão e solicitude, sinão quando 
~e põe em evidencia a contabilidade, que fornece norma s~
gura de conselho e de execuoão. Quanlo mais vasta o 00111-
plicada é a _administração, tanto maior. é a importancia da 
contabilidade; e. quarn:lo se trarta da mais vast.a., da mais im
portante de todas, .a do Esfado, bem se pódc dizer que .~2!T1 
uma boa contabili<lade hão é possivel boa politica.l). 

J:ustificando a minha pr-escnç.a na tribuna tratando tic 
Hio relevante assumpto, eu invoquei as palavras que acim:t 
deixei transcriptas para mo•strar qtru codigos ·corno o que c,;;
tamos votando, que já passou silenciosamente em 2~ discns
~ão, merecem espPcial estudú dos Srs. Depu'tados, ainda, flW~ 
incompetentes como eu ~não apoiados ge1·aes), quando mefü•'> 
não seja para fazer resaltar o e..'<austivo e quasi perfeito tra
balho da douta Commissão que o elaborou. 

O longo relatorio do nosS(l i11ustre e compc:tente coll'0g-n, 
um dos espiritos mais puros e brilhantes da bancada mint'il';'\. • 
rujo nome declino na fórma regimental, o Sr. Josino :11• 
Arau.l<l. rfornom:!.ra 1ongo e meditado estudo da materia • 

.... .-amo;; re:.llizando, nesta legisla!.nru., obt'a'f; que são vl:llha,:; 
~1>:pir:Jvô•·~ micionaes. Disnrtimos ü Godigo de ContabilirJa(Ji.. 
A refo'!'r:na de Larifa::: foi estudo.ela detalhadamente. Os tral.m . 
lhos dr: Legislnçã.-0 Soei;'!.! vã.o (ldeant.ados ~ honram a cultura 
dos Htcmbro" da Comrni,:,~fü1 elaboradora. Só P1~tas t.re·s bcllii'
sinias m ieialivas basta\·am para mostrar a u~ili>dude de.st,a J, .. _ 
gis!atura. 

() Codi~o de ·Contabilidacle, como bem diz o rnu·sf;re Rda
t.Qr do pToje~to. vem ~-tlTJprii- uma fa.1ta sensi:vel porqrn~ os 
dispersHivos desconnexos. · e~p~rsos. confusos, innffieazcs, ~('
feiluosci',,- que rer:-em a contabilidade publlca dá União, c.;;qw.
ddos t'~1trf;!. os variarlM artig;()s d.os noé:sos ol'çamentos, l-i'<\ns
forrnado~ cm vcrdadeirc•;: bazaroo Jcg·islat.ivos. parecem anl1'" 
um 'T'arno dt> or.:cultismo, conbP-Ciclo apE1n:ts, de uú, ou ontrn 
profi~sional infoiac).o, do qnc um r.orpo dr, preceitos de lima. 
da.'3 m:1.L3 üpportantcs d!visões do nosso dfrcit.o publf<JO. 

Ten~ sido esses disp0.:;iPv1:1s deecQnne:xos <J. causa urinri
pal rle HOSS:-1. anarchia f:naUCPÍra. púrQUf' 'St'\lÚ , C011~ahi!jdnrJP 
não é po~s:ivel prever sem fiscalizar. O dinheiro ga.~to sem 
]XT"<'Yieáo· ·e sem fisc::t\izai;-üo é, r~a maioria· das vezes, clinheirn 
posf,o 16ra. 

Para o's <wc r(_>pu~m atrazada <!. no5«a ::ic0ão parlame!)tar 
neste as~umpt.Q, basta que cit.emqs o exemplo italianq. 
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SESs.:\o '.EM 13 DE DEZfil>IBRO DE "1920 

. A l1•í Suda n. i. f$3, de 23 de março <lc :!.35:t cnjos prin
c1r1os ru11dam(•rtl..aes for:nn l'l~produzidos no del:l'eto legíslu
hvo tL. 3. I 4i, de 13 rk novcmbTo de j85<J. foi promulgada 
(!Orno 11·1 n•J P10montc e na Loa,bardia, só Jhe sendo dado rc
gularnH1i.ação em i de r;cvcmbro d1~ 1860. As outra:s pro·vin
c:ias n'í.11 lí\·;.~rarn a unificar·.ão de sua contahííidaclc . 

. ~ó ''m 186"1, dada :i nri;'n(:ia de est:ihclr:c.cr regra:> nnifor
,i,cs Jia1·a a ~~tão dos dinllPiros publicos cm toda n, vasta. ex
rensão cio ni.1vri :1·e.inu, t a 11ccei3·sícladc de obter rupidameut.i• 
o~ elCtJJ('n(.0$ para elaboriu· um nnico halnnco, levnrarn o nü
r:1síro .BM:;tog·i u 1•xpcclir (• ·dccrdo n. :3oz. uue csl.(•ndeu a tod'•.1 
o roifü• ª" disposirü()s contidas na lei Sarda. 

Es~a lr>i dava prrmís;:;ão tlW'! fosse paga. ccspcza, sem pré
vio conhpeimento do Tt·ibunal de Conl:as, apenas para as quo 
rosscm de muita urg-P.nc1 a e as qu[) dccorress1'm das quantias 
adeantadas pani os se!'vi\:os ào ExJ:>rcito r, da Armada. ma.., 
com o :-.ompromi~~o ela ,iuslificur:ão depois da dcspeza. feita. 

O regu!amentn datava {]e ;i (jr novembro ée 1 S<H {~ ,!<1. 
r.m 21 de <fozcmbro n DN•prio ministro Bas!.f)g-i aprcsrntav:i. D.o. 
camara."- um esbr1co de l1'i, ~implíi'icando para, melhor pr.rmit.~h· 
o funr.cionamcnt.o da rompliracla rnachina d;'I. contal:iiliàacir• 
publica. 

· O sys<r.ma rra. po<·ém, ainda hyhrido. e prodnzia :;ravi:;
simos inconyrnicntci::. 1wla diversi<laclr. cus n61·mas lrgislativa 
h rcg·uJamr~ntar. iwra· diftrrr>nça. Jc in!orprctariio r prla fnlb 
de um uníco crif.erio ~lirrctol'. 

J)nwi obvfar. r$$r>,:; inenm·rnicnl-r;:; n mini:o!.ro }linglrnlLL em 
-i rlP- ubi•iJ d1' fSli:7, nonwou rurn1 c1nnmi .o:.~iín c·"per.inl qnr P:"-tu- . 
.-Ja>:.sú uma rPforma. Em ·1 ::. d1! rk1.1,rnb1·0 , \1':<~1~ anno l\linghe.Ui 
a.prf'.,í'ftl.a\·a :J.t., Pa1·l:.rnwn\1) um 111·0.iPcf.o de'iilri. ~rpu t'anrfo ª" 
i·cecif:\" p. rfr.~1W7.:1..' or·dinada~· r: 1>;xf.1·an1·ilinaeiaf'. r.yifall(!o 1; ,; 
t'rcrlilos ,:;nrlpl~mr:nlnr",:, qn·~ ~1·, ~r>l"iam abr>rlos c-m ca~ns nr
g-r.n! f'~. 
- ::.:c~rlla. c•rn -It::<i:l, for. /arnhl'm o Sf'll projeC'lo clr modifir~-
çilo ilo. lei rir conlahilidadr gCr:11 cln E:>-taclo. 

D<'!':sr projrcto rr.sultou a lri <lr ~5 dr. març;o de ·186:3, na 
citrnl fni limi1:1do ~ r711aHlum dn.~ {'on!racf.ns cruo dl'.'viam ser 
submctli(~Ds :w Con.:<C'lho dr Esfado a qunnUa superior a .rn.ooo 
lir-as. · 

Scrlla, pnr1:m. vi~avn um r.ndi~n d() r.onl.abilidaàf' r,omplr
to r> pc1r :sso f<'z or;::·ani 7.ar o pro.j N:t.o. de 19 dr. <lPzrnibro <lc 
1 SG5, rm c;ui~ sr. YÍ·"'ava tnl'n:1r í'ffl"C\l.iva a fiscalizar.ão elo Poder 
.LP::d,1:il.ivn dos :wt.os dn Excwth-n, a. simplifkar e !ornar mai:=: 
rxpr-dil.a. a a.dmini."tl'n.i:-.ão (' consri::-uil' uma si:-n;;ivcl economia. 

A 'JllP-d::i <lo gabin~lf' 1'n.z cnm f'Tlll\ f'SS~ projr.ct.o não U
Yn5SC andamrmtn. apt~zar dr> suas rxecllr,nfes {]isposiç•1es. 

Seu ~n~ces~ol' nprrrv<>it.ou. rin1·!:m. a.:> idéa~ dr ~c~r.lla. anre
srnt ... nrln <10 n~"l"r>""nt.0 Pm ?! ri" rl":i:rmbro dP, 18<i6 um novo 
projer..to que tambem não teve melhor sorte que o do seu 
antecessor. 
\ 
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Em 18o7 ao mesmo· acontecc~u rom o Ministro Ferrf:ra. 
Foi ao :\1inistro C11ml1ray-Diguy qui; coube a honra ,ie 

d::n· ao Reino <la Italia a prinwi1·a lei o·,ganic:i. sobre adminis
fração do patrimonio e sobre ciJnLul.lfüd::ide qem1 do E~tado. 

Até ahi rcillUYfl a. confusão e a desordem na contabili
dade publica. 

O projecto foi apresentado ao Pal'larnr.uto eni '• de í'c
vereiro dr. 18?58 e a lei foi promulgada P,lll 2Z de agosto de 
1860, devendo entrar em vigor em 1 de janeíro de 1870. Foi, 
porém, posta cm vigor por parlciJ e só lcYe r·cgul>lmcntacão 
geral cm 1 de janeiro de 1871. 

As novas disposições foram divididas r.m duas. séries dis
t.inclas, a primeira dizendo respeito á administração patri
nwnial do E,;tado e a ~C'gunda (1 cont.abi!idadc. propiamC'ntc 
dita. Havia a obrigacão de ~er aprrsr.ntado ao Parlamento a 
-Oemonslração do csLaào patrimonial •'1.•i.iyc; " p:l~!'iVo TIL> co
meço e no fim do exercício, indicando-se as alt('raç..ões sof
fridas: estabelecendo-se que os bens immovl'ís e os scmoven
tes não fossem alienados sinão r:m · virt111fo da l1>i, e, por via. 
de regra os conlract os fosst>m· í'xigidos p.1ra transportes, i'or
r.ecim~ntos, acquisição, ele. 

Quanto ·á conlabiliCladl'. ficou eslabelccido qnc o anno 
financeiro cm•t·espondcssc ao anno ::;olar, mas evitando-se· a 
concommitancia de dous balanços no.:.; nove mczcs do período 
addícional. , 

Ficou tambem estabelecido qur, envcr. d1~ um balanço de 
previsão fossem apresentados .dous ao Parlamento, no in
tuito de obviar o mais possível os erros dessa previsão. 

O primeiro . balanço de previsão vin'hn. compillado e de
' ia ser logo approvado e o scgundlj CI\.'l apresenLado só em 
julho, levando cm conta o que !'•'>ra apurado no es-crcicio an
:i:'rior definitivamente. 

P11ra mel·hor clareza da escripi.a foi imutuido o me~ 
thodo das partidas dobradas, c-s:ig\do em ioda:> as rapadii;:ões 
e unificad) :)<'•a dirccloria geral d0ssc servi!; o. 

A discus~ão traYada no Parlamento ao exame do primeiro -
balanr,o vriu demonstrar qlrn, para lornnr mais ::;implcs o 
expedita a applioação da !ri, era pt•eci~o rctocnl-a. Esses re
toqtws fo~o.m foit.os pl'la lei dê 2l de ocu•mbro dn 18i2 e de
Cl'etn de D etc agosto dí' 187-1, com comrnis::;õcs nonwadas para. 
esse fim. Mas a ·crise parlamC'nlar dr 1876 dru cm te-rra com 
e. f!'ahinel.r 1\fieqllrtt.L f' n;; retoque;; firarnm em projccto 
npr11a~. · 

O l\Iini<Lro da Fazenda. "m mar1;n dt' 'l87i propunh:\ 
novas r mais amplas modific:r11;ües. Al1M;n·11.-s(l o anno finan
tríro, flUC comPcaria rm l d1~ .ff'Vl'1·ci1·n 1• !crminava rm 31 
tio jarciro: dE:'finia-s1>. melhor a matN·ia das eontas de cacla 
c:rnnicio: p1·0vldf'nciavn-sc sOIH'!' a mPlllor fúrma do balanço; 
d:iva-sc ma!or amplil.ndc à ucçüo do gnyerno quanlo n. con
tractos, e qt1ant.o n adia.nt.am~nlo::;: i;obr~ responsabilidade dos 
f\mccionarios, etc, · 
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~\ morte do rei Y ielot' Ernma1wd Ir niin vcnnilliu qu~ 
L:ontmua:;:>c o 1'sludo da mal.cria. 
. Só P.m 1882 o :Vlinist1·0 Maglis:;;i apr1•:>(m\uY<t n !';r~u r1ro
Jc.cLo ele rr.forrnn, eslalwl<'l'l'llUo qw• " annu finanL·.1~it·1.i t:umr
eassc em :!. ele rnarc;n ·~ l l'rminas:;;p 1:m nni de fPv•.~1-eii·o; que 
fosso aprescnLallo ap Par\anw"ln o balau1~0 dt•finil.iYo e o <J,-~ 
p1·evi~ão. e 1IlW fií"a~::;o 11 ;.rnY1•1·111) a11L0t•í1.iu1o a puhl.il~a1· nm 
texl1J lrnico da Jt•i de ,·r111i~1bil'itlad<-. E~·sl' 11r-ojNln nfio foi loi -
~inão i:-1n ~ dP .i11\h1•. d~ h\8::. L~u\i\ afr:.;·tunas modifir.a•:fü·:; .. Fni 
n·.udado o ('x.••t·ôi,io !'i11a1wPi1·11 r!P. 1 ti•· J11l11<i ,. :'11 i_ip jnnl11) d11 
unno seg-uinte. Ern 1WYcml11·0, o M ini,;ll·o da .Fazenda. apre
f.cntaria ao ParlamL·n1.o o hal::rnr;o de vrevisão dn c•x(~n:icio Sf!

guintc e as contas fio 1•xct·citio 1:mr>1Tado. rv i tando-lin 05· · 
dous balanços dn lei de l8tlH. A ki foi n·g·ulilm0nlada pelo de
creto d~ 1 de tnaio (\~ 1 ~85. 

Em J8~7 o l'í:;:;·n 1 amrnto .iú PL'a modificado nal'a. rnntrtt
dos de fomecinH~TI to <Íf: foPr;as mil i líll'e.~ P para ncquii>itão dr~ 
forno. 

_'\. Iei liE' 8 cfn .it1llw dt' Hi8~l. r·pg·u{àrnt'ntadn pelo •:\t>cr".t·1 
de ~:; de ag-n,,to llr 1890. Yni11 sub:-:t.i!.nir a antcrirn·. cngítanún 
<lo empenho da dc~pr::za e facilitando os ncliuntamcntos {Is c"
operativas. 

~eguil'am-se a~ lei~ 1]1> 7 ele frvcrP]J·n rle 189:\l, 1J0 .-j de 
,junho de S-3. º'-' H ue .iullln de !JI, ele U de m:i.io de 9ní, 
de iO de abt"il <le HH):{; e ouf1·us. 

l\'ão tenho nccc·ssiclarle ún Jl>var adianl1' e detalhar r~tc 
histGtil'O, quaú que, ·~xdusivamPntL' <leslillado a demomlra.1· 
a imporLanciu. da k~í d1:. contabi)jda<le nublir:a <~ de como J 
<lifficil org-~rnizar P:>sa \d, d1~ anno u. anno altr~rada na. Italia • 
. confórme a ·t)l'a Li e a ia dPmons!ramlo na sua anplkaç:ão _ 
' E á Haliu ti l'rm::;idct-ar.la a vatl'it1 da 1JSt'l'ipluz•aefí•1 nwr-
l:anti L 

;..;·o Brasil ·o l)r.o\Jkm:i; \cm siuo Cambcm r1•:;olvído 11or pat'-

Como bf)nf' a.~::"ig-nalil n no( u:vcl parrc1'l' do illusl.rr D<'PU
tado mineiro Rr. Jõsirio de :\'rau.in. r·spil'Ílo dPvaun e rnltn, 
i·~spcitadn nesta casa ·pr.l:i r~lr-Yaf:iío qu~ ;;ahi> .dai· ao debat.c~ 
l•arl::nnf'nlar. foi 11 :'audosn 1:0.;1i'(•]h1~iro Laffay••ll ~ cp .. H'. c•m 
J88.-f. lJl'imeit'1) traln11 Jr1 assump/u. 11nn!('<H1do 11nia l~nn1-
mi~s<10 para eon:;olidur a lt'gi~laçi:ío espar:-r-, :>olm· i.:onfabili
J;\lle 'tlo Estado " ~11g"!-!'Pt'i1· vrn...-id1·1win~ i:ompí1•mt•11tar1•;;, 
aJirn dr· qur :;., trn·nu~:"I' 1•!'ft!d i\·a a. r1•,;oo,11,;auilidad1• 1.10~ Gn
Yrrnn., na rupplil':wã1 i dni' dinli Piro~ ,-iulilitO:ii. 

CaiG (l 1'rlhi1wh· nnl Ps t}\Jt> Laffay1•{.j!) 1 i\"1"'~1· r 1"•11\11n dr• 
'.<'vur· r. l'ffrifo n .o:i•n m·n::1•amm::i. 

Fra.11ci~co H<'1i,i.:1ri1•. im111'('S~ionad•) cnm n, l.lallnwcli3. 
ndu1 ini~traf iYa ::.:1•rad1ll'a ti•• ronslatÜl'"' í' avu ll;a,dn:; dc/'i~'its, 
l•r.i:li11 a 1·1•111nc]Plucã11 1·11rnpl1 1! a da Conlabiiid:uJe <lo Irnr:rio. 

O con~~lhcirn -Tnrtn Alfrcàn tambi>m riuinrnu C•)lrl rnt»-
rc~sr para· a. nwthoclím1;ãn Ja i:n~~~ (·nntallil_idudc. . 

:\fa:; 1fa monar1'hia r1a~~·amn,; :1 P.1•puhl11~n ~í'lll unrn lr1 
C\l'ganil'a d•: eont<1l1í1idnd•' pulJl kri.. 
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ANN4fiS DA C..AMARA 

Em 1891, o grande brasileiro que é o Sr. Ruy Barbosa 
lanç.ou as. bases de uma melhor fiscalização dos dinheiros 
publtcos, rnclumdo na Constlitüição a creação d0 Trihunal dê 
çontas, já. crcado p~lo -Governo prQ...-..;isorio, planejando a re
forma rachcal de tc 11a a contabilidade puibliea Amar.o Ca:val
canti .. Alf~·ed.o Vare~la; Bemardino <:ie Campos'. Rodrigues Al
v~s, _Rlvauavia Correa, \Venceslau Braz, Delfim Moreira, João 
lübe1ro e outro::: dos nossos estadistas pediram. em doeumen
los pi~b l icos ~- reforma definiva •da nossa co'nbabilidadc, para 
t}ue nao cnr. t muassemos no regímen anarchic.o de, em 30 an
nos de Dúpuhli~n., não ler o Congresso tomado nunca !!Ont:i.;; 
do ::t:xeeul.ivo. · · -

. Yamos :.~or~ tentar fazm· uma le: org-anica de contabili-
dacie publica, _g-raças aos patriot.icos esforços da commiss;ão 
especial pata <~·se f im nomeada. o qu•~ fez o fü>tavcl tr:.<ba!ho 
que 01·a e~lamos discutindo. 

O vrinrniro capitulo O: dc~t..inado a rcg-ular a ccnlraliza-
c;C..o do::; :-;r.r•'":'f;o<: .ele contabilidade. · · 

1'? inmrc:;ciadivc! á bàa fiscalização que esses sel'Viços 
si-:jam ccnlrnliz<.ido::: no Thesouro :Nacional. Sobre isso t<mho 
r)pinião .i ;, expressa desta tribuna, f!m 19-18. Não· admitfo 
a cxistencia de ronlabilidades autonomas dos dif!'erentes mi
nisterios. Ccnsidero contabilidades assim organizadas como 
·outras lanlas rlificul<lades sArias a vencer na fiscalização. do 
empreg-o dos rlinhPiros pubHcos. 

Penso quo o arL. 1 º do projecto não resolve a questão de 
re~ralizaçãc,, porque exigir apenas que os cargos .de chefes 
dei:"~ contabilidad"! sejam exercidos poe empregados do The
~vm·o em commissão, não ú positivamente centralizar o scr
vi1;o. visto haver intervenc:ão de todos os ministros no dispen
riio dos dinheiros \Htblicos . .As contabilidades deviam ser des
locaclas, tal qual se acham, para o Thesouro e ahi constituírem 
\Üreclorias, imrnediatamente subordinadas ao Ministro da Fa
i.enJa. 

Assim. os Jog-at•es de directores ciessas dircctorias cabe
~·iam aos seus pr-oprios funccionarios, em virtude de accesso 
;,;-radua.l e snccessivo. ~ não em simples commissão, que pód0 
Co...:ar a um funccionario ile inferior categoria. Por outro l·ado 
lodos os fnnccionarios de Fazenda estariam aptos para ser
vir en1 todas as contabilidades de mir:isterios, evitando uma 
r!specializai:ão desnecessu.ria, como aliá_s já 3:con~ece nas_ de
legacias fiscaes e alfandegas, quanto a appllcaçao da Ie1 d3 
despeza. . 

Podei--se-hia assim dispensar a cxigcncia de uma delega
<\flo elo Tribunal de r..ontns em cada contabilidade, o que vem 
L1•azf'.r maior. complicacão administra.tiva. 

Faço, pois, um appello ao. nobre Rel.ator ger:al para_ que 
irc.nsig\1 fique . ~p.$C,ripta no .. c.odigo· es~a .. imp;o~t~nte_ pro:v1d~)l.~ 
da, quá é radical e org~,Y,ll,C!f.• .ao. enyés .. ~a. ,ll!J.~~twa-:~<mtlda 
p.o a,rt. 1°, que oorres:ovnde â colloo.á.r' sob as ordens de fun.e-
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cionarios subalteI"nos do Thesouro velhos e hal>eis cheks, 
<JUC trabalham nas c.ontabilicladc~·. mimstcriacs. 

. Quanto ao art. 3u consigna l!lli~ também 11ma providf!n.ci3. 
· ianoClla, annlo;a. a que respomabilisa ó Presidente da Repu
iJliea poi- todos 0::1 netos de adminislrat:ão. 

A enorme somma .de trabalho que pesa sotJrc os directo-
1·cs de contabilidade que ultrapassam as horas de expedicnt;:>: 
t:ummum para 110derem desempenhar 5Uas funcções, ó de t~l 
ordc~ que não é possível haver tempo o nem mesmo energia 
phy<Síca par~ descer a minuciosas detalhes e a calcul~s~ 

Não é admissível . crue o direcLOI' de uma contabll1dad1} 
responda, pessoalmente, pela exactidü.o de um balanço que, 
reve.~ t.ido de todas as formalidades e normas regulares <I ·~ 
proi.:esso. contenha erro de calculo ou de classif ica0flO, quand1> 
para O encontrar seria necesa-sri~ refazer O . trubalhG de di
YerSOS empregados, no compulsar mHharc5 de documento5, 
discrimina-os em ;;ua receita. e em sua d·espeza, especifivado:i 

· tielâ:3 respectiva'S leis. feitos os cl<3vido'3 caleulos. 
_.\: responsabilidade tem de ser dividida, eoµformc a illl.-

1.ureza du: falta. encontrada e de ac:côrdl.l com as iuncçõm; d.e 
cuáa empre~ado. 

O dire()tor que, examinado um balanço, o vir rcvcsti<lo 
de Lódas as normas processuaes, nfLO póde ser respo11savcl si 
o empregado que o orgariizcu errou em alguma c'lassifica~ão 
de despeza ou no calculo feii.o), competindo a est.i> a reS'pQn
sO:bilidadc por tal falta. 

O art . 4º estabelece que o anno financeiro corrcspond.:: 
ai) anno solar cnm um pcrfodo addicional de Quat.ro mc:ws 
para liquidn.ç;ão das contas do exercício. 

!'ião 0 obviado o· inconvenient<:i das actuae.s pt•ecipitaçõc;; 
ua confeccão dos orcamentos. Pa.rcce-nos (]1.113 seria mais CO!l
Y{mirnte comrear o nnno finanCl'Í.J;Q.. .:lm 1 de fevereiro e ter
minal-o no ultimo dia de janeiro, com um perioclo addicional 
até 30 de abril, bastante para a liquiclaoão do exercício. 

Evitaríamos assim a precipitada publicai;.ão das leis de 
meios, que poderiam ser revistas mais claramente, sobretudo 
n da recnita que é po:;;ta cm vignr em janeiro, q·u ando tem 
sido, innumeras vezes votada ás escuras, na· dia 31 de dezem
bro. 

Eu bem sei que essa questão nã~ deve ser resolvida sr .. m 
.um detido exame, mas parece ser <ie · conveniencia admini3-
tr::ttiva e parlamentar estabelecer assim o anno financeiro no 
r:.osso paiz. 

Ha paizcs que adoptarón o anno financeiro· começando 
i:·m fev0reiro, cm ína1·ço e em julho, conforme essa conve-
niencia. · 

Nos ar.f.s . 12, i3, H e ·15 se estabelece a divisão da pr.J
pos·t.a· Lla despeza . P.m fixa e variavel. sendo considerada· fi:tn. 
a' pei-manente e· variivci tooa' a outra·. Parece-!l'\'e'· melhor di'
zei; 7"'"'. de~nei.1. Gl:M.fn'al'ia~ e~trabr-Oinarii, especial' e rn:oVi.mw:
w~· d'e cia}:m.ti't!s'~ 
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Pc~·o vennis::;ão i1al'a h':r a ju"Ui'ieação Je:ssa llivi:;ào dos 
01·1:amentos feita por um dic:-nu funccionario <lc Fawnda: 

«.Junto Qlll:onltarCl V. Ex. um exemplar do Jtensai•io 
BJ'(tsileiro 1.lt: Cotitcib-iliclalfr: do mez de feverP.iro de -1919 no 
qual iive op.portunidade de publicar algumas linhas sÓbre • 
contabilidade publica. linhas essas a q40 m e reporto no pre
sente momento, ac<.:rcsccn tando apcua::> alsi.unas palavras em 
i·cforço do meu mouo de pensar. 
. Suppondo que o actual orçamento üa despeza gera! da. 

Hepublica fosse intcgralmcnto cxecutadu, as despezas pagas 
appareceriam da seguinte fór-ma no balanço respectivo: 

1\Iinisterio · da .Jusli1,;a ... . 
l\linisterio uo Exterior .. . 
l\linísterio da Marinha .. . 
Minislerio da Guerra .. __ 
Ministerio da Agricultura 
i\Iinistcrio da · Viação .... . 
i\linisterio da Fazenda .. . 

Ouro 
23:7SS:S80U 

:.L 969:857$i11 
:WO :000$000 

1. 600 :000$000 
'l.062 :680$352 

18 .. l,66 : 560$365 
118. 718:031$0!10 

Papel 
5\). 712: 45'1$9::i5 

2.301:320$000 
50. í}.i5 :895$398 

109.640 :592$704 
31.557:259$106 

208.591:659$620 
136.576 :-i49$196 

72. 372 :326$557 599 .578 :564$595 

Esla demonstl'ac;ão seria acompanhada das tabellas cxpli
rntivu<:. de ondtl i.:trn.slaria o desenvolvimento analyt.iC·) dn. 
·despeza por 'l'"?1·bos, c~nsiynações e .nib-consiunações, afim de 
!·aciliti:ir ao Cong1:esso a fiscalização a posterio1·i quanio ;i 
1:::s:ecuçf.c. do fil'r;amentü. ~las é :::ó e é muito pouco. 

O Congres:;:o e a op;nião publica não precisam ·sabe1· :lpe
nas si o Execulirn utili7.0U hem ou mal as auto:riza.c;õe.s le:;is
lativas; rJt>vem sabt~r l::tmh~m a ·1w.tm•eza das despezas publi
cas e não sóments~ por cuem foram e1las feitas. · 

Que adcanta dm'r~!'c que. o '.l'hesouro pagou 100 mil con
tos, sencio 50 pelo i\Tiai~tcrio -O.a Via!;â(l e. 50 mi1 pelo da. Fa
zenda'? Ess1~s 1.00 ·m11 contos t1w1 são Levados <i. despeza r11~ral 
de 1!ada illi:iiís~cl"io. ;!e fü;.côrdo l:Om o orçan1e11lo, podem le1' 
sido ~~mvregaJos: li . .; 1:.0 mil da Viar;ão na corr.L~rn de uma es
trada de forro 1i os 50 mil Ja .Fnzf'nda na amorLizaç:lo de um 
t~n,presUmo interno \°lU 'extcn10. Em a ml>o.; os caso . ., não hu 
despeza propriamcntü t.lila: ha um e1nprego deo eapital, uma 
modificação no patri-t1io;ii0, consequente ao augnwnio dos J)cn» 
indust..1.'iaes e ú clinünuic.ão do pas·sivo. São factos permuta
f.iv11.,, que não d~vcm :,cr confundidos cm um mesmo capitulo 
ern (]Ue se e:;1:r-ipturam fados modificativos. 

Corrigindo cs.sa ra!lia na organização dos orçamento;:, a 
contabilidade por parlida:: dobrad~ .tem con~eg-uido reg'i."trat· 
ctistinctamentc esses í'tctos. pelo que, quando se t..1·ata. da 
acquisir;.fi!:J d0 um bem. patrimonial, hrserevc dous lançamen
tos na rcspeci:iva C$cr1pii.1ração: um, l~vandO' a despcza :.>. de-
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l.Jif.Ll d<• Jlini~k,·io ·~ a et'•!difo •lo CcLi.i.:1.1; ouLru, llW.1it.:mJc.1 ,._ 
c<:11tl.;.t . .;10 \·al1.•1· · wlqui::•h e tl'•.·diiau.Jn u J,, Palrim,1nio :\:.{
c!<:au ~1; . 

E"~'' prut'.e;;::<o . :<t\ 1·11.1:r i::;1\ 1/c ;ll;.:U!lla l"in n'' iJ mal i:k Ol' i
;.:en1, ·~ :~Olll.lltl\o trnüallH1:::L• t· l'alhu •. - utí •:i :'•.í pui·quo~ ex:Íi;;~ ,;eni-
JH:1: doi :1:.' lani;:rnh'tll 1.1:; •.'·ir"· n~z. 1.h• 11tn. t.:umn 1Jtlt'l]Ut.' o S('S11Illl•_1 
pvd1.• !\1d!nH'Hi.I'• ,,i:•r nmil.tiJ1_1. :;cm 1{ii1' ~·: r,! !\ pcl•J ên~-~lll!. 
~\têm i'í::<::-o , i,;l.lt't. 1) i.miar:\;•.• fiuu11;'.('ir,1 J,, lmta.111·0 •'t.:ouõin ie<J . 
.:;c11tk• ind_bp•~n,;u.Yel eO:l2pubaJ: ~imu l1a.ncamo11t:.; <HnlJo.~ para 
(1ll' ~ "''" ~•uba quem 11t:111 toda a dr.·,;pi·z:t 1nú1J ka. foi c u .~tdv. 
i~f '' ,;. n~1:u1·,;c,.~ 1'inattut:ír0~ 1:1Jn~t1.Jnicfo.1· nu:-; ,;n.::;to:; ;.:1•1·c.ti:::i •fo 
~1.1ii11j11il'.i1·a;:iic•. Pac·Lp .re.~·,,.t~::: 1·1}1:ui·;:;u:-; .foi. /J'rw:>/'Or11wd;1. cm ou
tn'" \ ';l[urcs, c:un'iil-ilHiHd(• u qu1: o .-; il.tlliar!IJs 1·han,n1 11 Fu.ri11-
rü1::-< 1111 Pu.fri1iwni•1. 

Sa 1i1ca,-ag·•:m in·c··.,iol1: 1ttdal UJ>t'l' .~•: ll!:adu 1:,.;t•: alllll: a u Co11 -
;,:t·1·:;~1> ,~w·uctlta-;,;1.• á y~~·ina !!li a 1hm,1m;.:t:1:a\:ft11 •.lil i ··~t:~il:~ 
•' dt·~iw ;,n~ 1fo 1.1ltírno quin<'11Jenni11 •_l.~11.5 a IHHI). •:m qu e ~r.: 
j'1}1~ Pl1J l•\'Íd(:ll(:Í;J t) •/t:(h·"il d t! ~~I. ;j~I\) ;tJ5!$i;), i>Ul'ü, t.'. t•1}i,;_ 
·f • O~~. :::?G ; 1 (_Y; liiU-07. r1a.!w l . 

~i 1! :':;·~ tlt::!"idl' "" ; ÍV•!~:i l:! H'l'Í [i1:all11 ·~li) 1:1JJlS•YJl.lt'Hl'Ía da:; 
nr.e.1':>;;irladr;: <fo ('1111sN111•.1 du. adrníni>;ll't\\;.;'í.u, 1.• no:-:~o paiz "':;W.ri:.t 
·l':llu lrn •·nl.1: c·!ni<.l1•nmadu ú in;;nlvabil ida d e ,~ ú. rui na. ·.1.la~ pot·
(!LH' ral -~ituac;iln 11iin ~1-~ q·r ifo:a -? Si tn11!e:m1e nl1.: 11vi:qu1~ •:.'\S•.\ 
1.k{i1·if.· rinane·:~il t ) 'n;'ín "ignifil:tn·ia 1/,•{i.r:it. 1:•~011um i 1:0: sim ple.,,:
fll •:lllC' JtOl'f!U C a:< Uf)l'l'U (;Õe:: d 1: 1:r·e dil11 \P\'(IÜ:!:< ; ~ effeito p;U'tl, 
e1_1f.11:1·1 u l'<l •"ÍO d~cf"icit nifo :roi·am totalu.1r:11 l" ('on .\·1t.11rirlas, lH:.l::' el!l 
Bl':tll'.I•~ ral'b• ~1·a11~j'ar1111Jff1.(S l'11t '\'alc.1J'i:~ out1·0,.; qur~ "u~hi~tem . 
t111r•. p1·i·dtn:am e"mo p:1 :·ic i ul·~grarll•.' d1.• 1rnLr-in1oni11 nacio llal . 

.-\ h i 1•;;tfü.: "" estt·aJa,;. 1lr· fnt't 'ct ·~ncanipa•~u:'.' 11e.~;:1· l"~riudo, 
tb IJ!w:i-:: d·~ pod o'>. o:; immovci;<; a1Jqui1· ido,.;. ;1,,:. d i\Cit!a:< a inu 1·!.i 
%<Hb:-:. •).~ t•mp1·e:-:J i mo;:; J'r:ilu~ ao~ E~l.tHfo:<. ;í lt\You n;,. :í. índ 1.v:
! 1:);1 ,, ª" 1:umt11r: 1.,:iu. a~ o!Jr·a;; i?uv:t~ 1:(Hl~<'•.11.1011l•:,; :.i. J:1r1 l í 1'll~ 
~:;\•-' <ln linha •.la ~L't·ru. p•·Olun~u n1etif.1.1s . 1«rn1ue:::, 1'.I r: . 

. \l:.i,; 1.1uund1) u utfrl'<Í. " no:;"ª r'IJ1.1lubilitladt.' ;:i1·J1" 1;u1 1•xi1k n
r:i;1 e:::;a.- ·i;((riu.r;1ie::: ·1111 1;ull'i 1111J1Li~1 ,.:j d ia. u_1i t.aó 1. a t'l"u:;Lu-~t-
111,utid:.1da <~ l r11pr.'):Pl pPln •·i<!.l'atk 1.lil u111;,11·;;u1·a, a min;.;'l.la •.!>.: 
1·1)<:U 1'-~t>.~. J utaud1; t't>lll urn J'ormill:lv<'l a [rnzu t.l•!· 111ah d1• ~d~ 
:.11.lll l'" ? ! 

SL JJUt"<itll. u~ 01·1~anit:11tri~ f• 1:i.~em j<i. 111·B·:.111i%adv,; •lt'· 11 1utJ1, 
;l •.kixa~- em ,., ·idctH.: ia. :t nalutez.a d r):<; ~a:"úJ::> aulot·izadue. l"tl
Lã•J i:i. m·ev i:;üo do tfofidt ou Sll[:':·;·0:1: il' s~ria feí la t•nt J'u11•:1;fo 
•.la l'l't'Vi:::ii1,1 1~('.0 llom ica. i~tn ,1_ :;ab1~1· -.-:.:,-hia co;: :ml.cmãr.1 quar~ 
as de~p~r.a::; d!! ( 'llSf P,·iri 1.n:opriarn r1nt1~ d i!.o 1.· Lju:11::; a,;; t i·an::fr.ar
muda . .:: em Y:J !ores patrimoniac~. 

E::~a .rul.1rica de •:la::;:;ifit·a1- a dc•,;p t'za r.•:: f.ã arlopl..atfa l'O\ 
.-liY•'l':'ü:" paízP~ 1fa Elll·opa, com ;,1 Allcmnnha ú frente. l'_ nã o 
diminue. - ao ·~onteario - au~m1mtn. a po;;ili\'idadt• da · r1~<:<1-
l iz.u1_,ão do Congre:;:~o. tanto a priori corno a postr:l'iori, na:; lo-
1-r.nclas tl~. cllntn~. 

<:. - Yol.- XlV ··~ 17· 
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At·ccito o alvitre lembrac.!o. ter-se-ha feito nos balancos de 
l'ec.:cila e despeza do Th~.souro Nacional uma feliz conjuga
•lão da dcmonst1·açiio financeira ao lado da. demonstração eco
nom.ica, i:sto é, saber-se-ha quanto se dispendeu, .por quem foi 
d esp cndidl1 e qual a upplica(}ão da despeza: - si no cicsteio 
oe;·al ou si em tra-nsf oi·m.u.ção de valores. Sabet-sc-ha mais -
e ·esta indaga.cão ~ ab.solutamente indispensavel - si os a.u
i;pnento,-:; Ycrifkndo~ em Laca proposta são · provenientes de 
gastos da primeil'a ou da :: egunda natureza, - porque os <lesta 
podem sei· providos por operações de credilo, mas os daquella 
elevem correr e:x:clmiívamente por coo.ta da renda tributaria. 

Contrahfr dividas para consumir o producto em despezas 
geraes íle administra1~ão é um acto dp insania; pe-0.ir empre
slado para de senvolvimento do patrimonio ou de emprezas in
<lustriae$ é uma opera~ão correntia, sensata, 1ouvavel atê. 
quando do emprego dos capitaes: p06sam advir maiores resul
tados, quer beneUciem restr ictamente os cofres do" Thesouro, 
quc1· i.nteress cm 6. economia nacional. 

Cer to a ot'ganizac:ão dos ori.;amentos pela maneira :Pro
posta .c:erá um pouco mais trabalhosa, m as em compe~a~ão o 
l'esullado que se oblem é de?. vezes mais apreciavel, em qual
quc1· d.'l:. trcs riha6es da administra.cão .: - inicial, gestiva e 
conclusíYa. ou por outra: - previsão ou autorização, e:-::e-
cução e prestação de contas .~ , 

Eu supprimiria o art. i 6 por ser extranho ao Codigo. 
Quanto ao art. 22, eu não sei porque a arreeaclP.!.cão deva. 

ser feita só em dinh·eiro, tomada esta ~a.vra n aace~ão 
l·ommum. E si o Gov.erno, por exemplo, resolver, como já o 
fez uma vez, que se recebam determinados titulos em paga
mento de impostos ? Si me não engano isso se deu com as 
sabinas. 
, Eu diria - em moeda corrente ou em valores que a ella 
·correspondam. · 

'l'fão comprehendo a necessidade do art. 23, e não ser ~ 
· que elle figure no codigo pam lar logar ao -paragrapbo unico 
que contém uma boa medida. Mas, nesse caso, melhor fôra 
mudar a data do infoio do anno financeiro ou transformar o 
:riaragrapho em artigo . 

Eu modifica.ria o art. 25, no seu § 2º, para accreseentar 
as palavras .i:neste p articular!> paro.. delimitar a jurísdicção 
do Tribunal de Contas . , 

. O art. 26 completa o ar t . 22, mas fõra. melhor supµri
,tnl1-o para incluil-o logo no texto do ~rt. 22 referido. 

O § 2º do art. 28 parece-me conter disposição por <le
mai3 x-igorísta. Porque não exonerar de responsabilidade o 
funccionario quando a falta tenha sido commettida em rir.i.
;i:ão de força maior. 

No •art. 29 ha tambern o m•~·:>n1 i: 1 i:i gnl'i~1n11 rxaµg,.1·ad" . 
No 1.U'L 31 eu incluiria um tiaragrapho ~eclarando que 

a receita dos depo&itos é considerada de caracter especial e 
µão d~y~ §~t.: ~l.}\ºOJ'· :a~ ti,a d~speza geral, ~ !)im ter. a;1pJica-. 
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<;ão especial determinad;:i, de preíer encia em obras repNdu
ctivas . 

No a1t. 32 é determiDado que o saldo da. receita <lo d <!
posito Seja aplicado em ti1 ulo,;. g pol'quo nã(l em obras r·e>
produc:tivas '! 

O urt. ::>õ do Capitulo lV eslabelet;e que u,,; runcciona.rio;; 
lliio podr.m prat icar netos contrnrios ú lni r!u fl ospez:i., sem 
l •niN1t e;;1:Ti·pl<i. tiu:> mi11i;;t1r-0:>, 1 ~ i1e'6l.1! ea.,;1) <levem deuun1:ia.1· 
o fado ao Ttibuual tle Conta~, úenlru de oilu uía,:;, incorrendo 
1.•rn multa si não o fizerem. · 

Este ar tigo, como está rc<lh;·iuo. ;;i: r;i. iunLe <le eLernas 
ouvido~. -Ifa adus q tw re:>ultam úe i11terp r eL'ai.;ão ela lei e ha 
lucuna.s 11ue ~e 1n·ocura r·eparar pcJr meius 1·cg-ulare::;. b~1.> 
jJOde!'Ú ~er l! ~lll~icleradu Cl.lll10 infra.cçá.Li da. lei , conrúrme <.!. 
a utoridaele C'Xecutantc. 

Parece que seria melliu1· (luê ao func donal'iu ú li-
1,;il'J levantar c:onfliclo com .o ~[ini~lro :;obre delermiuadu 
despeza, St:>ndo, nesse cusu, u/Jci1:,>atorfam0nLc· consultado o 
Tribunal de Conh1s, que dirá i::obrc a lcb-alídaàe ou illegali
da..!I' (ia ordem. 

Mas dr;poi c; da ordein 1:wu.prida, d1!uu11ciu r u f urn'.i;iouu
rio ~m <\.1,: to illegal do Minis~l'O póde-lhe crear uma. situa~.ü.o 
!nsnstenta.vel. E só a altos 1'uncc. ionarios deve ser dado o t'C
nil'~c da impugnação. 

O att. 37 dá o prazo d!!. dez ;lias apC'nas para a. \'0-
meF~a das l;ibelln;: ac Tl'i/Juna1 d e Conta::>. J::::sc praw é -pe
(Jll•!Ui..'. svbrc Ludo quandc• o Com;l'es:ro tivm· al terado de muilu 
1•::;:;~;.; tabcllas. As emendas de ull\irna. horn. Yoladas em 30 UL\ 

(b'.r m two, a!Leram profundamente tabella~ inteira~. obrigando 
a cak1:los e rc\.isõe:; qu.c dc-rnandn.m t elllpo. Ha ah1àa caso:; 
rl" ~~~1· o Govern o obrigado u µedir :w p1·011r'io Congresso rc .. 
l.ifiru1;<3<:s, o que demanrlu Le111po. Eu d iria 25 dia~, em Yc;r. 
dr• .ln. 

O ar!. -10 esl.abc!ecc multas lJatn o;; funt;ionarios que cx
,.,,,,J.nrern v prazo dado pelo ad .. 37. Essa mnlt~. applicada ao~. 
Juncionari a:< que fall-arüm por qualquel' motivo ü i1)jusfa, 
pnis. <Í !> v 1~z<:.$ o funeci onurio ,3 obrigadf) ·a rali.ai- i;>ara :ru.n
r: r: iunu :· 110 ,ÍUI'}'. lla$ juntas ~O ai ÍS l<'lmún f.o de l'CVI'.l'Ül'>, Jl:ll'<~ 
•kp••r peranlo u. ,ju ~tica. de . Dcrna1s, n disposiç_ão não di·,r, 
•11w1 11 l:l cva applicnr a rnul l.3 . nem :< i clla (o rcs t.r icta. ao;:; ·rnn-. 
. ·1:i.JJJaritJ.$ nuc ."D occui.•cm dos ~N·\·ico . .; a. <1t11l se refe re o ar-
1.~\:t' :·t7. 

- ~(I <~1{ . .íl. ~ :}'', S 1JT0CUJ':1 1'll~[!Ol1Sal:lil i zar O fn11ct:i 1)fül -
1·i11 qn c ciiJ:>sífiqu(: ma! quu.lqU!\J' ..icspoia . Hn. pol'ém, tlcspaW< 
q ll •~ ,_,, podr.-rú. o:=. nn~amrmtos. Jn:r.r-r cm ttma. 011 rrntt·a. con
.~i.::nat;ii r 1. se;;mitlu u Sim a que ~e dostinn , Desde 'Jn<: a des
r.,;w .c~ia legal a 1 · lll.~ -~ifi c:i1:iio .i11~ti ficada. ria1·ecc q1w o fu11 -
»i" i"na 1· i11 •levP- ser eximirlo <ie re:;.nonrnhilídadc. 

,\folhor r cdi.gido fiearía o final dc~sc mesmo par'<L3't'ap!1,.,1 
oi em vc;r, <le tabclias ezplicativa.s da pro1)cstr,r. e as altemçüe.,: 
1citas pelo Conu->·esso. se dissesse: tou~ co1tr~ ._,. taúallas de-, 
(ini~iuas -:-
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So art-. 4:~ eu a~er~-:;r,r_m{.a.L· ia as :5t>guint e:s' a líneas : 

l) pu1·u a1.:qubi~ão üe material dest.iria:do a !:$el'vir,:.o do ca
i<U;ter m·ger~te, e que fique run~a{:.ado de par~lysar, si não fôr 
lego at.tendido : 

g ) {!Uaudó o~ ::l.l'Ligos a adquirir estiYerem ~omprebeH
tlldos n~s massa::l dish·ibuida~ para o:S estabelecimentos mi
fü.:.:u•cs e corpos de tropa. 

Quanto ao ~ 1 Q desse artigo e.u í.enho duvida :::obre a. cun~ 
Y~niencia de 5upprimir a palavra - :.ilf andeqa - para maior 
gl!neralizaçâo. 

O art.. 5ü, letira d, Yísa recoromeudar u rigo1·oso eul\)enlw 
o:a Jespeza, mas a.dmitt~ que as diirect.orias de contabilidade 
providenciem sobre o pagamento de contas no él:\SO de exe-e
úer- 1.• em penho m~ e.redito registrado. ou nu. falta <le ctedit.o 
paro <tttendcr á <'lesoeza. Parece contradictorio . 

A lettra 11, do -mesrao artigo, não se cogita. do (;a_.::(! tlc 
e.i foctuarem as conlahfüdades dos minh;tetios pagamentos dí
·rectü:;, fac-io commum, (~ aàmítwm como un>ca repartição pti~ 
5adot a ceniJ:al o Thesouro. Seria o melhor· rei;imen. mas àl!
,\.ia preecdel-o ~ f.-xtincção õM contabilidade miní%tériaes. 

0 urt-. 56 tl'a.ta ua ?'<.:S{>On:;abilidade dos pagadores : 
:-=ão f.. adm\ssiwl que o paga.doi·. ern uma série de paga

rnent.os M:feetnados. t?m g·rand1· numeru pl'incipa.lmente no:;,; 
primP.i1·os tlía,,_ dti n1e;.:, iio::;sa. . examinal-os todos. verificandc) 
si houve ou não o rcgis:t.r\I pré-..·io da. <lespeza ordenada, eip 
proces:;o qw~ ::il' lha apresentam sob o aspecto le,,.,.oal. Isso C:Al
~ir é. tomar mot·osi,;;simo v proce:iso <l'e pagamento e exígil' 
üe um funcciu nal'io aquillo qu dle 11ftu poder á. cum:prir. 

O at·t. . rio. ~xis·e que to<lo::> os pagamento::; de - Mu.terial 
,....... :.:dam feito::; 110 T.llesout·o Federal e suas deelgncias. 

1:.~s( • ,n·llç;:u i·~d:i ;;id'o <l:c um modo absoluto. v ü·ü 11rcju
dicar o s~cviço do::-1 diver:So:; mini$f.r"l·i0,;. "ln que. os pag-ameu
tos de matet·ia[' nbedcc.:em a r~gim1m mais <l'C::.centralizarlo .. 
t-:om.µrellcnd~-,,;•'· tJ\W assim fos~~ ,.;i a..; <:ont.abilida.l!es fossen1 
•.Hr-e<'tori:i~ tio The::;ou·ro. lodo <> S('l'Yi1:0 re:;ularmento centra
lí1.ado. ~las o pro,iee.::.to ·uHi.ntém <ti' eontabil!_d'a,ljie,s. 

Para t'~"ª \:onlraliia1;'ilo e1.1 d1\ltn(l {!i'ipeeia.l attençifo <lu 
l"leln.tor. l)Oi s. fal m1>di dà l rará a1 t' prejuízos maCcl'i:H~;:; iiara 
~ proprio Tlws1H.\J'u . 

Refor e-st:' <l 1•xpo:<.i(;ão prelirn.inar á fauu ld.uQi• de pode
. ''!!ln t!l\Vi3.1' º" chefes e-e Ser"'\rir,o. dir~tam<!.nte. ao Th~SQUl."Q, 
.as 1~ont.a!' pura n 1·c~p~ctivo pag·amr:nu). Tn1 processo traria 
confusõ(':::. pois. na. Contabilid~dt: :o;,, faz n ·empenho da des-
11ezu. •:t ~1hatimrn!o tio,.: paguinen lM l't'rP<"Ltútdos. :i das~ ifka
c:fo. etc. 

frna~ine-sC' a · 11\'Cl'.'-:>-:;idad \' d.1~ 1·11m1)ra d .. di\·1m;o:; ad,igo~. 
n-ara 1!xe1~uc.:fio dl' obra \lt'!:(ent.e. na importarn:ia (.\'o 50$. Ob~er
vadas todas as formali&.l.d"!s- do ernpenho da. <lespeza., os t.r-a~ 
:mitc.:;. rcgul.arc:: da. cun-ta. ttl·~ á i.:hegufü.\ ino Thesouro, ond~ 
lerá de S{}ffrei· os IJrol:l:lS$O$ usuaes,· ~i a. ignol'ancia das mi-



Câ'nara dos Oepltados - lmi:resso em 29/00/2015 00:39- Página 85 de 88 

nu0ia!: do pror.P.S.5n <Jbr.i~a. o Tl1r.~our1) a. pr.diL~ .iufo!'ma<;õP.i.o. :t. 
Conl.abilid':ld'f1 tu<lo fi1~:i.ri\ l'l'!t.arrlndr.. ;-;offrrndo o \'OmmN'eíanti::. 
r.om. t.'1.I a!.razo r. na.turnJm,0.ntr. j:'I iMluir;'1 nn in·f'C<' o;;; j1ir~ 
do dinhriro a.ssim retidó pe!a burocr:ici::i. 

Demais o T'l1eMur··, :i:í rf>'i,;i8t.l~a a d1~~wza . .rj.j;;tri.b t1t:> Cl'P.• 
<li t.o:i, t•ecebP. halu.nços •" documento:-:. 

As r.ontnbHidade~ <~onscrvadas. ~xi~:em de <lc;:eontralü;:a-
0ão: fl melhor Sl'ria. C'.Oll<,entra.J-a;; no The~omn. (li) qu('t 'l.)Pi.:w 
ni::~im o 1'un~cionamenf.o .t~ssa,:.; repartic,:.õl':;. 

No art. 6·1. d<epoi,:; <fn~ palavra;; - fl\m:1;iona.rior,: publ icns 
- eu ar.crescenta.eia _: e no~ i:hf:'re>: iJ,, 1mii!:Al:i~;;-. P rst.abPJf' 
ci:menf.os mi'lit.ai·es . 

Xo mPsmn ad.ii;ro. dllpoi~ d:i aLinP:i. d. cu a.d.dicionaria: 
/') qnando ::;e> t.rnt.ar. de clespe:r.as Cílffipl'P,lwndidas na dis

Lribúiç.;°'iO das massa$ na:=: d~spe:1.as da Guerra 1> da. Marinlrn. 
:ocndo a presta.cão d~ eonl as feita. em Janefrr1 tlr. l..Uda anno 
eom o hél!anc.cf.P. dCI re:=.p1wtivo conselho. a<lminisl'.rat.ivo. 

No al'L 68. mantidas a$ conradorias. $m·:iu 1•onyenieute 
incluir as contabilidades da Guerra 1> dn l\ifarinh:i. por t.(weni 
pagadorias. facultando-lhr>;: n direito dP $Olil'itar n~ 1wedif.r.s 
para cxercicios findos. 

Das disposir,õe!< do ~ l" d0 art .. 7õ P-ll ittCP-pf.uari:t as \'i!
las militares, poh:: são con~truidai< ~m rn7.;lo flo ín!·i>ressP. que 
tem o Est.aiio em manter a t1•opa 1·1>nni<la. prompta a ;;r·1· 1110-
viment:'lda. a qualquer mom1mlo. 

:\o art .. 79 en inüluirfa. n;:: a:police::: e~ladmrns " 11s cader
nefa;:: rle depo~il.os em caixa.~ do~ Estado5'. ainda. (}llP.: n~>:SR :< 
casos fir.assP, :i;:s<l dPper.rlfl1Hlo dP SRncr.ifo rlo l\fini;.t.i·o rh F a
:(l'nda. 

Jnlgo Pt'í'"f P1·ivl'l riu.e n arf. Sn fosse assim tPdigi<IQ: 

-i:Embora julgado~ dPfinif.iva.m~uff' pPlo 'I'rihunaf de ~on
tas. serão apm·adas pela direcforia de Conl.:ibílidadc tia GllE>r
rn P da ~farinha e ;;recõeg de conlahiJidu<lP dM minísf~. J 'ÍM 
em proce.<:so nas mf';:mãs 1'Nllizado~ "ºº a rliz·N·tãn do dPf~
g·:v!o <lo Tribunal rlP Contas.;, 

R nccrP.scent.at' na. }l!f.t-ra 11.: 
« ••• l'mpregados no;;: corpo;; r 1'f.part:ic~õf'~ mifif.nrPi::. a r·

.~enaP.E! P. fabricas.> 
?\ã~ \"P.,io utilidade rlo apf;. 87. :\!" r!e;;pe:ms gec1·r.ta._, nãl} 

podem ~Pl'. v1!r.ificat:la::: r· ua.fl:l arlianl a nma vf:\ri ffon.iJão sr..-
1~ret.a . . En e!irnjnarh c~~e arf ii:n cfo (;ooli~o. opin:-inrlo qu~ n;'ül 
devr have:.· rlCST1e:r.a ~er>rr>la ~'n) :irlmitliM.rntii.o. O;: agi>nf P.s 
policia~s podem i;er sP.ereto.:;. m:i.~ a fiC"Sf1r;1a 'Í•'it:i ··om ~li •~.~ 
pódp, SPl' perfeitam1mt~ 1·Jar a <' i;lljPif.(I :io prnr:l'i'~n r ommum 
di;-, fornada df\ contas. 

8i (l Congl'e~~o, port!m, enl.endet· ~nl rgar n f')Wtlciuer :iu
toridade dinheiro p:m1 $1'1' ,;ecref.:\menll' applicado. fique i,;~o 
~ rsponsabllidade cte. quem tn.I qneir:l. ordennr, mn~ a prest3-
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<.:·iio de contas nesse caso é 1mpus:sivel. Divide al)cnas rcspon
~1'lbilidadrs sem qnc n p11blico possa $3ber si taes conta~ e;:rno 
1·Palmcn1.c cnmac.la!; em t.ermo$. 

Outras t·onsidernções poderia cu fazer no scnlido de pro 
-curar c:olla"hnrar no Codig·o. ::\Ias, estas bastam para d Pmons
í 1·;ir a minha boa. vontade. 
. :Xão oc~ejava formular emcnda:c:, porf]nc b nobre H.el alor 
e meslec na mo.Leria e mestres figuram na Commissão Espe
r:ial, que julgarão do merito do que n.ífirmei, aproveitando o 
r1tie rcpul;1r•·m util ou não prcslancio altençfLO ao que for im
riroceclo::nl.<!. O seu .jui:r.o basta-me, pol'quc 1! de compccnl1'5 11 
d1~ homens de bem . 

.Ao nohre Presidente da Commi.ssão cu . pe~.o. porém, l i
rr-n.·.:a parn formultH" e <~ nviar :\ Mesa. duas emenda.'> mais im
por·tante~. para que o nro.iecto volte :'i. Commissão E;;pecinl e· 
~1'.inm •'xnm;nadas e'3tas minhas suggicstões. (Jfuito lir:m: 
111111"fn lir:m. : O omdo!" é muitn cumprilrumtrr.do. ). 

\"<.'Ili :i :'-[esn, siio :>ncr~essivamcn tc li<!a.i::, :ipoindas e po;:
íns '~!H .1.li::WU$Sfio :Ys s0,;uintes 

F.l\-!F.NOA!'l :\il T>nO.TF.C'rO N. 6fl~, nR :l!H 9 

(3• discussão) 

M · ,.. 
e' • 1 

:\rcrPS•' rnt.e- s<> flnrk Cl'.'nvier: 

"\.eL ;-;ingucm pr•rcebcrá. Mclcnnrln nn gTaUfica.(: fi.o pr.~ 
lo;;: 1'.11frl:';; rln E sl.ado. >:oh qu:iJq1 t('T' titulo ílll pr-crexto. !'('nl q11i.• 
•)Sl o' .ia \~xprP.$:<:imcn l P !'ixad11 1)11 nnt1wíza1.\o por lt:í . ·· (1.-/11· 

1·io Unclur. 
N. 8 

:\ ('ITl~~l' f'llif'-$1' on<il' l'Oíl\'Íl'l': 

'>s \i 1·r·a nwn! 0:; " n" co11;;ig·nac;.1íc;; mar.::a1fa.,; p:n;o ª" 11br:1:.; 
" sr.1Ti<;.o!' · 1Jtd1 licQs nf1n porlr.i·:ío 5('1' e:-;croi idüF. sah J·•·na rio"' ri
<·:1 1· a d1•;;1wza l'X<'.l'il1'nte ,1 eal'~o dt~ quem n t.h·1•?' indn\·irla
nwr\f 1• a11tor·iz:)rln. -- Orlm:in Jto,.ha. 

N. !1 

Art .. H - S11pprimi1· ª" pal:n·1·a::: «rnra r n<l :i. min i~t "i'; .. 1', 

rlf'poi"' r! P. ·' despcza a. fixal'"'. 
Arf ,• . 12. 1'.L 11, e ·li), ::;nb ~f.i tuir fll'IO !:'eguintc~: 
Ar·i .. Jt . A proposta do Governo rlivirlir-!Hi-ha. CJU~nln 

ao or·<'amen.fo da despeza. f\m quatro. part.es: rJe~peza 11 1·drn~ 
ria. déspeza ·rxt.rno.rdinnrin, de~pC'za espei:ial e moviml'nto de 
<:n.pitaes .. 
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- § 1.<· A despeza ordintwi:1. quP. será discrirnina·fa pôr mi· 
nisterios e serviços. comprei:1endc todas as d()spezas permn
nentes de pessoal •· material r~Jati\·as a cada c:1:ercicin. in~ 
clrn;frc ,jl.nos das dividas interna r ~xterna. garantias d~ .i!l
ros, ~ubvençóes, auxílios e ()ntras rlespczas de igual natureza ., 

§ 2. 0 A dt>speza extraordinarin. igonlmente discrimin(l.•fa 
por ministrrios. ,; constituída pel:t parte variavcl J.ecorrcnt.e, 
de credito;;. especiaes. despc;i:as evrnltlar.$ r 011trn=- qu~ rlr.
p<'nrlerf\n\ de avaliação ou previsãn •. 

~ 3. <> A desp.eza especial r! a resu lf.'ln te da appl icação rl c::: 
f n ndos especia~s. constantes da receita de cada exf'rcicío. 

~ r,. <• Como applica~ão <l<' rapitae$ consideram-se as 1fos
pezas anto1·i.z:das para acquisic;.fo 011 r.oM(.rHcr.ífo <fo hcn!'; 
immovr.i~. hens de nnt.url'\:r.a indnM.rial. run~· ~;.,f rm edific:\
r,:ões para :i dP.fi:-sa n.ncionnl ~ qUlll'SQu e1• onlrns hem,; qtH" :m
A"mentr.m. o riatrimoni.o d~ União. bem como l\\; destinadas :L 

. nmortir.a(,ão das dividas interna nu e:"i:t.l)l'Oa do nnL•. O con
sumo animal <:laquel1e;; \·alores. consequente :í n Wizac;,ão OtT. 
depreciação scr(t considerac'lo cnmn verba especin1 da rlespr.7.:\ 
~xtraordínaria. rll'stinada ü cnnEW11icão dP um ·•Fundo if,., 
Amortizacão·'. · qnfl fümrarú como réc~ita es~ciaEzadn :ü.~ 
sua applfoaçüo clr>finifrva nn snhstitni~1ío 011 ha ix;i dos hr.ns 
amort.izndos. 

A1"t. -rn. A proposta. quanto {t. recP.ita. riiv!dir-~P.-ha:. 
i~u:ilmcnl<'. r.m rgrntro partes: renda ordinaria. r·enda !')X
f:raordinarin. rP.nõn com :rpplicação especial e mob~Hzaçnn dfi 
m-1pitnci:;. 

~ 1 . 0 (Como (')$t:í. todo o art. 1 ~ do pro5ecfo) . 
~ 2. º A rendn e:'(f,raordin:rri:i. resultará: 
1 ~. rio q1HIP.SCJtT Ct' r rndag pnrcehida>: comn indf>mniiaçãri 

tlf' 'll'rVicO$ ~xtrnoNHn:irio~ custeado~= pcl:l UnHí.n. C"lmo n dnc. 
ron fribnir.õl'.~ para M monf.e'Pios civil n mi1H:1r. jmpoi;fo~ .11'\ 
inclngtria~ P 1wofi~sõ~~- t.axai:: rfo commmo de a~1a r •}11l1·1•.": 

.?0 • tin rnbr:mca r!n diddn activn rcs111tant.r rfo rrndni; ni\n 
rnmpH f.arl:l;: f'm CXl'rcicio,: ant.eri ores: 

'.'1°. <l:Íi' rnnrfa.s rycntnaes. taP.5 como multas. rr-stif.nir~es 
:í Fnrprh. donaf.'Í\·o!'; " ontras. · 

~ 3 ." ,\ rl'nrl n rom apnllr.:i.r,ão l'sper.inl abrnnge1:\ todas a~ 
fnxn.<: r <'ont.ribnir.•il'1;:: rlfl$tinana!': a flln<fo~ C'"pPcia<'.~. 

~ ·'t ." A mohilir.açãn dr. r:rpita.cs sPrá priwPnirnt" <'Ir: 
n: ) prndndo rlni; operações rll'\ credi to: 
T1 \ rohranr;.:i rla divida prnv~nientr. d<' rflnita::; .i:í cornpn-

1 r1il.a~ nm rx:erririn ~ :interinrr~ n rirahilo dn~ rnntrihuintcs : 
r·) prod11P.tn lia Yí'nrln ri<' hl'n!': mon'i~ r iminr.,·rif' prr~ 

1 r.nrf'n tr.R ;i Fn i:ío : 
d ) co1wfl r,::n <li' i;aldn.c:: 1!m poder f]M rcspon:>r.:""i". . 
Art. H. .\ tcsf.il11ic.rto d<! qn:n:t ia indcvíõnrnr.nt" n:i ~n 

JJela Fazenda $Ó será cscript.nra.da como rer. f'ita <'x\1·:n1-.l i n:i.-
1·iri si occorr.:!L' m1 cxrrci<>in díffercn le r.lo pa~am<'!1b. 
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On:lnrlo friiu~ a;:. d1rns npr1·ar·õr;:. rnl mt";..n1ci rx,~reií'.i.-i ']·irn-
1 iY<H'ii<> uma :tc1nnltar.iio iir 1JPsp/~za ., 

,\rf... J;;. Os ::;n lrlos n~n appl'icarlo;>. (f:'l rr>r,eih1 t.l1'~tinada 
,:. enn_;;tito içii<~_ dl' ru1Hlos e;;pe?i'.'-"~ ;.:r·rão Lran~feei.i:los para 
<lepos1tns no J irn de rnda rxr,1·r.rn10, 1~mqnanlo nao ~onclnído~ 
till í''Xlinetns o~ .~l"!'Yir;-o::i a qne se refr>1·h'em .. 

Saln da~ ;:.p;:.~i'írs, rn ff13 rle~~mbro de 1920., - {) i]fm.~io 
Rnr.lrn. 

O Sr. Presidente E::;gotada a hora, fica adiada n ~· 
disensHfiO Ô() projerlo 11. (iB:1, de '1'\l'>Hl_ 

Vou l('Yanl.::ir a sr.ssiio. rlesiimando parn nmanhã, n ~e
guin 1 e 

Vol.a(';lio do ,Pl'O.irelo n:. (i'iO, df' '19.20, nbrindo n f'l'edit.o 
'clt\ '~7 :S93$ li ·l3_ para pa~:am1'nt11 a :r~'p.fü;hPrin Rr·ant. (:::" rfü
rn;:.~ãn) ; 

Vot.'a~üo •lo pro.ice.ln i1. :lS, d<? u:i20_ comedendo m1>Jho1·ia. 
ún 1·e1'ol'mas ao~ \'Olnnturio;:. <la Jlatria . .TM(:. Joaquim Gon~al
ves e !\fanoel Adolp:ho do;:. Santos: rom pa1'eer1· da;; Commis
~ões (]e ~Iari.nha P- Gn.pi·ra <' d:P Fi.nanças. r.onlrario no p!'o
j1>cto f' favora...-el ao ·nNo (Jnr llle fo i. Úppo;;to polo SI'. Prc:-~í
•:le>nLc da Repunliea (Yidf' p1•n,ie(·fo n. "18 ,\, rlt) l!'J.'.!!J) c_rli:i<
cnsf:iin uni<"a" : 

ComLinna0ão da =~" discu;:.;:.ã.o do proj<'tli1 n. f;m~. rlr· !'.lHl. 
-!'Pnrganizando a Cnntabilidadl' . . Pnhlira da rnião: 

3• d'iscus;;ão rlo p1·0,lf't' I o n. :'i8fl. clf' H'l:W. do Srnaclri. f•.s-
· 1.ahelrcendo as r·ondi('.ÕI'>' n (jllf' sr· dr\'f'm suhnwltn n;:. e;;1 rnn
~1>iro" rf'sidf'nt.Ps no Rrasil, p::ir:i. o fim ck~ oht.erl'm 1ib1 lo d~~ 
natural iZaf:iln: 1:1m1 subslil nf.i rn dn Comrn i~s1in rir. Cmt~I il.u içfl,\ 
r: .Tu1'1.i1;a: 

;j•• dif;;.;ussão rio JH'O.iN~t.o n. tiG!l. dl' l!l:?O. :ihrindo 11 :·1·r
difo especial dr 1 :S2il~. p:ir:l pa.!'.!::inwnln d~ dínriai; a IfpJ'rtw
iindo F erreira Lima: 

:3·' d.iscus,;ã.o ·do p1•ojr.do n. i:'>8G .H. rl.I' t !l:W. r~on"i'l"1·anrl•\ 
d<? 111.ílidade pullli«a. d i ,-,~i':-n" ;wci 1'nnrlí'~ f'trn1·!.iYai; r• n A,,:
~0ciação P ro-l\fah·e: t...- <.J • • 

~· díscussfo do pro.if'dn ·,n. fi72. rfo 19:?0, ahrindn (• cre
:Jilo esperi:ll de l.7 :~)Hl'.$31:~. pal'n. l•ns:::unc:-ntn n n.jnlma Frw
:rrira; 

~· digcussno do p1•n.it>rl.o n. 1181. rlc 1920. au t.orizando a 
abrir o r.r~d il.o l'Special dr ~L iiOO :OílO!il paru pagamento de 
çompromissos a::rnmidos pelo Lloyd Brasileiro; 
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. ..'!" di~1:nss<10 rl11 p1·.:1,iN·ln n. ri:í:í. rf,• l.fl:!n. c1111M<l1'nnu '' 
!. ... Lf'l)j)olrl ina ~\T::\l·ia rio ~\ mn r:a 1 Tt>sl1' !' ntt l.ra. e• 111r.1nl r•pi11 
r-ivil n. •!U•' leem dil'r~il11: 

;i" rli.'<CUS$âll do ] i l'O,Íf"1·to 11. :~ '1!1. d1• [.!l~CI. a lll'Índo n r!'11 -

d[ln Pspednl dn '': 1 ii()$. p:u·a pao:a1ur•11ln :w ma.inl' ,\rlh111· 
Xavif'r :\lor<~ir;1 f' CtlJ1i!'iin .fo,:,: l.rna·dp;; 1:11irmn·ftps (';1rlilf'la; 

:i'' di~f·ussão rln ;;nb:>t.it.ul h·o ria c·ornrni:>:'i°~ll d·~ Fill<1J\C'.~'-\ 
;rn p.1·0,jeeüt. n. ~22 A. df' t ~lZO, isi>11Land1·1 df· tli1.·1·itnf< d~ i;11-
port.af;iio !l rnaü•rinf qni:· ;;n d0;;Unal' an Lnhor·a.loi·io d•: ohl'Pt'
':aeões. mantido rm :\lan:ín~. w·ln. 1•::-<r·oi:1 d·· :i.r .. iiicinn Tt·npit::ir 
df' LiVl't"JlOO]; 

P rliM,nssfln fio p1'n.ieclo n. (i.'18 ,\, 11,-. l!t:.rn. t'1'r·n1tl11·r·.1·ntio 
de 11t.ilidade rn1blfra. a Li;;'a E;;prttnll.i,;ta. fka:;ilríi·n: emn p<1-
I'?c1:n.- r:inirnvel rln. Cmnrnis~i\o d<-' Cor1-.tit11i1.:iin ·~ .TuMii;a • 

• Levanla-s"' a .~ess~o ~Í>; ·17 hm·n;; fl ?n niinul.os. 

7~RP.:';IDE'.'iCL\ fJ:õS :'\ft!'\. 1WJ-::\"fl nn,\ND . .'.\.o. Pl1~~líll·:X1'R: .\\:Üfl.>~fl 
DBZF.llH:\. l" SF.Sl'\ET.\nlíl. :8 nf.'E:'.';0 P.tU~o.\<1. Pl\ESIDF.i\'."!'l'; 

A's 'l:1 lirwn,; comparecem ng Srs. P.nt>nn 1·Ranrlrío. An
tlrarle :RN:cr·rn. · Cosi n RPg-o . .:-\nl.onio Nog·nei!'n .. Diony;; io J"ka
·1 rs. H0r(·.uiann Pal'~rn. Cunha Machndo. ;\gTippino Az;·wdn, 
,;-nüo Cnb1·al, Thomn:i; nndrignes. Vi1:ente Salwya. O.s0!·;1• r),~ 
:Paivn, .lni"Lo Elyf.:io. 'Eduardo Ta,·ai·i~s. r;f'l'va;:;io F'iornvanl.e, 
Estr.r.io C~1imlwa, Au~l.trgp::;í lo, Tu dano Camp1•.lll). ,\ rist.:u·cho 
Lcpe!O<. P;wlwco Menrles:, Elpirlio rlP :He~quil.a. c\nlonio 
,-\guiri·c. f{Pi!m· dr Snuzu, Sampaio Cnrrêa. l>anln 1Jp 1'1·rn1j,ln. 
:1larin dr. l'r.nla. 'i\fanrir.io dr· L:wr·1·da. Teíxl"'ira Br:-i11dih1. A1t-
p1sto rl<- Lillla, Mal.ta !'lar·h;.t.<lo. Fra121dscn. Vall:ulare!', .\nw
l'Íí\O Lopri<. 7.oroasLi·n Alva.rcm~u. ~lmPí1·a Brandão. Hruil Sú . 
• laym"' ~j(1f1lr.':", A la01· Pml.n. Honm:at.o .\lw>.~. }~r!:.:-at'dn da r.rHt:1. 
l\Qllf Cm·;lo"n, Sal!m: .Tuni1w. f:'•'lTeira Braga, Bar•rm:. .Prm
ti:a1lo. y,,!p::i. Miranda . .To:;;,;, T..olw. ;\[ano<-l Villahoirn. 01.-;.~ntrio 
Yint.o. Joiín Pl't'll1~l.l.lt. Em:·r:nio ~[iH!N', A[Yaro Bapl.isf.fl, ~~1· ~ 
:::io <Ir· Oi1w i L'H. l\fat·Nil ()p J-~si;nl:i:n-. OcLnvin Jtor:!1a " .Tnaqn irn 
l J::>nrir1 151í ~ • • 

O Sr. Presidente - A lista de presen0a accusa -0 COl •1• 
pnre1·.iroento de '51 Srs. DPputad'O.S. 

Ahrr-~P n :;cs:::ão. 

o Sr. Costa Rego (sup1J1.ente . de Sec}·etario, ser'!!i11do. de 
2º) -procede :.'t lfüfürn. da acfa da sessão antecedente, a qua.l é, 
sem observações.. a1>provada. 
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O Sr. Presidente - Pas~a-se á leitura <lo expediente. 

O Sr. AndrP.de Bezerra (f• S ecretario) procede i IeH.urà 
do seguinte 

.EXPEDIENTE 

Ofíi~io do $r. 1º Secretario do Senado, de i3 do corrente, 
commumcando que aquella Casa do congresso Nacional nest.'\ 
data, adaptou e enviou ú sancção, a seguinte -proposicãÓ dest:\ 
Camara : · 

Aulorizando a abertura do credito especial de 113 :i42S. 
para pagamento de vencimentos a funcciona['ios da Escola de 
Estado Maior e ao pessoal jornaleiro· da Escola .Mílitar, e 
bem a ssim para o custeio de officinas deste c.stabelecimcnto, 
tudo no corrente anno. - Inteirada. · 

E' lida e enviada ú. Commissão de P9licia a. seguinte 

INDICAÇÃO 

N. H - 1920 

Indicamos que a Conunissão de •Policia da Camarn dos 
Deputados · mande organizar, por funccionarios de sua secr c
tarfa, um· indicc alphabetieo systehatico, por ma~erias. de t.o
<los os assnmptos submeti.idos á Mnsidcração da camara. des
de a. primeira. leg:i:::latm·a r r. pnblicana, assi-.gnalado o r csre-
ct.i\'O andamento. · 

Sala das sessões. :L:? de dezembro de 1920. - OctmJio 
Rocha. - Yerissimo rir: Jldl11: - p. ][!:wcondes. - JfJS'ino de 
.1 mujo. 

O Sr. Presidente - Está finda n. leitura do expediente. 

O Sr . Franéisco Valladares - Sr. Presidente, pedi a pa
la-vra simDlesmente para. ler o se:;uinte offici<I dn. C~mar::i. 
Municipal de Franca, appfaudindo a lei que revogou o bam
mento da famHia ex-imperial do Brasil. 

O officio está concebid-0 nos seguintes termos: 

~E,;:mo . Sr . - A Gamara Municipal desta cidade, 
em sessão ordinaria realizada. em 20 de outubro pro
ximo passaão. ai:>reciando devidamente o patr iotico es
for~.o por V.· Ex . despendido, sustentado no Congresso 
Nacional u lei que revoga v banimento da e::;:-fami!in. 
imperial, r epublicana, sem os prejuízos que podiam 
vedar á apreciação do acto de serena justiça que o paiz 

·. presta ti memoria dos ex-imperador · e imperatriz com 
o decreto n. 4.120, fez inserir na anta de seus traba-
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lhos um voto de congratula0ão á nossa polfücà, por ter 
em tão boa hora referendado um acto <le justiça, por 
todos altamente apt'eciado e qne, mai;; uma vez, pru
clama os n<>bres sentimentos que nos aniP'l.am . 

Com verdadeiro desvanecimento da~os a V. Ex. 
conhecimento do acto dessa edilidade e temos a .subinti 
honra. de pr.otestar os nossos sentimentos de admiraçii<l 
n. V. Ex:. que semprA ·esp6;;a. com allívez os i;t·rtndes 
principios de amor e democracia. · 

Faz~ndo votos para sua felicidade e saudc. com 
desvanecimento .subscrevo-me. - Clandiono1· ilfonrri. 
secretario da Gamara Municipa].7>. -

. O Sr. :Estacio Coimbra - Sr. Presidente, quero enviar 
:í. Mesa uma represent.açilo da Sociedade Auxiliadora da Agri
cultura de Pernambuco, sobre ::i. interpretação da expressão 
dndusLria. fabril~, constante <la loi do orçument,o corrente, e 
re:quercr, assim, u sua. publicação no Diario dn Crm9rc.~so. 

-Vem á. Mesa, é lida. e envfadn ú. Commissão de Fín::mças ! 

n seguinte 

REPRESENTÃC.:\O 

Sociedade Auxiliador:i. da. Agricultura do Pernambuco -
nocifr., 22 de novembro de 1920. 

Ex.mo. Sr. Ministro dn. Fazenc!n. - A Superintcnclcncia 
··1n. Sociedade Au.xiliadorn. da; A:irricultura. d-0 Pernambuco vem 
pedir a V. E..\:., se dig1ie mandar dP.clarar ás ropar-~kões ar
rer.::idndoras que a expressfto «industria fahri!l> de qun usa 
n rcgulam~nto :-rpprovadQ pelo c·ccrcto n . H .. 263. de 15 de 
~ulho do corrente n,nno no seu art . 1". let.t.ra i, não compr.~
hendc os C!'t.abe.lecime-nto-" agr icolas tacs r.omo fabricas (f<~ 
farinha de manfüoca. usinas e r:ngcnhos de assucar e outros. 

E' tão claro o dispositivo legal e tão manifesta. n. in ten
~ã0 elo legislador que desnocessario seriai o p edido se o :r.clo 
pelo nugmcnf.o das renda;; publica::: não estivesse amf'nçnndo :1 
agricullura r..om m;ii::; nm imposto f) rcs11ectivas multas ali;.Í.~ 
nhf:olut.nmi:>nte não votac·o pelo Poder LP.gislativo. 

De fa:cto, n. lr.i n. 3 .897, ·de 31 de clezemhro <le -1910, ~.J 
se rcferll á industr ia íabril. 

As demais estão dellc isentas. 
Dclle está isl'.!nt.o o commercio. romo está a industria de 

t.ransporte, como estão as indl.lslrins propriamente cxtrncti
vns. a mlnerac; f:í0, a p P.sca, e como C\•ícli:ntcment.e est:1 a in
dustria rtITTicola. 

:Não ímpnrt:L prl'dsem tncs indus' rias de insl.rumento_,,., 
m::i.chinns e nf.,5 àe fnhi•ic-:1s mn'a (ll)(1en·m ser uma r callcrcdll. 



Orçlmento do Interior - Emenda da Commissão de Finança do Senado em 3' discussfLO (L ver ba ·16" : «Substitua-se pel:i. t abella seguinte a tabella da proposta do Governo e todas as 
1 eroendasf apresentadas pela Gamara á mesma verba 16 ', que ficará a~sim discriminada: 

Policia Militar do Districto Federal 

(Decreto n. '14 . 477, de 17 do novembro de 1920) 

Pessoal - Posto e graduações 

Pessoal : 

Commandanto geral.. ( ~e~eral (grati ficação) . ... . ....... . ... . . . ..... .. ...... . ..... .. . 7 :600$000 
( Cor oncl...... .. .... . ...... .. .. .. .... . ... .. ...... .. .... . ... . . 

Olliciaes do Exercito, com mandantes de corpos e ( Coroneis (gra tificaçiio).......... . ..... 5: 800$000 
dircctores de repartic;ões . . . . . . . . . ..... . . . . ( Tencntes-coroneis . .......... .. ...... ,. 

Teuentes-coreneis . . ...... . . . ... . .......... . ..... .. .....•.•. . ............. . .. .' ... . .. 14: 400$000 
M:i.jorcs ....... . .. . .................. . ... . ...... . .... . .... . ......•........... . ...... i i: 1~00$000 
S t . r 1 ( l\Iajor . . . . ... ... . ; ... . . . . . . .. ... ... . .... . . . ....... ... ..... . . · ... .. 11 :400$000 
ecre arw ge a . º( Capitão ..... . .......... . .... · . . . ... . ....... . .............. ... ..... . 

OJicial ás orde ns d~ chefe de Policia .. ( J\laj ~r:_ · · · · .. .. · · · · · .. · .. · · · · · · · · .. .. .. · · · · · · · • 11: 400$000 
( Capitao . .. .... ..... .. . . . . . . .... . . . . . .. . ... • .. . 

i':a pitães .... . ..... . ........... . .... .. ....• : . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9: 000$000 

A nxiliar do serviço de electricidade . ... ( Capitão·· · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · 9: 000$000 
( Subalterno . . .... . ... . .... . .. .. .... . .. .. . .. .. . 

Primeiros tenentes ......................................... . .. ·......... . .......... . . G: 900$000 

A Tar d ·e · o d n"'e har · ( 1 º tenente .. ········· .... · · .. .. ·· ·· ··· .... ····· 
ux11 o:; rv1ç e e 0 n . ia ... .. ( 2º tenente . . . .. .. .... .. .. ... . . . . .. . .. . . . . . . .. 6 : \l00$000 

( 1" tenent( , .......... . 
Encarregad os de duas das secçõt s da Assistencia do Pessoal ... ( :2º' tenente . . . . . . . . . . . • 6 : \lOO$OOO 

I:.ncarregados de t res das secções da Intendencia .. i ~:: ~~~~~~:~ .". ·. ·. ·. :::: : : : : : : · : : : : : : : G: '.lousooo 

1 t d t t . d ( 1°8 tenentes .... .. ... .. .. . . . . . . . . . . G: 900$000 
n en en es ou secre ar~os os cor pos . ...... .. . ·· ' ( 2,. te nentes .... .. ... 

1 
. . . . . • .. . . . 5 ;.í,U0$000 

Commandantes de secções do Col'po de Serviços Auxiliares ... (( ~:: tteneeotte
3
s · · · · · · · · · · · · G: 900$000 

~ en n e . . ...... .. . . 
Segundos t enentes .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . · . · · · . · · · · · 
Sargentos. ajudantes e intendente_; , ............................... .. .... : ... . . . .... . 
Pdmeiros sa rgentos ..•....... .. ..• .. . ... . . . ..... . . . .......... . . . . . .. . . \ , . .. . . .... . . 
Segundos s:1rgentos .... . •...........•............... . ...... . . . .. .. ... . · ... . . . ... . . 
Terceiros sargentos ..... . ........... . .... . .......... .. . . .... . ..... . ... ·::l ........... . 
Mestres <le musicas. .......... .. . .. .. ... .. . ........ . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. ... . .. . . 
Corneteiros mó res ....... .. .......... . , ................ . ..... . ........ · . · ·. · .. · · · · · 
Contra-mestres de musica ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . 
Mestre da fanfarra . . .... . ....• ~ ..... . ......... ... . . . . ....... . .. . .... .. . .. ........... . 
Clarim-1nór ... . .... .. .... .. .... . .... .. ... . .................. . . . ... .. .. 1 • • • , ••• • •• ••••• 

Mestre corrieiro .... . . . .... . ........ . . . ... . .............. . ... . .......... .... . .. ...... . 
lllestre ferrador. . . . . . . . . . . . . . ... . .... . .. . • .. . . .. .. . . ... . .. 1. • • ••••• • • • • • • ••• • • • • • • • • 
Mestre conductor .. . .......... . ..... . ..... · . ...... . .... . ..... . ........... . ... · · · . · · · · · 
Mestre motorista ...... . . .. . .. .. .. .. . . ... . . . ... .. ....... . .... .. .. . . . ... ... . .. . . · · · ... 
Cabos de esqu adra e assimiladas . ... . . . . . . . . . . .. . .. .. .... .. . ... . . . .... . . . ...... . ... . . 
Outras praças . . ..... . .. . .. . .... . .......... . ......... . . . .. . . . ... . . . ... .. . .. . .. . · ·· · · 

ti:400$000 
1 ·: G42$500 
f :Hi0$000 
1 :277$:.iOO 
1: 1t:i8$000 
1 : 46U$ü00 
1 :277$500 
1: 2n$:rno 
1 :277$500 
1: 277S500 
1: 277$ :.i UO 
1 :277Sii00 
1 :2i7$50ll 
1 :27í$:i00 
f: 02:lSOOO 

9'•9$000 

Estado completo 

Praças 

1 

/~ 

6 
10 

1 

1 

4:l 
1 

:-i:; 

1 

2 
:J 

7 
7 
~ 

(i ·Í: 
14 
;;;:i 
78 

101: 
I' 

" J 
5 
1 
1 
'1 
t 
1. 
t 

:no 
:~. 765 

Tu tal 

Comolidalle Varia vol 

Papel Papel 

"/: 600$000 

2::: :ioosu:i :i 

81í: 400$tl00 
1H:000$1100 

:l1 : 400$000 

H :400$000 

387: 000$000 
'·J: OOU$ 1100 

. 241 : 500$01)0 

li:900$000 

13 :800$000 
20:700$000 

48; 300$0. 10 
37:800$000 
1. 3: 8oosooo 

345 :600$000 
2 2: \J \l55000 
77 ::lSU$000 
90:645$000 

12l : 472$000 
.7 : 300$000 
li ; :387$500 
G: 387$:i00 
l :277$500 
'1 :277$500 
l ; 277$ lí00 
't:277S:iOO 
l : 277Slíüü 
1 :277$500 

378 ; 140$000 
2 .965:625$000 

---- ----- ---'>·----; 

Orçada 
para i921 

PapBl 

Votada 
para f 920 

Papel 

So~~a •..... ~ - ···· : . ... . . .. .. . . . ... . ............ . ... i ~·-·_· ·_·_·_·_· _··-·~· ._._·_·_··_·_·_·~_1_8_8_~_:_~._1_G_s-~t-1 ._º-~!~~-:3_Y_1_so_3_2~-----~------
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Pessoal 

Alimentação para praças .........•••.. , •...• , ...... ,, ..•••• , ...•.... , •.......•..........•..........•....•.......•.. 
Empregados nos serviços de locomoção e engenharia, nas enfermarias, cava!Jariças", fachinas e em outras dependencias dos 

curpos e repartições ..•.•.....•..........•.•............•....•..... ,. ..........................•....•............ 
Fardamento para praças ...........•..............................•...........•.• . ................ .. ....... . ....... . 
Forragem, ferragem e curativos de animaes ................•............. . ............... . ........•.......•...•.•... 
Para o pessool dos serviços de electricidade e illuminação e caixas de avisos policiaes ... . ............................... . 
Gratificaçao para as praça's engajadas de muito bom comportamento, com mais de 12 annos de serviço ................... . 
SolJo para olficiaes aggregados .........•...................................•.......... . .................... . ....... . 
Passagens de otiiciaes e praças ......•...........•........... . • . .... . ....................•..... . .... . ................ 
Auditor_, co~ honras de capitão , com 6:0 ,0$ de ordenado, 3:c00$ de gratificação de exercicio e 900$ de gratificação extra-

ordmar1a .......•.......•...................................................................................... 
Procurador, .com. honras de capitão, com 6:0, 0$ de ordLnado, 3:000$ de gratificação de exercício e 900$ de gratificação 

extraordrna , ia .. . . . .......... . ............ . .. . ... . ..... . ...... . .. .. . . ... ...... . .. ........... ; . .. . . . . . .... . ..... . 
Gratifica.ção para o engenheiro .. . ....... . ........... . .... . . . . .... . ....... .. .... .. .... . ..... . ....... . ........ .. ..... . 
Gratificação para o direc1or dos serviços de electricidade e illuminação ... . .... . ............... . ....................... . 
UesenhisLa auxiliar do engenheiro, com 3 :600$ de gratificação de exercicio e 720$ de gratificação extraordinaria .... . ..... . 
Medico especLiista .encar, egado do gabinete de biologia ctin.ica, com 4. 800$ de gratilkação do exercido e 720$ de gratifi-

cação extraordinaria .............. . ...... . .... .. . .. . . .. . . .. .. . .. . ....... . ....... ... . ....... . ... . ... , .. .. ... .. . . 
Medico especialista de mornstias de olhos, nari;r, e garganta, com 4:800$ de gratificaçã) de exercicio e 72 $de gratiflção 

· extraordinaria .......... . ...................... . .............................................................. . 
Gratifi,ação para as ordenanças do Mirnsterio da Justiça ......... . .................... . ................... . .. . ..... . . . 
Gratificação ao pagador para quebras ........................ . ....... . ....... . .... . .......... .. ............. . .... . .. . 

Material: 

Acquisição e conce.r~o de armamen~o, munição, equipamento, arreiamento, vebiculos, inclusive automoveis e seus accmsorios, 
moveis, uteus111os e outros artigos ........... . ...... . .......... . .........•................................... . ... 

Obras e conservação dos quarteis e outros proprios nacwnaes pertencentes á corporação ............ . ........ . ........... . 
lllummação, energia elec .. rica e cus~ei•1 do respectivo material . . .......•..............................•............... 

1 ~edicaroentos, . instrumentos cirrurg1cos, roupa~ e outros artigo para o hospital. ...... ; ..............................•. · 1 
Custe10 d:i.s caixas de avisos poltciaes....................................... . • 
Remonta de auimaes.................................. . .......... . · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · 
Ex1 ediente, publicações , livros, impressos e artigos semelhantes ..... .' . .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.~:::::: : ::::::::::::: 
Custeio, mudanças a assignaturas de linhas telephonicas •.... , .•....................•..................•.............. 

Somma •......•..... . .......................•.•.. ,, . , ....•.....•.....•...•......•..•.....•......... 

• 
Somma geral. ................•....•.•.......• . ....•.........•..... . .......•.... .. .•.... . .. 
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Consolidada 
-

Papel 

-
--
--
-
-
----
-
-
--
--
-

--

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
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Total 
Orçada Votada 

para i92i para. {920 
- -Variava! PaJlel Papel -

Papel 

2.87:l:45580JO 

125:600$000 
770:5223310 
673:9068800 
ti5:oovsooo 
25:0003000 
21:ooosvoo 
13:000))000 

9:900$000 

9:9008000 
7:3;!01)000 
4:8001,1000 
4.3::1011000 

5:5201,1000 

5:520$000 
1:080/;lOOO 

6UUl,I000 

300:000$000 
uo:ooosuoo 

84:0001,ILIOO 
58:0001,IOOO 
44:0oosouo 
42:00US\JOO 
25:000SOOO 

5:0001,1000 

5.232:444SHO 

- i0.353:84:1Sii 3 t0.236:24tS720 



~-.--------:-----~•--:----___,.....__ 
REFORMADOS ' 

Consolidada 
Postos Nomes Legislação -

coronel. ....••.•..•• Dr. Joa.quim qardoso de !11ello Reis .••..•... Decr. de 18 de maio de 19-18 .. 
,. ••.•.•...•.•. Dormovil da Sdva Porto . . • • • . • . . • . . . . • • • • • . " de 4 de fev. de i 920 .•• 

coronel graduado:.,. Luiz da Costa Azevedo,..................... " de 2G de dez. de !90!- .• 
,. ,, .... ilfanoel Pereira de Souza................. . » de 4 de maio de f9H .. 
,, ,, Joaquim Antorno Lqpes .........•.••...•. . . , » de 10 de jan. de :1912 . • 
,, » .••• Alvaro de l\Iello............ .. . . . • .. • .. • . .. • " de 14 de maio de-1914 .. 
» ,, •••• João Bernardino da Cruz SobL'inho........ .. » de 25 de março de 19_15. 
,, ,, .... João Augusto da Costa..................... » de 4 de agosto de 1920. 

Tenente-coronel ...... Antonio do Rego Duarte.. ..... ........ ..... " de 2i ele out. de 1869 .. . 
,, " •.•.• Francisco Feliuto de Oliveira. ... .. . ..... ... . » de 1 de fev. de 19H .. . 
,, ,, ..... Cai:los- da Cruz Senna .......... , . • .. . . . . . .. » de 20 de maio de i\H4 .. 
» ,, ••••• Zeferino Martins Soares • • . • . . • • • . . . • . • • . • . • " de 23 de maio de 1914 .• 
» ,, ..... João Lino Gonçalves........................ » de 27 de maio de 1914 .. 
,, » ••••• Clemente Gonzaga de Souza Maciel. . . . . . . . . . » de 27 de maio de 1914 .. 
,, » ••••• Pedro Alexandrino de Andrade.......... .. . » de 7 de julho de 1915 .. 
,, » MarcelinoJosédaCosta ... . ••......•...... » de 7demarçodei917. 
» » .. . .. Joaquim Antonio Brilhante... . • . . . . . • . . . . " de 2 de jan. ele 1918 .• 
,. » •••.• Dr. Samuel Pertence....................... » de 18 L1e maio de 19i 8 .. 
,, » ..... Alfredo Badaró dos Santos.............. » de 21' de julho de 1919 .. 
,, " ..... Dr. Alberto de Campos Goulart.......... . . . " de H de J'ev. de 1920 .. 
» " Alfredo Nunes de Andrade................. . '' de 27 de agosto de 190&, 
,, » ..... Napoleão Gonça1ves Guttemberg.......... ... » de 31 de maio de 191:1 .. 

Major ............... Eduardo Eugenio Doerdellein......... .• . . . . " de 7 de nov. de 1904 .. 
,, •••..•.•.•••... Eraesto Barbariz . . . . . • . . . . • . . . • • . . . . . . . . • . » de 14 de abril ele 1910 . . 
,, ............... Dr. Arlindo de Aguiar e Souza.............. " de 7 de julho de 1910.; 
» .•••••.•••••••• Francisco Rufino de Oliveira................ " de 7 de julho de 1910 .. 
• ............ .. . Casemiro Alves de Moura.................... » de 22 de fev. de 191i . . 
» •••••..• . ••.•.• Cyrrllo Brilhante de Albuquerque............ " de 2 de agosto de 1.911. 
,, ............... João Goston............................... » de 25 de set. ue 1912 .. . 
» •••••••••••• .••• José Pinto Bibeiro............................ )) tle 27 de maio de i 914 .. 
,, ...••.......•.. ManoPl de Pinho Fran<~'l , ••••..•••••.••... ,. » de 27 de maio de 1914 .. 
,, ............... Alfredo Teixeira Carreiro .............. .-.... " de 21 de ma o de 1014 .. 
,, ............... José Geofre de Proença..................... " de 9 de j11lho de f415 .. 
» ............... Dr. Antonio Pereira de Velasco Molina...... » de 18 de maio de :1918 .. 
,, ............... Sebastião de Almeida Cardeal............... » de 17 de dez. de 1919 •. 
,, graduado ...... João Pereira Malhães.................. ..... » de 15 de fev. de 1911 .. 
" » .... .. Alfredo Arthur de Almeida Albuquerque..... " de i5 de fev. de 19-11 ... 
,, ,, Antonio José da Costa e Souza.............. » de 21 de out de 1911 •• 
" » •••••• Fernando Alves de Souza Alão.............. '" de 17 de jan. de 1912 •. 

Capitão .............. João lgnacie da Silveira Calvet.............. " de 20 de fev. de 1885 •. 
» ............. João Gaspar da. Cunha Brit'.>. ............... » de 10 de jari. de 1-85 .. 
l> ••••• , ••••••• José Pinto de Souza.; ••• , •• ,,. , • . . . . . . . . • • • " de 24 de maio de 1884 .• 
" ....••....... Aurelhno Gama de Alcantaraº.............. » de í8 de agosto de 1894. 
,, ............. J. sé Maximiano Galvão..................... » de 29 de dez. de 1894 .. 
,, • .. .. • .. • .. . • José Carlos E' ~:perty.. .. . .. • • . .. • .. • .. . . .. .. » de 26 de dez. e i 904 .. 
» • • • •.•.• ..• • Eduardo de Parobé Choim...... . • • . • • • . . . • • » de 27 de rev. de 1905 .. 

· " •........•. . • Emiliano Felix de Almeida.................. » de 12 de nov. de 1908 .. 
» .. . : • ·: •• . .. . . MonoP.l de Assumpção e Silva ........ : •••••• :. » de 2t de out. de 1909 .. 
» ••. ; .. :,. • .• • : ~ ~ynobelino Paes L~ndim ...... ':' ......... <-!.. » de ~ dé ?ez. de 1909 . . 
" ............ ,. Germado CorrCa L1m1 ................... i.. ,, de L.> de Julho de i910. 
" .•...•...... '. Antonio Gentil Monteiro.................... » de 11 de jan. de i9H .. 
» ••.•••.• : • ~ . • Jos~ Ricardo de Faria. Braga................ " de 15 de fev .. de i9i 1. . 
" ........ ~ .· •.. Juho de Carvalho Borges.................... » de :19 de abril de 191 L. 
" •...••••••••• Francisco Raymundo da Silva............... » de 10 de maio de 19:11.. 
» ••••••••••••• Augusto Cesar Alvã.o....................... n de fO de maio de i 91 f .. 
» ............. Luciano de Paula Santa Fé................. » de 25 de maio de 19ii .. 
» ............. Honorio Luiz Perefra....................... » de 26 de julho de 1911.. 
» ............. José Hamos Nogueira....................... ,, de :15 de maio de HH2 .. 
» ............. Jo5é Francisco reixeira..................... » de 14 de agosto de 1912. 
» ............. Arlindo Pinto de Almeida................. .. " do 30 de julho de 19i 3 .• 
» ............. João Caetano de ;\fattos • • .. • . . • .. . • • • • . . . • . » de 15 de nov. de i913 .• 
" •••• , ........ Helderando de Andra1e Gardel. • .. • • • .. .. . . » de :11 de março de 1914. 
» ............. Julio Americano Brasileiro.................. " de 11 de março de 1215. 
» ............. Luiz Leonel de Assis........................ » de 16 de junho de :1915. 
» ............. Anastacio Sampaio •....••.••.••.••••••.••. , » de 23 de ju11ho de 1915. 
» ............. Fernan lo de Sá Peixoto.................... " de 22 de 011t .. de 1915 .. 
» pharmac ...•. Augmto Cypriano de Oliveira............... " de 27 de maió de 191 ~ .• 
» ••••••••••••• Ernesto de Souza Reis..... • • • • • • • . • • • . • • • • . » de 27 de março de 1918. 
" ••••••••••••• Dr. Guilherme Barros da Rocha Frota....... " de 18 de maio de 1918 . . 
» ............. Francisco Cabral de Oliveira................ " dc,25 de maio de :19i8 .. 
» ............. Dr. Joaquim Augusto Tanajura.............. " de 17 de dez. de 1919 .. 
» ••••••••••••• Dr. Ovidio Peixoto 1\·Ieira........ .. . . . . . . . . . '~ de !5 de set. de i920 .•. 

Tenente ........•..•• João Ranulpho do Nascimento Mene es...... . » de 23 de jan. de 1896 .• 
» .......... , •••• Antonio da Co~ta Valguerêdo................ n de 3 de julho de i8 98 . . 

· » ••••••••••••• Antonio Romualdo de Andrade.............. » de 1.5 de jan. de 1906 .. 
" ••• :-: ........ Franklin Harbosa de .Andrade.. • • . .. .. • .. .. . " de 21 de out. de t 908 .. 
» ••••••••••••• Clandino ·BapU~ta de ~íedeiros................ n de 30 de março de f 909. 
n ••••••••••••• João Lourenço de Azevedo................... >) de 2-1 de out. de f908 .. 
» pharmac ...... Etelvino Cortez.................... .. . . . .. . » de 8 de abril de 191~ . . 
» " ..... Filogonio Peixoto ....................... i.. " d.e .2'5 de agosto de1914. 

1° tenente ........... Dr. Francisco Leopoldo Gonçalves Lima..... » de 18 de maio de 1918 .• 
» '> ••••••••••• Quintiliano Ferreira da. Costa............... ... » de fB de maio de f9f8 .. 
n » ••••••••••• Antonio Bernardino da Silva Junior....... .. . >) de fS de maio de f918 .. 
» » ••••••••••• Daniel de Hollanda Cavalcante.............. » de 18 de maio oe i918 .. 
n n ............ Arthur José da Silva·........................ H de 1.8 de n1aio de 19:1.8 .. 
Capitão .............. Hilario Fernandes Nogueira................. " de 18 de maio de :1913 .. 

» ••••••••••••• João Ignacio de Jesus....................... " de 18 de maio de 19!8 .. 
0 tenente ........... Antonio Pereira de Barros.................. » de 18 de maio de 19Hl .. 

». » ........... Alfredo de Santa Barbara.................. " de 18 de maio de 1918 .. 
» n ' ............. José Quirino de Oliveira..................... » de 18 de maio de !9f8 . . 
n n .............. Dr. João da Cruz Abreu.................... » de :i8 de maio de 19i8 .. 
» >l ............ l?rancisco Henrique Stilben. ................ )) de 18 de maio de 19-18 .. 
" » ........... Dr. Luiz Figueira Machado................. » de 4 de junho de 1919. 
» » graduado ... Glycerio Enedino de Souza Machado.. . . . . . . . » de i2 de .1 an. de 1903 .. 
Alferes .............. Ulpia110 Fuentes y Carqueja................. ,, de 12 de set. de :1835 .. 

» ................. Argemiro E:'ereira de Araujo Cortez............ >> de O de jan. de 1889 .. 
» ................ Jo .. é Francisco de Sá........................ n de 20 de abeil de f893 .. 
» .............. João Pacheco da Silva...................... ,, de 29 de dez. de i894 .. 
» .............. Luiz Manoel de .Souza....................... » de 28 de dez. de 1894 .. 
» .............. Adolpho Rodrigues ::loares Pereira........... » de 22 ee out. de i896 •• 
" .............. Francisco de Paula Nunes.................. " de 18 de agosto de 1898. 
» .............. Manoel Mathias da Costa .... ·•............. ,, de 5 de out. de 1901 .. 
" .............. Ignacio José dos Santos................ . .... ,, de 3 de set. de 1908 . •. 
,, , , , , , , • , , , , , , • Balbino Franciscqi de Oliveira. •. •• • • ,,,...... " <le 22 de abril de 1900 .. 
» .............. Guilhermino Euphrasio de Sant'Anna........ ,, de 4 de out. de 1911 .. 
» .............. Gilberto Junqueira de Araujo............... 1> de 16 de junho de 1915. 

2° tenente ........... José Bastos Brasil.......................... ,, de 18 de maio de 1918 .. 
» ,, ........... 3a1Jino José da Cunha ...... .. ......... :..... " de 18 de maio de :1918 •• 
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Papel 

i 4: 400$0001 
13:9i\JS052 

8:201S304: 
14:8478978 
12:4SOSOOO 
H: 136$000 
ti:328$000 
10:85~1!000 

i:i52$000 
11: 126$000 
10:3688000 
10:tí60SOOO 

9:984$000 
H.70~8000 
9:600$000 

if:500$000 
9:98\cSOOO 

{1:400$000 
iO : 99'iSOOO 
10:569$900 
5:040$000 
8:207$954 
3:3605000 
4:0805000 
3:600$000 
4:080$000 
7:751$997 
7:9038995 
7".5998996 
7:599$906 
7:699$906 
7:59\l$99G 
7:75~sooo 
6:360$000 
7: 903S9ci0 
6:600$000 
6:720~000 
3:27()$J96 
6:720S000 

720S000 
5:5 ~0$000 

1:594~~ºº 
1:152$200 
7:320$000 
2:i42S492 
2:400$000 
2:400$000 
2:400$000 
2:4008000 
2:100$000 
G: 1208000 
6:600$000 
6::1.208000 
6:0008000 
6:120SOOO 
6:i20SOOO 
6:000SOOO 
5:0-íOSOOO 
6:0008000 
6:360$000 
5:760$000 
4:01-<0SOOO 
6:000$000 
6:000$000 
,6:000$000 
3:360$000 
6:000$000 
6:9008000 
6:240$000 
4:876$000 
2:280$000 
2:-l.00$000 
1:080$000 
1:0208319 
1:680$000 
1:680$000 
2:3:19$996 

.. 2:239S992 
2: 160$000 

_{ :533$332 
4:6008000 
4:6008000 
4:8758000 
4:·876$000 
4:876$000 
6:840$000 
G:g40$000 
4:968$000 
4:784,8000 
3:7448000 
~:6008000 
4:692$000 
1:533$324 
1:600$000 

316$800 
27!1$500 

i 152$000 • 
1 1408000 
1 HOSOOO 

4805000 
716$000 

1 440$000 
i 440$000 
1 ft!tOSO OO 
3 600$000 
3 600$000 
3 6008000 
3 600$000 

Total 
Variavel 

Papel Consolidada Variavel 

Papel Papel 

, 

.. 

, 

Orçada 
para i92t 

Papel 

Votada 
para i921 

Papel 



Postos i\'omes 

• 
2º tenente ••.•..•.•• Manoel Ferreira de Abreu ................. . 
,, ,, .•........ Luiz da Silva Cordeiro .................••••• 
,, ,, .......... Luiz !gnacio Vale• .tim ..................... . 
,, ,, .......... Antonio lgnacio Morr·ira .................••• 
,, ,, . . • . . . . . . José Candido da Nobrega e Silva .........•.. 
,. ,, .......... João Antonio dos Santos ................... . 
" ,, ...•...... Ant nio Luiz Cordeiro •.•.....•...•........• 
,, ,, .......... João Eustaquio Teixeira de Sá ............. . 

Legislação 

Decr. de 18 de maio de i918 •. 
,, de i 8 de maio de 1918 .. 
» de 18 de maio de 1918 .. 
» de 18 de maio de 1918 .. 
,, de 18 de maio de 1918 .. 
» de 18 de maio de i918.: 
" de 18 de maio de i 918 .. 
,, do 2 de ont. de 1918 .• 

Consolidada 

Papel 

3:600$000 
3:600$000 
3:600$000 
3:6008000 
3:400$000 
3:6008000 
3:6728000 
3:"6008000 

Somma,., ...•..........•.......•••• · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · • · · 617:7548805 

Praças de pu t : 

1º sar;;ento ........ · \·in;;,c Ferreira uos Santos Porto ... , ........ ,. Decr. de 26 de julho da 1916 .. 
1º sargento gra.dua.d -. ,: .. ;a:1o!~l Tertulian ·1 de Oliveira................ " de :17 de junho de 0908. 
1° sarg. mos. de w•1s. !f5r:!z Amo:1in eia Silva...................... e< de 22 de abril de -1914 .. 
1° ,, " : ·!'.n'.0.ic:.hsl~'!"-f;osta ...................... " de22deset. de1915 .. 
1' ,, ,, ,, .1;.:1;i'd,1; C:J.r.· ;úr!J .. .. . .. .. ...... .... .. .. .. .. " oe 5 de abril de 1916 .. 
1º cor.:i·:ct'Jr cbotb ... A.!f;··~ · J.0 .Jrc ': Ay: ·'!3... .. .. . . . . . . .. . . . . .. .••• « de 25 de out. de 1913 .• 
1° sarg. r;:;formn:;:-•J . J1-.o~ fj1; 1 r:., •h :)'lvr~·!·a.................... . . " de 2·".! de junhe de 19H. 
~· » co:·!10,'.)irrJ-r.;1 ~· r J;1CF'th0 u:tc :·.io do '.'~.llo........ ... . . . . • . • " de 28 de out. de 1914 .. 
1º" ·.::if;,m .-::1úr .. :,r;; ... ·'!!dcS·J .. z:t'.';;.a .. ~c ................... » de 9deset.de1919 .. . 
1º » :i.r;::eil"J . . .... Ar- ,lt :) <>. --r:·°JS() 0:1;;tas ......•.............• , » de i.3 de abril de 1916 .. 
iº " c;:cripi:u:·:!ri·J •. r;cv1,:\!.:c .·:o.1L~iro da Silva................. " de 19 de set. de !919 .. 
iº n 8'Jfo;•1r:ciro .... Ar:tc; ·ic .;0ac;uim do Avila.................. » de 24 de dez. de 19:19 ... 
2º sargc!1to gra!.!uaúi í,!:iz Te:xe:;·a Guauagni . . . . . • . . • • . • . • . • • . • . » de 28 ue a.gosto de 1889 
" " .. .• ..•.• .. ~0~.c!;: i m. de Oliveira e So11Za ...•........ ,... " de 16 d1 maio de 1894 .. 
» " .......... Josi'! Fe rreira Machado..................... " de 10 de julho de 1894. 
» " . . ....•. • • ~lanocl Uonbalves Heis...... .. ............. " Je iO de julho de 1!!94 .. 
» » .......... EdnuJo Soares Braga .......... .,.......... » de iO de julho de 1894 .. 
" ,, ..•....... Mig-11el Antonio da Silva ...•...•.......• ,... " de 5 de nov. do 1894 .. 
" » ••••....•• .José , .. rancisco de Souza Magalhães.......... " de 27 de março de i 905 
,, " ........•. .Joa.quim Ferreira ......... ~................ » de 28 de fcv. de 1 \J07 ... 
,, :i; •••••••••• Ca/Jricl Braz do Nascimento................ " de 12 de . março da i 908 
,, » ••••••••• • ílemvinuo Zcfel'ino Niemover de .Mello....... " de 12 de·nov. de 1910 .. 
,, » .•••.•.••• A 11 Lollio Ferreira da FonsÕca... • • . . . . .. . • • . . " de 14 de dez. de 19iü ... 
" » •••••••••• Fm11cisco José de Sá Ca,•alcanti •• . . . . . . • • • . » de 25 de março de 1913 
" " .......... Casimiro de Carvalho...................... " de i9 de maio de 19!5 .. 
" » •••••••••• Jaquim ele Sant'A11na l\Ieuezes.............. » Je 9 de agosto de :1916 
" " .......... i\ligucl Protasio de Oliveim Cavalcanti....... ~ de 18 de abril de 1Y17 .. 
» " .......... Hozendo Gonçalves da Silva............. .. • . n de 24 de out. de 1917 .. 
» » .......... Frcncisco Anselmo da Costa Franco......... » de 31 de out. de 191-7 .. 
2° sarg. mcst. corno. Nkol;'.~o Pinto da Fonseca ............... ., .. " ele 13 dl:ljan. de 1915 .. 
)) )) ferrador .... .. Juldo :'llcnues............................. )/ do 25 ue maio de 1916 •• 
" " esc;ripturario. Josias de llfcdeit·us Fari as................... » de 28 de nov. de 1917 .. 
" » ............. João Nupum11c1.~no da Costa................. " de l5 de maio de i\J18 .. 
» » •.•••.••.••.• Manod J\lessias Baptista Bat'rreto • • • . . . . . . • . n de 12 de junho de 'i 918. 
" " ..•.•••...••. ílobertoC~aC011to ......................... · " de 3dejulhode1918 .. 
» " ............. Jonas Maciel da Hosa..... .• •. • •• .. . • .. . .. . " de 25 de sat. de 1918 .. 
" » escriptnrario .. Guilherme Cruz............................ " ele 25 de sst. de 1S18 .. 
» ,, " João P.111 la Gomes......................... » de ~5 de set. de 1918 . .. 
" " ............ . Leoncio Maia............................... " de 9 de out. de 1918 .. 
2° sargento graduado José Hodrigues elos Heis ....••••••..•••..... Doer. de 3 de nov. de 1903 .. 
" " , .•.•..•. Alfaedo Balt11az2t· do Nascimento............ " de 6 de l'ev. de 1905 ... 
" » •• , •••••• Fraaci~co da [?rança Marcondes............. ,,. d1 27 de fev. de 1905 .. 
n » ......... Fl'ancisc:o lsidl'o da Silva.................... " de 4 de julho de 1913 .. 
» " ......... Josó Francisco de Abre11.................... " de 8 de jnlho de 1914 .. 
" " ......... llodrigo Nnnos.......... ... . .. •• .. .. • • . .... " <1.e 29 de out. de 1913 .. 
n 5 ......... Bcnedicto Bezerra de Araujo . .. .............. • » de 2~ de dez. de 1913 .. 
" » ••••••••• Antonio do Fa!'ias Cabral................... " de 30 de jan. de 1820 .. 
Forl'iel. •••.•.••...•. F!'ancisco Gonc;alrns de Qnoiroz............. » de 22 de agosto de 1894 

" •.•••..•.••.•• Manoel Martiniano dos Santos............... n de 22 de abril de 181l5 .. 
" .............. Antonio Jesú lsidl'o......................... " dJ 27 de fan. de Hi9ó .. 

:l" saagento graduado IIilario Arthui· dos Santos ...•••.•••... ,..... » de 26 de set. do 1917 ... 
3° sargento .......... Luiz da Costa 13aptista.............. . ....... n de 12 de julho de 1918 . . 
Cabo de esquadra . . .. Francisco Pinto de Souza................... » de 14: de jan. de 189J . . 
" " " · •..• Cordolino Couçalves de Mello............... » de 18 de março de 1892 
" " " .•.. Jurcolino Carnpolino dos Santos............. " de 24 de julho de 1894. 
n » " •••• Julio Cosa!' do :)011za Pinto................. . " de 29 de dez. de 1902 .. 
" " n •••• Manoel Muniz de Lacerda . . . . . . • • • . . . • . . . . . " de '.% de set. de -J 904 . . 
" n n •••• Fernando Cosme lllarque;,.................. n de 2G de l'ev. de 1906 .. 
" " " ••.. João Baptista da Silva 21.......... ... . • . • ... » de 12 de nov. de 1906. 
• " " .... Zacharias 13azilia Gome;.................... » de -12 de nov. de :19 6 .. 
" ,. " .... Leopoltlo Antonio de Araujo ........ :.. • . .. . » de 28 de fev. e.e 1907 .. . 
" » " •••. Josú Joaquim Carneiro Paes . • • . • • . . • • . . • . . . " de 14 de março de 1907 
• " n •••• Vicollte Leite de Sa.nt'Anna..... ••• • • • • • .. .. » de 9 de ma~o de 1907 .. 
• " " .... Jerollymo Silva............................ " de '•de julho de 1907. 
» » " •••. Rotteullerp;GlacianodaSilva " ele tideset. dei907 .. 
" " " .... Basilio de Ol1v• ' ir;i. ~ ra;;ião · • · • • • · • ·" "" " de 23 de jan. de f908 .. 
• " " .... .-~ uto1_1i0 :\l.:11oel Fr_aucisco ~!~· 0'1j 1::~i~~:::::::) » ele 30 de julho de .1908 .. 
• " " .... Cand1rlo Jo>e .:\forcl!'a . . . . . . . • . . .. • . . • • . . . . . . » 1.e 6 de agosso de 1908 
' » » •••• ManoBl J.'crdra de Ahieida » de 24 de dez. de 1908 .. 
• " n .... iJridio R .. sario da Husa. .. · •• .. • .. · • · • · • · · ,, de H de fov. de 1909 .. 
> " » .... Lniz :\ nL0uio da ~=irn .. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : » de 26 de ago,to de i 909 
• » n ••.• AlfreJo Antorli::> -ara:va........ .. • . • . . . . . . . . " de 27 de jan. de 1910 .. 

" " " .... AutJnio Gan;a da ::);Jva.... ........ .. . . • . • . .. " de 15 de set. de 1910 .. . 
' " " •.•. Ant.!JniJ Hib3i··a do :\'ascLnento.. •. . •• .. ... . " de 20 de out. de 19i9 .. 
> " " •••• La·::! isla.1;DiasdeArauj::> ..................... " de 9denov. dei910 .. 
• " » •••• Pedro Doming s José ele Souza.............. " de 9 de nov. de 1910 .. 
' » " .... A nt ... mio ..\; aliba Bitter.court . . .. • .• • . . . . .. • . . n de 12 de nov. de t910 .. 
' " 11 •••• LJ<i.;·o fr:::.ncisco de Freitas » de 19 de abril de 1911 .. 
' » " .... Jcmn Feneira da Silva .... · · • · - • .. ·" ·.... n de 31 de maio de -1011 .. 
' " n .... CaibsJ·'ã~1Ferrnir~t ..... :::::::::::::::::: ,, cle21 dejunhode19it. 

• " " » •••• Luiz (ai-doso de Sotv:a » de 6 de set. de 1811 .•. 
' " " .... Carlos Graça Aranha.'.'.::::::::~·::: : :::::: ,, de 27 de set. de 1911 ... 
» " » •••• Manoal foaquim Ft'rnandes ...... _ .. . . . . . . . . . ,, de 17 de jan. de 1912 .. 
" " " .••.. \1iguelA11LonioBarbo:;a .........• ......... .. " de28defev.det912 ... 
' » » .... Gentil José ria Silrn... .. ........ •.. . .. .. . .. . " de 20 de março de 1912 
> » » •••• Fernando ele Paiva. Barrns . " de 26 de junho dé 1912. 

• » " •••• Francisco José Bernardes · · · · · · · · · ·: · · · · · ·, · " de 23 de out. de 1912 .. 
' " » •••• ~lanocl Gomos Leira ... ·: · · · · · · • · · ··· · · · '\' » de i5 ele jan. de i9l:L. 
" » » , ... JovinLtno Nunes dos Sa1~tos'.".".'.'.":.~'.'.'.'.'.'.'.'.).'. » de 29 de jan. de i913 •. 
" » :i. •••. &artholomou da. Silva Lima 1 " de 30 do abril de 1913. 
" " » •••• Casemit'o Francisco Dnarte:::::::: ~::::::: '. » de 30 de abril de 19:13 .• 
» » " ••.• Custodio Gla.udio da Silva. · 1 » de 3 do set. de !913 ... 
» » " •••• ManoeldoN:i.scimentQLin;~:.":::::~:::::::, , de1\Jdenov.de:l9i3 •. 
» " » •••• Manoel Constantino de Mello Ribeiro r... . . . , de 31 da dez. de i 913. 
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803$000 
7668500 
766$500 
682$500 
693$500 
766$500 
766$500 
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766$500 
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Total 

Variavel 

Papel Consolidada 

Papel 

( 

/ 

Varia.vel 

Papel 

Orçada. 
para i921 

Papel 

' 

Votada 
para 1920 

Papel 



Consolidada 
Postos · Nomes Legislação 

Cl bO de esquadr3. . •. Felippe Lopes da Silva . .. .. ................. loect . de il de março de :1914 . 
.. " " .. . Pedro Rodrigues Ereire.................... " de 2o de março de :19·14. 
, » · » • •• Arthur de Andrade . . ..................... . " de 18 de março de :1 9H. 
.. » ,, ••• Francisco Cardoso de Oliveira.. ...... ....... " de 1 de julho de :1 914 •. 
11 " " .. . Valeriano de Souza Costa ... . ..... . ........ . " de 5 cle agosto de 1914. 
" ,, " ... Manoel Ferreira de Lima (2°) ..... . • . . . . • . • . " de 2G de agosto de l 9 a . 
.. » » ... Antonio Barbosa Sobriuho . •. .. . . • . . . . . . . . . . " de 21 deont . de 19tlk . •. 
,, " » . .. João Leopoldino Camillo..... ... . . .. .. . . •. . . " de H de nov. de 1914 . . 

,. " ... Gabriel Ribeiro de Araujo . . . . . . . • • . . . . . . • . . " âe H de nov. de 1 \J U. . • 
.. » " • •• Athanasio de Souza Nery .............. . .... " de l :J <lejau . de 1915 •. 
" " » .. . José Carlos da Silva ........................ » de l 3 dejan. de ~ 915 .. 
" " " ... Joã.o Bispo dos Santos .................. ·... . » de ::!2 de abril de 1!H5 •. 
" " » ... Antonio Lino de Abr eu.... . . . • .. . . . .. . . . . . . " de 9 de dez. ele -19 1 :> • • 
" " » ... Manoel Gonçalves da Silva (i º) . .. . . . .. .. .. . . " de ~9 de dez . lle ·19l:i .. 
,, » » ..• Januario de Briro........ . ................. " dr. 12 de o.bril ele l\l lG .. 
,, " » • • . José Francisco das Chagas . . . . • . . . . . . . . . . . . . » de 21 de junho de t<.Jlti. 
" » " ... João Lucio Ferreira. ................. . ..... " d t> 21 de junho de -19 16. 
" " " ... João Ferreira. da Silva (2"). ........ . . . . . . . . . " de 1 \1 de sct. de 1908 .. 
" " » ... Joã.o Antonio de Oliveira .............. .. .... " de H de julho de i9lli . . 
,, " " ..• F1·ancisco<lasChagas ...................... ' ' de12dejulhode ·l9lti • . 
" " , " ... José Marinho de Souza . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . " de 1;; de julho de 19-16 . . 
" " " ... Ignacio José. de Souza................. .. ... " de 26 dejulltodei9-16 .. 
" » " ... Raymundo José de Souza................... " de 9 de ago3lo de 1916. 
" " " ... Joaquim Domingos da Silva Burgos .......... » de 9 de agosto de 191ti. 
" " " . . . Astrogildo Raphael Macha.do.. .............. " de 16 de agosto de 1916. 
,, " " . . . Candido Manoet de Lima........... ... ...... " de 23 el e ag·osto de :1916. 
" " " .• . Alfredo dos San tos Ba ptista.. .• . . • . . . . ••• . . • " de 3 de out . de 1916 • . 
,, " " . . . Ezequiel Antonio Appolonio... • . . . . . . . . . . . . • " de :13 de dez . de 1916 .. 
·• " " . •. Antonio Firmmo de Brito .... .... ... . . . .. . .. " d e 23 de maio de 1917 . . 
" " 11 .. , Gen til Pinto d a Silva... . ................. .. " óe H de out . de :1917 • . 

Cabo veterinario . . . . ;\la noel Aatoaio dos San tos ( 1 º) . . . . . . . .. . . . . . » de 3-1 de 1naio de i 91 ü .. 
Cabo ferrador .. .... . José da Silva i\Iarinho.. .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . » de i ·í- de fev. de ·1918 • . 
Cabo ordenanças .... . Joaquim Evangelista..... .. .... ........ .... » de 20 de rev. de 1918 . . 
Cabo de esquad ra ... Alfredo Rodolpbo de OJiveira. .. .. ............. >1 de 20 de fev . de :1918 .. 
" " " Miguelino Ferreira Gumes.. .... . ...... . .... » de 20 de fev. de 1918 ... 
» » " ... JoàoCanciodeOliveira. ...... .... .... ..... . " de13de marcode1918 . 
~ » » Sebastião Texeira da Cunha . . . . . . . . . . . . . . . . " ele 20 de março de 1918. 

Cabo ordenança ....• Pedro Pereira de Sant' Anna..... ..... . . . .. " de 27 de março de1\H 8. 
n ,, ••• •• SilvinoFaustino ~Iad n reira . . . ...... . .... ... » dei •Jdejunbodet918 . 

Cabo de esquadra .... Isidro Feereira !\·[aia. . .. ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . n ·de 25 de set . de 1918 . . 
Cabo deesq. grad . ... José Rodrigues.... .. . ........ . ............ .. » de 8dojulho de i.908 .. 
Cabo conductor .. . ... Oscar Doria.... . ..... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . » de 23 de nov. de l 913 . . 
Cabo de esq . grad .. . Basilio Go1nes .. . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . .. .. » do 30de se t. de 1911 ... 

» " " " ••• .Joaquimda SilvaPinto . .... . .. .. . ........ . . " de 4dej unbo de1909. 
" " " " . .. José Fr ancisco dosSantos (2°) ..... .. . ...... . " de:!5dejunhodeHH9. 
" » " " Domingos Luiz Pereira... . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. " de 7 de jau . de 1920 . . 
" " >i " •• • Camillo José de Mendonça . . . . . . . . . . . . . . . . . . " ele 30 de jan. de 1920 .. 
" » " " • • • Rm:endo Tonerio da Silva. .. . . .. .. • . .. .. .. . . ;• de i1 de fev . de 1920 .. 
cc » n » •• . ~'fig uel Galdino de And rade. . . . . . . . . . . . . . . . . » de f 1 de out. do 1920 ... 

Anspeçada .. . ......... Candido José Nepomoceno . ; . . . . . ... . . . . . . . . . . » · de 2-1 de março de 1898. 
" ••. .....•. Antonio Jocintho de Ara ujo.. . ... . .. . . .. ... . " de :1 2 de nov . de 190:~ .. 
" .......... Jayme Moreira Ca rdoso ........... .,....... " de 18 de abril de1907 .. 
" •••.••.••• Antonio Brandão ............ .......... . . .. . " de 10 dejulbode1 908 . . 
» •••••••••• Domingos Manoel Ferreir a ....... ... ... . .... " de :10 de seL. de 1908 •. 
" • • . . • • • . • • Francisco Borges . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . " de 22 de abril de 1909 .• 
» •••••••••• José de Oliveira Pires.. . .. .. .......... ..... " de 14 de maio de 1909. 
" .• •...• • • • Aug usto Pil.ulirr:.o.. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. " de 1 ele julho de 1909 . 
» ••••• • •••• Joaquim Nunes de Azevedo . . . ... .. .......... " ele 29 de julllo de 1909. 
" •.••..•... Antonio Gomes da Silva ........ . .......... . " de 2 de se t . de 1909 .. 
" •.•...••.. Euclydes de Serpa Junior. • • • • . • • • . . . . . . . . . . " <le H de agosto dei 910. 
" .•.......• João Alves de Almeida.. ........ .... ........ " de H de jan-. de :1. 9ifi. .. 
" .•••••...• Francisco Alexandrino da Cunha . ............ " de '17 de jan . de 1912 .. 
J> • •• ••••••• Eugeaio Ferreira dos San tos ..... .. . ..... ... . » de 21 de fev. de f 912 .• 
» •••• • ••••• Laudelino de Souza. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . n de 7 de dez . de 19·12 . . 
» •••••••••• Albino Pinto Ferreira.... . . . . . .. .. . . . ... . . . . . » de 26 de dez. de i'J-12 .. 
» ........... Candido Pereira de· Faria. . ..... . ...... ... . . » de 23 de out. de 19i3 .. 
,, •...... . .. José ,i\iartins de Oliveira .. ................... » de 31 de dez. de 1.913 .• 
» •••••••••• Antonio da. ilva l\Iattos ........ ....... ... .... J> de -18 de fev. de 10·14 .. 
» •••••••••• i\far tinboRodr iguesdosSantos .. ... . .... . .. .. » tle ·17dejuuhode19·1(t. 
" ...... •..•• Manoel Zeferino Moreir a Fortes .. . ... . .... .. » de 2\J de julho de 1914 .. 
" ....... . .. Manoel Uno Barbosa....... ..... . ....... ... " ele 16 de ·se t. de :19H .. 
» • • • • • • • • • • Antonio V a.rgas de Oliveira . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. » de 30 de set. de i IJf i .. 
n ...... .. .. . . Jo~é Candido de Faria... . . . .... ... .. ..... .... » de 2:1 de out . de ·1914 . . 
1• ..... ... .... Sancho Pereira Vianna .. .... .... ... .. . . . . . . . . . . ·> rle 11 de nov . de i 9:14- . . 
" ...•. , . . .• Francisco Limeira de Albuquerque. . . . . . . . . . " ele 25 de agosto de 19i5. 
' 1 •• •• • • •••• Jos6 Alves de Lima. .. . . .. . .. .... .. . . .... . . . . » ele ide set. de 19·12 .. 
» .•••• . •••• João Francisco de &luza........ . . . . . . . . . . . . >) de 2~ de nov. de i 915 . 
" ..•.. . •... :\fanoel Francisco Xavier. . . .... .... .... . . . . a de 20 de dez . <le 1CJ 1G . . 
» ....... . .... Antonio Lopes da. 'i lva (2°)... .. . ...... . . ... » de ~O de dez. de 191 G . . 
., ..... .. .. . .. ElpidiodeSouza.Ribeiro ..• · .. . .... ~ ......... -.. . » . deiide jnlho de:t.917 .. 
» ••••• · ...... JoséGildaSHTa .. :.· . . •..... . .... .. ... . .... n de2idenov.dei9i7 .. . 
>1 •••••••••• Francisco de Assis l\Iachado.. • . • . . . . . • . . . . • • . >1 de 20 de março de ·1918. 
» •••••••••• ArLh ur Ern rsto de Andrade................ >> de 27 demarçode:191.8 . 
" ..... .. .... Antonio Cami11odaCosta ... . ..•... . .. . . . . . . » da27dema.rçode19t8. 
» • • • • • • • .. • • Avelino Freire da Costa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,> de 9 de maio de 19f 9. 
" ..... .. .... Nicolau Vigia.no. . ...... . ...... ...... ......... >> de 15 de maio de ·1918. 
,, •......... Sergio Fe rreira. do3 Santos . . . . . • . . .. • . . . . . . . » de 30 de ja.n. de 19ZO. 
>1 

•••••••••• JoflO Domingos da Silva ........ .. ..... . .... .. ,, de 7 de abril de 1.020 . . 
n •••••••••• Her1nenegildo Honorato Pontes .. . . .. ......... » de -lG de juuho de i920. 
" ... •. •... • flerm enegildo Gomes da Silva ... . .. . .... . . .. .. ele 23 de se t. ele i920 . . 

Soldado .....•...•.•. Abel Pereira Ca.rdoso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " de 4 de nov . de i 892. 
» • • ••••••••••• Antonio Jasé de Araujo. .. .. . .. . . . . • . . . . . . . . ,, ele iO de ju lho de 18D4. 
» • ............... Florindo Antonio l 'inheiro................... » de i 8 de agosto de ·1894. 
" . .............. José Arthur dos Santos. ........... . .... . . ..... » de 20 de jnlho de 1895. 
>1 • ............. Delsolino José de Souza... . ....... .. . ..... ... ,, de :10 de fcv. de 1896 . . 
" · .............. Arthur Rodrigues Du1·ães . . . • . . . . . . .. .. . . . . . . . J) de 20 de maio de 1899 . . 

" n ••••••••••••• José Galdino Pereira de Lucena . .. ... ~ . . . . . . . ,, de t 8 c.le maio <lo t 001 . . 
" .•.....••..•. Thomé Olympio Cavalcanti .. '. . .. ... _.. . . .... "' ele 24 de nov . de -1902 . . 
)1 ••••••••••••• Antonio i\Iarques Bernardo.... . . . .... ... .... u de 18 deja n. de itJ04 .. 
,, ............. Sebastião da Silva Santos . . ....... ... _. ...... n de 28 de março de 1904. 
,, .............. llerculano Bezerra de Vasconcellos.. ... ...... ,, de 8de agosto de 1904- . 
" •. ..••.....•. Joã.o Gonça.l ves da Silva.. . . . . .. . . . . . . . . .. . . " de 24 d e ou t. de i 904 . 
" .••....•..... Anton io Pereira do Monte . . . . . . . • . . . . . . . . . . " de 27 de ma1·ço de 1905. 
» ••••••••• • ••• Sera.phin1 Augusto da Silva...... .. ...... ... " de 10dejulhode 1909 . . 
» ......... .... Manoel José da Si lva (2G)............ ... ... . " de 8 de jan . dê 1 'JOG .. 
" ............. Benedicto José Hozendo . . . .. . . ... . . . . • . . . . . " de 2i de maio úc i 905 . . 
" . . •..•...• .. . . loã.o Hodrigues Esteves ............ .... ... .. " de 25 ele j 11 lho de 1906. 
,, ... . ..•...... João Leonc10 de And rade ... ....... .. . . .. ... " de 5 de UIJ L de l 90li .. 
,. •.•......•.•. João Roberto Jacino . ..... . .... . . ..... ... ... " ~e 7 de fev. <le i907 . . 
" ............. Joã.o Bello do Espírito Santo . .. . ...... ' '. ".... " a e 21t de dez. de 1908 .. 
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Variavel 
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Papel Con:!Olidada Varia vel 

Papel Papel 

Orçada 
para t92i 

Papel 

1 

Votada 
para t920 

Papel 



--

Postos Nomes Legislaç.~ o 

Soldado ... . ... . .. .. • Feliciano Antonio de Almeida . .. . ..•..•. . . . . Decr. do 27 de janeiro de i9i0 
,, .. ........... Antenio Francisco de Oliveira.... . .. .. ..... . » de :ide fe\', de i9JO . . 
,, .. ..... .... .. Antonio Lopes da. '.'iilva.. ... .. .. . .. .. .. . .. .. º de 10 d() fev. de i910 .. 
,, ............. Luiz Thomé de Souza... . ... .... .... . ... .. .. " de 9 de nov. de 19i0 .. 
" ............. José Joaquim Pacheco. ... .. . ..... . . . . .. .... » de 30 do nov. de i 9:i0 . . 
,, ............. Jorw Alves dus Sanlos.......... .. ...... . ... " dc!14 de dr!Z. de 1\JiO .. 
,, ............. .Toáo Rodrigues Peixoto .. . . ..... . ......... : . ,, de :H do maio de 19 H .. 
» ............. Antonio Vieira da Silva.. . ... ... ... ..... . . . . " de 1il cfo rlez . de HHL. 
" ....•... . .... flrcgorlo T;tvJrcs de Vaseoncellos.. ..... . . . . " de 21 dr. fer. d1: i912 ... 
" ....•..... •• . Antonio Victori110 de l\Iello Dias .... ... . ... .. " de :l ~ de maio de 1912 .• 
,, .. . ..... .... . Melcltiadris José de Oliveira . .. .. . . • . . . . . . . . . " de 18 d i; set. de i 912 .. . 
» . . .... ... .... Octacilio Gomes Jar11im.... ..... .. . . . . .. . . . . » de 1ti de abril de 1913. • 
» ••••••••••••• A rthur Coelho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » de 21 de maio de i 91'! .. 
" •..•......•.• Manoel Joaquim elo Nascimento Segundo. .. .. " de 2'• de junho de 1914 . 
,, ........•...• Lu ciano José •Je l\lerJeiros .. .. . .. .. ... . ... • . " de 23 de set . de i914 . .. 
" ..•..•....... .fosú Bento dn Oliveira. . . . .... .. .. .. . . .".. . . . . » de 14 de 1wv. de 1914 . . 
" ..... .... .... l '.an rlidu dos Sanlos Laffi te .. . . .. .. . .. .... . . . ,, de i 3 de ja.n. de 1915 •• 
11 ............. José l'cdro d•: Lima Segundo...... .......... " d.e 13 de jan. de i\H5 .. 
" ............. Pio Nepomuceno Camargo..... ...... .. . . . .. » de 22 de abri l de 1915 .. 
" ............. João Olympio...... .... ... ..... . ...... . .... » de 2 dr, junho de 1915. 
11 ••••••• •••• •• Manoel Ped ro de Alcantara ....... .... . . . . . . » de 16 de junho de 19i 5. 
» ........... .. l'.sreridião de Souza Ferro . . . . . . . . . . . . .. . . • . " de 21 de julho de 1 '~ 1 5 . . 
11 ............. José Alves ria Crui ........ ....... .. . .. .. . . ,, de 1 de set. de 1915 . . . 
» ............. Anr.enor Antonio ele Arauj o.... ..... . ....... » de 30 de agosto de 1916. 
,, ............. Alfredo José da Sil va... .. . .... ............. » de 21 de julho de 1916. 
» ............. José Sabino dos Santos . ..... ...... .. .. .. ... " de 12 dt! março de 1916. 
» .... .. . .. .... Thomaz Dias dos Santos.... ... . . .......... . » de 3 de out. de 1916 .. 
» ••••••••••••• .João Clernenüno cios Santos . . . . . . . . . . •.. . . . . . » de 8 de agosto de 1917 . 
» ............. Alipio José de Andrade. . ... ........... . . ... » de 26 de sct . de i917 ... 
» ............. José Ild•,fon-o tl a Motta .... .... . .. ...... .. .. » de 26 de out. de l917 .. 
» ............. L11 iz Co11tinho. . ... .. . ......... . ....... ..... » de 11 de out . de 1917 •. 
,, • . ..••.. ... •• Jo!-=é Coelho da Sifra........ . . . . . .. . .. . . .. . . . . . n de t4 de nov. de :l 9i 7 .• 
,, . . . . . . . . . . . . . ·e bastião de Andrade . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . » de 21 de nov . de i 917 . . 
» ............. Fra11cisco de Souxi.l Quintas... ... ... . . ..... . » de 17 deja.n. de 1918 .. 
" . . ........... r.ados Alfredo Setr.mbri110 de Araujo . . . . .. .. » de 23 dcjau. do 19i8 .• 
» ............. Jo;;é Fem·irn de Lima e Silva........... .... " de 6 de fev. de 1918 .. 
,, ............. Homari,.cle 'loura. .. ........... ..... ..... . . :i rle 20 de fev. de 1918 •• 
,, ..•......•... Pacifi co Fr. r n:ira da Silva ...... ... .. . . • '. .... » de 20 de fev. de 1918 .. 
» ........ . .... Elias Hodrig1rns de Aranj u .. ·. . . . . . . . . • . . . . . . » de 13 de março de 1918. 
» ......... .. .. José Ferro <1 ·a Nobre............... . ....... . » de 13 de ma.r<;o de 1918. 
» ••••••••••••• Antonio F1:1'1 1a11des do Souza . . . .... ... ..... . n de 13 de marçode1918. 
» ••••••••••••• Marcellino t:ucia . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . » ele 20 de março de ·191 9 . 
,, . •. .....• .• .. Antonio .José de 1\lello. . ....... . . . . . . . . . . . . . » de tio de março de 1918. 
» ....... .... .. l~rancbco Barroso Pimen Lcl. .... . .... . . . .... ·n de 27 de março de J 918 
" . ............ l\lysou do asci111r·nto l'i r cs . . ............... » de:-2.7 demarço do1918. 
,, •••••..••.... Pedro Fra.11cis"u l\lcntles de A !cantara. ....... ,, lle 9 de maio de 19-18 .. 
,, ... . ...... ... Felippe de Almeida i\lagalhães...... . . . . . ... " de 9 de ma o de 19i8 .. 
» ••••••••••••• Aph!'ouis ·o dr: Lima .. ... ..... . ... .. ...... . . " de 1i.i de maio de 1918 . . 
,. . ........ . .... Jos1·~ Anton io dos Santos 1u . . . . .. .. .. .......• n de 1;j de 111 a io de 1918 .. 
» • • ••••••••••• Arnerico Nicode1oos dos :::;antos .. .•. .. .• ;1 .. •• 1 \ de 1.:! de .iuuho de -1918. 
>• • • • • •••••• • •• Ave lino Gon'e~ do Amaral...... .... . ... . ... . >> de 19 de jun·ho de 1918 . 
» • •••••••••••• An 1.011in A11acleto ·Martins. .. .... ... ... ..... n de 9 de out. de 1918 • . 
» •••••• , ••• • •• Olegario Col'rêa da Silva........... . .. .. ..... )) ele O de out . c.le ·1918 .. 
» .............. José Francisco Bonto...... .. .... ...... ..... » de 31 de out. de 1918 .. 
» •••••••.•••• • • P<~dro Gon1es U11erra de Aguiar.............. n de 3:1 de out. de 19'18 • . 
» •••••••• •• ••• Dionysio da Si lva. Gomes . . . ... . ... .. .. . ..... Dect. ele ti de nov. de 1918 .. 
» , •••••••••••• Lea.n<l L·o Bispo dos Santos........... . . . ..... » de lô de abril ee 1919 . . 
n •••••••••• •• • i\ifariano José Ca1ni1Jo. . . . .. . .... ... .. .. ..... >J de G de junho de 1919 . 
n ••••••••••••• Joa.quim de AI'anjo. .... . . . .. . .. . . . .. .. .. . . . » ele 2ti da julho de 1919 .. 
» ••••••••••••• João Rodrigues Vaz .. .. . . ... .. . ... . ... .. . ... n de :2J de julho de ! 919 .. 
» •• •• • •• ••••• • José Paulino de Souza....... . .... .. .. . . . ... '> de 16 de julho de 1919 . . 
" ...• .• ••..••• Antonio Pereira de Carvalho . ..... . .. . .. .... n de 25 de junho de 19i9. 
» ••••••••••••• Olympio Bezerra de Lima.... .. . .... . .. ..... » de 17 de set. rle 11J J9 .. . 
» ............... Eugenia Pa11li110 da Silva.... . .. . . .. . .. . . .. . H de 21r de sei".. de 1919 .. . 
,, ...••....•••• Bencrlicto Fra.11cisco da Silva ... : .. . . ... . . . .. » de 1 de out. de 1919 . . 
» ••••••••••••• Clautlio da. Cruz. ... . . .. . . .. .. . .. .. .. . . . . . . . » de 8 de out. de 1'.H9 . . 
» .............. Jorclão ,1c Olivl :i 1· ~ l.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) de 3 de dez . t"le f 919 . . 
» ...... , ••••••• Lui7. Gonzaga. ela Co:-:; t.a.. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . )) de 2 ,~ de dez. do 1919 .. 
)) •••.•.•.•• •• • Geny ~loreir·a Fagnndcs.......... . .. . . . . . . . )) de :21 de jan. de 19~0 .. 
" .......... , . . .•.• Joã.o Teixeira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. )) de ::10 de ja n . de 1920 . . 
>> ........ ..... . Ho1nualdo (;onçalves dos Sant.os.. . . . . . . . . . . . » de 30 de jan. d!'~ 1920 .. 
» .............. José Alves Cabl'3.I.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » de :l t de inarço de ·1 'J.20. 
» ••••••.•••••. Arthur de Jesus. . .................. . . . ... . . » de 7 de nlJri1 de ·19:20 .. 
» •••••••• • •••• Jacyt.ho Gomes Bastos ... ... .. . . . . .... ....... >) de :30 de jan . de 1~~0 . . 
» ......... ..... tvfauocl Ferreira da Silva............. . . ..... ,, de i9 de fcv. de i920 .. . 
» .. ............ . . Galdino .\·lareolino de Lyra... .... . . ....... .. " de 7 de abril de 19.20 .. 
>J ............. i\lanoel Nica.cio Dantas. ... ... .... . . . .. . ...... » de Ll de roaio de 1920 .• 
n . •••••• • ••• •• Jo ·é Joaquim àe Almeida . . . . ............... ,, de 26 de maio de 1920 .. 
" .. ... .... .... Rol c\:to Ribeiro . ....... ... . . ......... . .. .... » de 2 de j unho de 1920. 
" ........ .. .. . .José .\Iarqun"' de Oliveira. .. . ..... . . . .. .. .. .. >> de j8 dc jnlho de JDJO .. 
" . .... .. .. .. .. ll :llll dn ~our. .1......................... . ... » de U de agosto de HUO . 
" ... ....... ... Arlindo AugnsLo Freitas de Andrade......... » de 18 ele agostode1020 . 
'' ......... ..... lo'tO Ferreira d:t l\ocha............... . .. . . . ,, de 2li de agosto de 19:20. 
n ••••••••••. •• Eduardo Fernandes <lo Souza............. . ... ,, de :?.3 de set. de 19.20 ... 
''. ...... . ...... Lcvino fiodrigucs Dias...................... ,, de H de out. de 1920 .. 

Musico ... ... ........ A11tonio Gomes de l\Ienezes.............. ... . ,, de .20 ct.~ ago>to de 1908. 
» . . •••••••• ••• .Toaq11im da. Silva Cardoso. ... . ..... ..... . . . . ,, de 20 de agosto de 1908 . 
» •.. .•... .. .. . Hermin io Gom es da Silv:.: ira ... . . ........ . . . . . . n de 29 de maio de 19!2 . . 

, » : . ........... i\ lartinho Haymundo ele Oliveira. ..... .. ..... . n ele 16 de abril de 1919 .. 
Cornete1ro -mór ..... . Florentino dos An jos .. . .. . .. . . :... ... ... . ... ,. de 19 de out. de 1903 . • 

Somma ..... . ... ..... ... . ... ..... .. .. .... . . . ..... . . ... . 

Para. os officiaes e praç. ~ts que se reforma1·em ou já reformados e que n;:Lo estejam nominalmente 
mencionados nesta. tabella .... . ...•.. . , •...•....•••...............•.•. . ..... · ........ . 
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Consolidada Variavel 
-

Papel 

7308000 
7303000 
730$000 
486Si80 
486$180 
7308000 
730$000 
730SOOO 
7308000 
730$000 
7308000 
730$000 
730SOOO 
486$181 
7308000 
7308000 
730Sooo 

. 730$000 
730$000 
7308000 
730$000 
730$000 
730$000 

;~~~g~~· 
730$000 
730$000 
7308000 
7308000 
730$000 
730$000 
730$000 
730$000' 
7308000 
730$000 
?:{0$000 
730$000 
730$000 
730$000 
730$000 
730$000 
7308000 
730$000 
730$000 
730$000 
730$000 
730$000 
730$000 
7301,1000 
730SOOO 
7308000 
730$000 
730$1!00 
730$000 
730$000 
949SOOO 
4868180 
486$180 
949$000 
365$000 
4868!80 
940$000 
438$000 
620$500 
730SOOO e 
730$000 
438$000 
243$090 
40i$500 
328$500 
730$000 
730$000 
693$500 
730$000 
401$500 
730$000 
730$000 
730$000 
730$000 
730SOOO 
243$000 
24.3$090 
730$000 
949$000 
730$000 
'•86$180 
730$000 
949$000 
584$000 

212: 1198465 

-
Papel 

65:000$000 

-
TOTAL 

Orçada Vota.da. 

Consolidada Variavel 
para i92f para. f 920 - -- - Papel Papel 

Papel Papel 

- / 

õ.902 :07:1.$302 5.347:444$!:1.0 t1.249:515$4t2 .ft.072:89iS5i5 
1 



CO:'\SOLID\D \ 1 ' 
r!ATUllESA D.I. DESPEU, LEGISLAÇAO -

Papel 

I 

Acquisição de medicamentos para tratamento das 
doenças venereas ........ ....... ......... Lei n. 3.987 de 2 de janeiro e de-

cretos n. H.534 de 15 de setembro 
e 14.4f0 de :13 de outubro de 1920 .. .. ...... .. ... 

. \luguel da séde da Inspectoria ...•.....•...... 
Conducçã.o e eventuaes ... ........ . ... . .... . . . 
Despezns de prompto pJgamento ...... .... . . . . . 

Seoção de Asaisten~ia Hospitalar 

HOSPITAL DE S. SEBASTÜO 

i Dir,•ctor . . .........•.... 
i Vice-Director . ......... . 

8:8008 
7:2005 
3:600$ 
4:0008 
3:600S 
2:400S 
2:000$ 
2:8008 
2;880$ 
2:000S 

4:400S ••••..••.•.•.••......•. • • · • · • • · · · · 
3:6008 ....••.•.••.• ..•.•......•••. . .•••• 

1 Ajuda 1te do almoxarife. 
i Pharmaceutico ... . .. .. . 

i: õOOS • • •••••••••• • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • 
2:000S .•.. ..•••• .••.••.•• ..• . .. •. . .•.••. 

i 3° official. ....•.......•. 
2 fücripturarios, a ....... . 

t :8oos .•...•................. · · · · · · · · · · · 
i :2oos •••.••••••••.....•.••••......•.•.. 

5 Auxiliares, a .......... . 
1 Auxiliar de Pharmacia .• 
1 Machinista ............ . 
i Porteiro •......•........ 
5 Internos, a ........•..•. 8008 

t: OOGS ........••....•..• · • · · · · · · · · · · · · · 
1 ;4001.l ..••....•.....•......••.•.•...... 
i :4408 ... ...... .....• . . .... ••.... . .... . 
1 :0001.l .... : ...........•..•.•.•.•••••••• 

4008 .•.. . . ......................... .. 

1 Enfermeiro mó!' a 200$. • • . • • . . . . • . . . • • • . • . . .•... . ........••..•..••....•... 
1 Roupeira a :1801.l . ••.•.••••••• .. .•... ... . .•. . .••. ..•••....... ... ... , ..••.•.• 
i Cozinheiro a 1. 50$. . • . . . . . . . . . • . . . • . • • . . . . . • . . . . • . • • • • • • . . • . . . . • . . . . . . . . . . . 
1 E1ectricista: a :! 508 • . ...•••••••••. .". • • • • • • • . •.............••••..•••.•.•..... 
1 Encarrégado do necroterio a 150$. • • . • • . • • • . ........•••••••......••.••...... 
1 Zelador do laboratorio a 1508 .•••••.••••...•••••.. . .....•. . • . .....•.....•... 
4 Enfermeiros de iª classe a 180$ •.....••.••••.. . ... .• ••...•... . .•. .•. •• .•..•. 
4 )) )) 2• )) )) :150$ •..••••••••••. .. ... .• ..•.. ......•• ..... ...•. • 
i F.oguista a i50S • • . • • • . • • • • • • • • • • . . . . • • • • • . .•....•.•......•............ .. .. 
2 Lava.doiras a i50S •..•..•.•.•••.••.••••.••...•..•...•...••.•... , ...•......• 
2 l'raticos de pharmacia a 150$ . .. ................. . ............ .. ............ . 
i Carpinteiro a :1508 .••.• , .••••••.•••...•••.......• . ....•...................• 
1 Ajudante de cosinha a '.130$ .•••.••••••..•.....................•.•.•. . ... . .. 
1 Ferreiro a 150$ ••••...•••••..•••..••••.•.............• .. ... . ..••. . .•. . •..• 
1 Jardineiro a i50S ••••••••••••..•••.•••••••.. .. ......•.•...... . ..••....... .. 
1 Cocheiro a 150$ ..• •.....••.•••.•••• . •.•••..... . •. •.•.. • . ........•...••..•.. 
1 Despenseiro a i 50$ .•••.•••. ; • . . • . . . . • . • • • • . . .••••..... . .. ... .. . ........•... 
1 Correio a t 50S . • . • . • . • • • • • . . . • . . • . . . • . . . • . . .............••• .. ... . . .• •. . . ... 
i Pedreiro a 120$. . • • • . . • • • • • • • • • • • . • • • • • . • • . ..••. . ..•....•.....••• . ...•.... . 
:1 Pintor a 120$ .••••••.•••• ~ . ............................. . .............. . . 
i Bombeiro a 1208 .. · ...•... ,,, ...• ,,, •• ,,: .•.......... , , , • , . , , , .. • , , , .. , • , . , • 
t Chefe de copa a :! 20$. . . • • • . • . . • • . • • • . . . . • . • .•..•...•. .•... •. ..• .•. . •.•••.•. 
i Telephonista a 1408 ...•.. , • . . . . • • • • • • • • • • • . •. . ..•••.•.•..•... : .. . •....... • · 
1 Ajudante de porteiro a :1208 .••.•••••.•••• : .•.••••....•...•..•.•....•.. ·. · • 
4 Ajudantes do enfermeiros a '.120$ •.•.•...••.••..•........•... . ••..• .. ... • · · · · 
5 Rondantes a 808 .••••.••.••..•..•.•. ·•.••• .. . .•.............••.•.••.... · · · • · • · 

40 Serventes de i ª classe a t ooS •••• .'. .... • • . . • .•••.......... . •.•..••.........• 

. 

50 )) )) 2ª )) )) 70$. . • . . . . . • . • . • . • . •.•... .•..• •...••....• .....• •. ... 

MATERIAL 

Dietas para 500 doentes . . ................... . 
Provisões de pharmacia . ... ..... ...... ...... . 
Material clinico ....•..•..••..........••.• · .•• 
Conservação do material •..•....•..•. ..•. .•.• 
IlluminaÇão ..• ...• . .........•.......••.. ~ •.•. 
Roupas, moveis o utensilios de enfermarias .... 
Combustivel e lubrificantes ..•.•.•.••...••.... 
Expediente .....•...••...•......•.•.•. . ...•.. 
Eventuaes e assignaturas de telephones ....... . 
Alimentaçã.o do pes ;oal (:159 empregados) ....•. 
Sustento, forragem e ferragem de animaes . ..•• 

................................. 

. ········ ········ · ················ ................... ' ............. . ............... ..... .... ........... 

.................... .......... ..... 

.. ···················· ············ .. ·················· ··· ····· ······ .......... .. ................. ...... 

.... •.····· ....................... . 

.............................. ··.··· 

.. ......... ·· ··············· ..... . 

Secção de IIygiene Infantil 

i Chefe de serviço •. : . . • . • 10: 800S 
6 Medicos inspectores dehy-

giede infantil... . . • . . . 6: 4008 
4 Enfermeiros a. . . . . • . •.. • 2: ooos 

5:4008 ..••.•.•.•.•....•............• . ••• 

3:200S ...•...•.......•.... . .•..•.......• 
1 :ooos •.•......••••..••........•••..••.• 

i Escripturario a .. , . . • • • . 2: 4008 
2 Auxiliares de escripta a. i : 6008 
4 Guar-as sanit'llrios a.... 'i: 760$ 
5 Serventes (sala:rio annual), a ..... 

:1:200$ .. ...... ....................... .. . . 
8008 .• •... ••..•• , •• . •••...•.•••••••••. 
8808 .••..•••••••••••••••.•••.••.•••••. 

1; 8001,I .................................. . 

Directoria dos Serviços Sanitarios Terrestres 

1 Director. . . . • . .. .. . . .. . . :13: 2008 
:1 Secretario (medico) • . . . 6 : 4008 
:1 2° official •..•..• , . . . . . . . 4: 800$ 
2 3°• officiaes a. . . . • . • . . . . 3: 600$ 
3 Escripturarios a........ 2:4008 · 
1 Porteiro .• , . . . . . . . . • . . . ~2: 000$ 
1 Continuos a .. . . . . . .. . • . 1: 600$ 
4 Serventos (salario annual), a ..... . 

Delegacias de Sande 

10 Deiegados de saude a ... 
iO Escripturarios a ...•.•.• 
20 Auxiliares de escripta a. 
20 Guardas sanitarios a ...• 
10 Encarregados de archivo 

a ................... . 
õO Guardas a ..•..•.......• 

MATERIAL 

'9 :6008 
2:4008 
1:600S 
1.:7608 

1:440$ 
:!:2008 

6: 6008 ...••.••.•.•••••..•••.•••••••••••• 
3 :2oos ...............•.... ·. • • • · · · · · · · · · 
2:400$ •. •••••.•.•••••••••••• ..••• ••.•••• 
1: 8008 •••.•• .•.•. ••••••••.•••••• . ••••• . • 
:1 :200$ •••••••.••••.•••••.•••...••..••••. 
:1:0008 .• . •.....•••••...•.••..•••. . •.••.• 

800S .. •••••.• .•••••.. .•••••••••••• .••• 
:1: 800$ .• . e .•••• , ••••••••• • •••••••••••••• 

4: 8008 ..........•..........•••••••...... 
i:2oos . . ••••...•.....• ..• , .••• ~•········ 

8008 •.... •••••••••....•• ' •••••••••.••. 
8808 .••.•.••••.•••• ...••.. .•••.•.••••• 

7208 •••••..•••••••••.•••••.•• •••••••.. 
6008 •••.•••••.•.••••••.•••••••..••.•.. 

Material de expediente, concertos, moveis, livros, 
jornaes, impressões, assignaturas de appa
relhos telephonicos e eventuaes, inclusive 
para as delegaeias de saude ...•...••.• . .....................•• • • · · • • · · · · · • · 

Despezas de prompto pagamento para o serviço 
geral. •••....•.. . .........•.. ·.········· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · ·' · · · · · · · ·' 

Alugueres de c
1

asas para as delegacias de saude.

1 

.. ...... ...... ... ... · · . _,. · · · · · · · · · 
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..... ······ ... ........ ...... . 

.............. 

13:200$000 
i0:800SOJO 
5:400$000 
6:0003000 
5:400$000 
7:200$000 

15:000$000 
4:200$000 
4:320$000 
3: 0008000 
6:000$000 

80:052~000 

2:400$000 
2: i oOSOOtl 
1:800$000 
1 :8008000 
1 :8008000 
1.:800$000 
8:640$000 
7:2008000 
1. :8005000 
3:6oOSOOO 
3:6008000 
i:80Q$000 
1:560$000 
1:800$000 
i :80.•$000 
:!:8008000 
1.:800$000 
1:1100$000 
1:440)$000 
1.:440$000 
i:U08000 
1 :4·1-0$000 
1:680$000 
1:4408000 
5:760$000 
4:800$000 

48:000$000 
42:000$000 

158:400$000 

. ....... .... .. 

.............. 

.. .... .... .. . . 

....... . .. . . .. 

. .. . . .. ....... 

.... ..... . ..... 

..... ....... .. .. ....... ... .. 

...... .. . . . ... 

............. . 

. .. ···· ····· ·. 

:16:200$000 

57:6005000 
2:600$000 

1 
3:000$000 
1:8008000 

·10: 560$000 
9:0008000 

:1:13: 760$000 

:19:800$000 
9:600$000 
7:2008000 

:10:800$000 
10:800$000 
3:000$000 
4:800$000 
7:200$000 

73:200$000 

144:000$000 
36:000$000 
48:000$000 
52:000$000 

21:0005000 
90:000$000 

392:000$000 

..... ..... .... 

. . . . . ......... 

.............. 

TOTAL 

YARJA:'\TE 

-
ORÇAD.l VOTJDA 

Com,1l idaJa Val'iavel PARA 192i P.1.RA 1921 
Papel 

l'<i.pet Papel Papel Papel 

57:000SOOO 
:12:000$000 
5:000$000 
6:000$000 

893:000$000 893:0008000 

229:5608000 

372:300$000 
237:250$000 
45:6258000 
73:0008000 
38 ·325$000 
73 000$000 
54 :750$000 
12:875$000 
16:425$000 

1.31:7398000 
5:840$000 

1.061:0298450 1 . 06i : 02984.50 

,. _ 
...... .... .... 113: 7608000 

········· ····· 465:600$000 

60 :000$000 

9:000$000 
40:000$000 

109:000$000 ..... .. ....... iOIJ:OOOSOOO 



«Tabella para substituir a que const~ da verba 21 da proposta do orçamento para 192b 

TOTAI. 

~!TURÍZ! DA DiSP!9À LEGISLAÇÃO 

21 

Departamento Nacional de 
.. Saúde Publica 

PESSOAL 

Dimtoria Q1ràl 

Ord. 
1 Director Geral. ...••...• - f 8: OOOS 

f Assistente ..•... ... .. . .. 
75 Jnspectores sanita rios, a. 
20 Sub-inspectores sanita-

rios, a .............. . . 
o Medicos dos hospitaes de 

isolamento, a . ....... . 

S:OOOS 

6:400$ 

6:400$ 

Procuradoria à.os !'eltos 

Grat. 
9: 000$ Lei n . 3. 987 de 2 de jan . e deccetos 

i4 . 3!!4 de i5 tle set. e U.41.0 de 
13 de ont. cte i920 ..•...... .. .... 

7: 200$ .. ... .. ...... ..•..• . ..... . ....... . 
4:0000 . ....... . .... .... . ·.· .. . .......... . 

3:2008 •....••... . ......... . , .•.. . ....... 

3:2008 .•..............•...••..•. . . ' .. ... 

1 P!'ocuradoi·.. . . . . . . . . . . . 8: OOOS 4: 000$ . .. ......•................ -. ...... . 
2 Adjuntosclepi·ocurador,a 5:600$ 2:800$ .. ..........•. .... . .. .• ... . ..... . . 

Secretaria cteral 

1 SecrBtario Gera l ... . ... . 
.Sub-secretar.ia ......... . 

1 Director da Secção de 
- Contabili iade ........ .. 

·2:Jº' officiae::i, a. . .... . , _ 
" ftiúfi:r ;iã--füros. : . ~ · ; '. .... : 

2 2°' officiae~, a .. .. _ ....•... 
6 3os officiites, a . . . . .-.. .. . 
8 Escripturarios, a .... .. . 
i A•·chivista .... . ... . . . . . . 
i Enca.rregado da biblio-

theca .•............•.• 
i Encar1·egado do deposito. 
1 Porteiro . .••• . ....... .. 
i Ajudante elo porteiro . . .. 
2 Correios, a .•... . ...•... 
4 Continuos, a .......... , .. 
i Encarregado do elevador 

(salario annual) .......• 
8 Serventes (salal'io an-

nual) a . ••....•.. .• •. . 

i2:4oos 

8 :0008 
ü ~ 1 .0$ 
V-- 4t•OS 
4:8001) 
3:6:;os 
2:4008 
4:400$ 

2:soos 
2:0001.! 
3: 600$ 
2:4008 
2:400$ 
2:400$ 

41moxarU'a4o Geral 

:1. Almoxarife Geral. . • . . • • 6: i-00$ 
i Ajudante de almoxarife, a 3: 6001.! 
2 Escripturarios, a . . .. . .. 2:4008 
:1. Continuo......... . ..... 2:4008 
3 Serventes (salario a n-

nual) a . ••. : ....... ::• -

6 : 2008 ' •....... . .... ' ......... ' . . . . .... . 
3:00011 . .... .. ..... .... . ........ ..... ... . 

- 4:0008 .. . . ..... . .. . ... .. . . ...•.......... 

~ '. ~~~~ ! ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :r : : : : : : : 
2:4oos •... . •.............•....• : . ...... · 
:1 :81 os .. .... ... .. ' ... .•......... ........ 
:1.:2001.! ................. . ..............•. 
2: 200$ ...... . . . ..... .. .•.. : .. . ......... . 

i :4008 .............•.• .• ...•...• . .....• . 
:1 :0008 .............. . ........... . ...... . 
:! :8008 .... ..... . .. _,,. . ....•.. . .. .... .. . .. 
1 :200$ •...•.....•.•.....•....••.••...•• 
i :2008 •. .•. •••.• . ••... . .••.. .••• . .•• •. .. 
1 :2ous •.... .•. .... •...•.•.. . ••.••.•. .•.. 
:1. :8008 •...••.•.....•••. ·-· •• • ••. . ...••••• 

:1.: sõos ................... : •. .• .••..••••..• 

3:2008 ························ · · ~······· :1.:8008 •••.•.••••.•.••••..•••••••.•.••.••• 
:1 :20üS •.••. • .•..• ••. ••••. . •••.•••.•.•.•• 
:1:2005 ••••••. . . • •• •. •.•••••••.• ·:· •••.••• 

:! :8008 .•.•••..• ' •.•.•••.••••• ' ....... ' ••• 

COI'l:SOLlt>40A 
-

Papel 

27 000$000 
7 .200$0U0 

900 oopsooo 
!92:0008000 

96:000$000 

i.222 :2001000 

:12:000$000 
i6:800SOOO 

28; 800$0_00 

!8:6008000 
3:000$000 

!2:0008000 
:19:2008000 
9 :6008000 

H:400SO,·O 
32:4008000 
28:800SOUO 
6:600$000 

4:200$000 
3:0JOl)OOO 
5:4008000 
3:6008000 
7:200$000 

14:4-005000 . 

i:SOOSOOO 

i4:400SOOO 

i98:600SOOO 

9:6008000 
?1:4008000 
7:2008000 
3:6008000 

?l:iOOSOOO 

YARlAV.EL 
- Consolidada Papel -

Papel 

. _, / 3 i : 200$000 • • • • . • • . • • • • • • t • '80: 800$0.00 

.. -MATERIAL 

Livros, jornaes, hnpressões, publicações e obje
ctos de exped:ente, inclusive para as Inspe
ctorias de Estatistica demogra pho-sanital'ia ; 
Engenhari.fi. sanitaria; Fiscalização -do exer-

----- __ cicio 9,;i-«iedici"a, pharmacia, arte dentaria 
e- Q-lfstetricia, Procuradoria, Almoxarifado, 
Irn.:pecto:r.ia. de Pr ophylaxia da lepra e do-
enc;:,.as vene~·eas ...... . .. ... ..... • ........ . •• .. ••....•••.•.••.•• . .•...•.••••••..•••.•••••.. 80:0008000 

Moveisf materiál, concertes, installações, assi
.g-i:i.aturas de <1-pparelho.> telep:1onicoa e e ven-

,--· tuaes para .'o serviço ~rral . . ....•... ·. . . . . . • .•••.•••••..•..•• . ••. • ; • . • • . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . 70: 000$000 
.Para gratificações da pessoal do Departamento, 

de accõrçl.o com o regulamento .•...•.•....• , . . • . • • • • • • • • • • . . . . • • • • . ... • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 20:0uOSOOO 
Custe_io do aAtQ..7e1 do Director Geral..... ... . •• ..... ••• • .•••••• .. ••• • .: •..•••••....... . . : . . .. __ s_:_oo_o_s_oo_o 

178:003$000 .... ~ ........ . 

Inspectorl~ ~~Estatística. Demographo-Sa.n!te.ria 
---

Â--híspecto1· ........ ... .... . 
~ 4 • io Ajudantes de :1.• classe • . .• 

i Cartographo ...... .... .. . 
:1. 2° otlicial. . ... .. .. . ... . .. 
2 3°• officiaes, a .. . . . ·: ~· . .. . 
2 Escrip turarios, a •........ 
3 Auxiliares apurador es, a . 
1 Chefe da officina de com-

posição e impre;são .. 
i Correio , a .. _ . .. ... .. . . . 
:1. Continuo, a .. . .... .... . . 
3 Servent~s (salario an-

nual) a .•.... .... . . .. 

Ord. 
10:8008 
6:400S 
4:800$ 
4:8005 
3:600$ 
2 :4008 
2:4008 

4:000$ 
1:600$ 
:l.:600S 

Gi·at. 
5 :4009 . • •••. ..• .• ... •..• . •.•.•. •. ..•...• 
3 :2008 •...• ... •.•.•. •• . • . •• . ••• . . ·~ · ...• 
2:400$ ....••..• . •.•..••..••••.•.••.• . .•• 
2:4008 .•..•..•.••. • ...• ..,, .• • ....••• . .. .•. 
1: 8008 .. .. ; ....• . .••..•.•...••..•....•.. 
1 :2oos •.....•........•••....•........••.. 
:! :200$ ........•........ . ...•.••. • •• .• .• . 

2:000$ . .. . .. .. . . •.• . .. .. ...• .• . . ..... ... 
8008 . .... . . .... . . . .. ....... .. . . ... •... 
8008 ... . . . . . .•.•.•.. . ••••....•. •... ••. 

1:8oos .. ..• ..••.•.. • .••••. ••... . . . ... . .. 

i Fundidor mechanico a 14$-diarics ... . .. .... . .• . . . . . . ... . . . . .. . ...• . . • · · · · · · · · · 
2 Monot.ypistas a 12$ diarios .. .•. . .... .. . . . . .. .... .... . .... • , . . .•.. .•. . • · · · ·. · · 
2 Caixistas a 9$ dia rios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .•..• ••••.•• . .• .. ••.••.. .•• . 
2 Caixistas de 2ª classe a 7S diarios .... .. ...... .. .. .. .............. .. ... · ...... · 
i lmpressor de iª cla'iSe a 9$ diariüs .. . . ... . .. . . . . ... . .. . ..... .. . . ...... . ... . ... -
i Impressor dB 2ª cla~se a 7S diarios ..•..... . ...... . . . .... ..... .. ....... · . · · · · · · · 
i Encadernador de :1. • classe a 9$ diarios . . . . . . • . • • •••• .•. .. •..•..•. . •.• . · · · · · • • · 
:1. E_ncaclernador ·de 2ª classe a 7$ diarios •. . . .....•.•........•.• .. •. .. . .... · · · · · · · 
1 Encarregado da limpeza a 68 dial'ios . • . • . . . . . .. . .. .. .. • ....•..•..•. . . · · · · · · · · · 
i Aprendiz a 3Sl)OO diario3 •.• -, .•. • . . .•. ... -.. . 1 . •• ••• • • . •••.•••• • •••• •• • •• •••.••• 

'MATERIAL 

Pa.ra a conclnsl o da offi.cina de composiçã.o , im
pressão, brochura e encadernação e acqui-
siçã o de machinas de calcnlar .. . . .. . . . .... . .. ... . . . . . . • . . . ... · · · · · · · · · · · · · · 

Papel de impressão para boletins e annuarios e 

Cust~~ei1~1 ª~m~i·d,{ . (~~~;,:;;, · ;~gl;~~,' ti~t~s· "ci~I · ... ... ... : ... .. ..... ......... .. . . 
impressão de diversas cores, estopa, olr,o · 
para machinas, kerozene, gazolina, sabão , 
allumens, colla, barbante, linhas, agulhas, 
c êra virgem, kaol , g1•axa, lixa, etc. ) .... . .. . . . ... .. .. .. . .. ... .... . · · · · · · · · · · · 

Despesas de pr omptó pagamento .•. . . ; . . . . . . . . . .. •. . .......... .. ... · · · · · · · · · · · · · 

ZnspectoriA de Engenha.ria. Sanitaria 

:1. Inspector ..... . , .~ ...••.• 
3 Engenheir os chefes-de sec-

cão, a ... . . . .. ....... . 
5 Engenbeiro3 de i~classe, a 
' Engenheiros d.e 2ª classe, a 

iO: soos 

iO:OOOS 
8:0008 
6:4008 

o: 400S ..... . .. . .. . . ..... .. · · · · · ··'-.:.: • • • • · · 

5:000$ . ............ .. ... . . . .... ·:: ••... .. 
i:OOOS .. .. .. •.. .... . . .. . . . . · • • ' ·l · · · · · · · 
3:200S .• •• .....••. • • . ... • · . · • • ) -'. • • • · · · • 
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16:2008000 
38:4008000 
7:2008000 
7:2008000 

iO: SOOSOOO 
7:2008000' 

f0:80U$000 

6:000$000 
2 :400$000 
2 :400$000 

5:400$000 

H4:000SOOO 

5 :HOSOOO 
8:7608000 
6 :5708000 
5 :HOSOOO 
3:2851Jt000 
2:555$000 
3: 2858000 
2:555$000 
2 : 190$000 
1: 2778500 

•o: 697S?Soo .......... ... . iH::697S1SOO 

........ .. ·. , .. 

!6:200$000 

i-5 .0008000 
60:550$000 
38:4008000 

75 : ooosooo 
30:000$000 

!l:OOOSOOO 
ll:OOOSOOO 

1i2:000$000 •••••••••••• • • 

' 
Variavel -· Papel 

1.-
1 

i.78:000$000 

1 , 

tt2:000SOOO 

ORÇADA. 
l'A.RA i9ti 

Papel 

VOT!D.l 
PARA ·fftO 

P!!;pel 



NATUREZA D.~ DESPESA 

3 Con ductorcs de :;orviço, a. , 

:t Desenhista de 1ª classe ... , 
2 Desenhistas de 2• classt~ .. . 
:1 2° Official. ..•.... , . . . . .. 
1 Contador ....... ; ........ . 
4 3°' Officiaes, a ........... . 
!í Escripturarios, a ......... . 
4 Auxiliares, a ........... .. 
2 Continuos, a .............• 
o Serventes (salario annual) a 

MATERIAL 

4:000$ 

4:000$ 
3:1300$ 
4:800S 
4:0008 
3:600$ 
2:4008 
2:4008 
1:GOO$ 

LEGISLAÇÃO 

2:0000 Lei n: 3.987, de ·2 
de Jan. e decrs. 
ns. f4.354, de 15 
de set. e l4,~l0, 
de i3 de out. de 
1920 ...• , ••. · •••• 

2.:000$ ......•••.. . ..•... 
i :800$ .•.•.......•..•... 
2:400$ .........•.....•.. 
2:000$ ....•..••....•••.. 
1 :800$ ...•....•..•...... 
i :200$ ............•.... ·• 
1:200$ .............. · ... . 

800$ •.•.••..••.••..•.. 
1 :8008 .......•....•..... 

Aluguel de casa ...................................••........... 
Publicações e despesas ele prompto pagamento ................... . 
Acquisição e comervaçlio de apparelhos e moveis ......... . ....... . 
Eventuaes ...•.................... , . . . . . . . . . . . .............•... 
Custeio e conservação ele galerias ele aguas plu

viaes (serviços contracta<los com a The Rio de 
Janeiro City lmprovements) .......•.......................•. 

Servlço contraota.do eom a. Companhia «'lhe Rio de 
· Janeiro City Improvementa 

(Decretos ns. 3.540, de 20 de dezembro de 
18$9 ; 3. 603, de 20 de fevereiro de 1900 e 3. 724, 
de 1 de agosto de 1900). 

Taxas de esgotos de pre<lios e cortiços, na razão 
de 60$, ao cambio de 19, por predio. e de 
48 ao mesmo cambio, p01· cortiço, feiLo o 
desconto de 10 o;.. sobre os preJios p'Jrten
centes aos dilferentes minist·_•rios. <ta cambio 
de f9. 4.332:9QO$OOO ...................................... . 

Garantias de juros de 9 º/o ao anuo sobre <j ca· 
nital de~ 189.3~5-!-fi enrn~'<WP•l() n~ .. , ~rn
balhos de esgoto de Copacabaua, LBG1i>- e;· 

Ipanema: f 5. 382-0 O, menos a taxa de 
f 4-15-0 sobre 2. 037 predios esgot,tdos, 
igual a f 9.675-15-0 ou seja f 7.3füHO O ................. .. 

Garantia de juros de 9 °lo ao armo sobre o capital 
de f 50. 885-0-0 empregado nos trabalhJS de 
esgoto da ilha d i Paquetá.: f 5.382-0-0, 
menos a taxa de f 4-15-0 sobre 354 pre
dios esgotados, igual a f :! . 681-10-0 ou seja . 
f 3. 700-10-0 •..••..........•.........••.•.••...•• ' ..•..... 

Inspectoria de FiscaliHçã:o do Exercicio da Medi
oina, Pharmacia, Arte Dentaria e Obstetricia 

1 lnspector ................ . 

· 3 Pharmaceuticos inspectores 
5 Pharmaceuticos sub-inspe-

ctores, a .....•.•.....• ,. 
2 Pharrnaceuticos chimicos, a 
6 Medicas assistentes, a ..•.. 
1 3° Official ..•............. 
2 Escripturarios, a .........• 
2 Guardas sanitarios, a ..... 
8 Serventes (salario annual), 

Ord. 
10:800$ 

Grat. 
5:400$ Lei n. 3.987, de 2 

de janeiro e decs. 
ns. U.3!:ii:, de :15 
de setembro, e 
U.410, de 13 de 
outubro de 1920. 

6:400$ 3:200$ 

4:800$ 
4:800$ 
6:400$ 
3:600$ 
2:400$ 
1:760$ 

2 :400$ ••...••.••••..•.•• 
2:4008 ...... · ........... . 
3:200$ .•....•..••....••• 
1 :8008 ................... . 
!:200$ ................. . 

880$ ............•....• 

a .......•....•.......... , . . . . . . . 1 : 800$ .. , .•••.•.•...•••• 

MATERIAL 

Adaptações, moveis e apparelhos . . . . . . . . . . ............•....... 
Despesas de prompto pagamento o eventuh.es .................... . 
Alimentação do pesl:\oal em serviço fóra da. séde ................ : . 

Inspsctoria de l'rophyle.ida ela Lepi'a o I'o;.;nças 
Venere~,s 

:! Ins pector .............. ,. 
1 Ajudante (medico) ....... . 
1 3° omcial. .. ""... .. .. . .. 
1 Ajudante de almoxarife .. . 
2, Escripturario:-, a ......... . 
f Dactylogra·pllo. '. ......... . 
1 Porteiro .•............... 
f Continuo .......... . ..... . 
2 Serventes (salario annua1), 

01·tl -
10:800~ 
8:0005 
3:600S 
3: 60C'to$ 
2: 40C,) 
2: :.Ui..G$ 
2:000$ 
1:1300$ 

a ........•............... . . 

lltATERIAL 

;~tttt-. 

: ~00$ ................. . 
4:000$ ................•• 
1: soos ........•.•......• 
':800$ .....•.........•.. 
i: 2008 .........•........ 
i: 12os ..•.•........ · ..... 
1 :ooos ......••..•..•..•. 

8008 •••.•.•.••.••...• 

i: 800$ ...•...•........•• 

Installnç!!.o de enfermaria de leprosos ......•...................•. 
Custeio da enfermaria de leprosos ............................... . 
A uxilios a familias de leproso· isola.dos ( a_r~. 403) , .•.•••.••..•. , ••. 
Estudo da Lherapomica da lepra, acquis1ção e 

· fabricação d1~ mec!ieamentos., ..•... · ... · ................... . 
Acquisiçào ditt.material e custeio da propaganda 

de edudção hygienica contra a lepra, as 
doenças ve11ereas e o cancer ........................... , .. 

Installação, material e custeio de dispensarios (, . 
· para o tratamento das doenças venereas ...•...•......... , •.. 
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-',H>L TOTA.f, 
; 1------i COi'i'SOLIDADA 

Papel 
i Consolidada 1 

Papel 
' Papel 

Ouro 

18:000$000 
6:000$000 

10:800$000 
7:200$000 
13:0008000 -

21:600$000 
18:000$000 
14:4008000 
4:800$000 
9:000$000 

270:400$000 ••••••••• ·•••• 

' 

1 

............ , .. 270:400$000 

1 

····· ········· 24: 000$000 '1 . 
9:0008000, 

..... l. ....... 

fli:200$000 
28:800$000 

36: ooosooo . 
14:4.008000 
57:600$000 
5:400$000 
7:200$000 
5:280$000 

U:400$000 

.............. ! 
·············· ·············· 

1 . ............. i 

l 
1 

1 

3. 049: 1:1588\H I 
r 
r 
i· 

6o:C.M$1!í:11 

1 

3:000$000· 
6:ooosooo 1 

24:000$~001 
66:000SOOO 

32:96~871.!1-
3.447:6318787[·'' ...•••.. ~ .• 

1. 

r 

· I 
i 

185:2808000 •.... ·•••·•·•· 

18:000$000 
3:000$000 
3:000$000 

-

:181:2808000 

24:0008000 ••·•··· .••. ; 

16:200$000 
12:000$000 
5:4008000 
5:400$000 
7:200$000 
3:360$000 
3:0005000 
2:400$000 

3:600$000 

58:560$000 ............. . 

. ........... -. 
············ ••: 

········ ..... . 
:!60:000$000 
:140:0008000 
20: 000$000 . 

80:000$000 

90: ooosooo : 

. 330: 000$000 ' 

58:560$000 

ORÇADA VOTAD;. 
Variavel PARA :192{ PAllA tll2{i -- -

Ouro Ouro Ouro 
r- -

-..,., 

-

1 . 
i 

1 

3.1~7:58t8787 3.i47:o31S787 3.i29:2t48703 

24:0008000 



NATUREZA DA DESPEZA LEGISLAÇÃO 

Inspectcria dos Serviços de Prophyluia 

1 Inspector. . . ......... . iü:800S 5: 4008 Lei n. 3. 987 de 2 de janeiro e decre
tos ns. 41.354 de 15 de setembro e 
14. 4i0 de 13 de outubro de 1920. 

1 Sub-inspectnr ......•. 
1 Adrnini~tra Jor geral.. 
3 Admi11istr,1do;·es de de-

9:6008 
7:2008 

4:8008 .........................•........ 
il:tiOOS ...........•..•.•..••......•...... 

sinfc('torio, a .... . 
1 2º Offici:d .......... .. 

fi:600$ 
4:8008 
3:6008 
2:4008 

2:800$ .......•..•..•......•.....•.•....• 
2:4008 .....•............................ 

r; :J" Officiar!s, a •...•... 1: 8008 ................................. . 
;w Eseripturari1>,;, a ..... . 1: 2008 .............................•.... 

1 • • .\j11dantcs do Almoxa-
rifc, a .............. . 

f e mservador elo Museu. 
:l Distl'i buidorcs de ser

viçoo, <L •••.•••••••.• 
8 Enuarregaclos de sc-

3:6008 
2:8008 

1 :8008 ....................•............. 
1 :4008 ......••.......................... 

cr;il.o, a ............. . 
i O Ct1cfos de trr l'ma. a ... . 

1 l'ortciro ............ . 
1. l'ortr,iros auxiliares, a. 

~:200$ 

:J:2008 
2:8008 
2 :4008 
2:0008 
i:üOOS 
2:880:'> 

1 :GOOS ..•...••..........•.••............ 

1 :6008 ..........•....................... 
1 :4008 .....................•............ 
1 :2008 ..........•.•......•••....•....... 
1: DOOS ••••••••••••••••••••••.••••••••••• 

1 Co11tin110 ............ . 
r, Mac/1i11ist.:rs, a ....... . 

8008 ....................••..........•. 
1 :1.4os .•.••.••..•.•.....••••.•..•.•.••.. 

110 (;11ardas!<}esi11fcctado
rr!~ dn 1 • r:L1ss1i, a ...• 2:000$ 1: 000$ . . . . • . . . ••...................•.•. 

i\IF.NSAL!STAS 

80 Acarlcmico~ vncinaclorc:s (om com missão), 
a ;.!508000 ............................. . 

30 Gua!'da:;-enfcrrnairos, a 2208000 ........................................... . 
UO Gnar·rlas-dosinfectadores do 2• classe, a 

2000$000 .............................. . 
210 Desinfoctadore.,, a 160$000 ........••.... 

8 Telcpho11istas, a 1 üOSOOO ...•..•....•...• 
1,00 Scl'veutes ele 1ª classe, a 1508000 ....... . 
tiOO Sel'ventr!s de 2" classe, a 1408000 .•.•••.. 

t Encarrega.do da conservação do material 
1·odante, a J[}0$000 ...............•..... 

1 Feitor do garag:~, a 31iOSOOO ....•........ 
1 Fiel de deposito, a 3008000 ............. . 
3 Cbaulfeurs, a 300$000 .................. . 

40 Chaulfcurs, a 210$000 .................. . 
1 Poitor de cocheira, a 3~08000 ........... . 
:J Ajudantes do fcit,1r de cocheira a 2508000; 

1:, Cocheiros de 1ª clas>e, a 180$000 .•...•.. 
:JO Cochei 1·os de 2ª classe, a i!)08000 ....... . 
4 Carroceiros, a 1~08000 ................. . 

22 Moçns de ca vallariças, a 1408000 ........ . 
l Tozador do ammaes, a 150$000 ......... . 
:1 Vigias, a Ui0$000 ..................... .. 
!i Guardas-portão, a 120$000 ............. . 

DIA!lISTAll 

............................ ···.··. 

1 mechanico a 16$000 ...•.•..•..•....•....•...•...........................• 
1 ajudante de mecha.nico a 10$000 ......................................... .. 
2 ajustadores de mecha.nica. a 99000. . . . . . . . .......................•......... 
2 limadores a 88000 ..........•...•.........•.....................•........• 
1 torneiro a 9$000 . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . • .•....................•.......... 
1 ajudante do torneiro a 58000 ...................................•.......... 
1 ferreiro de mechanlca a 78000 ........•..................•......•........•. 
1 ferreiro de obra commum a 7$000 .........•.....................•......••.. 
1 carpinteiro-encarrega.do a 8$000 ......... , ............•............•.•..... 
7 carpinteiros a 7$000 .........•.•..•............................•..•.•...•. 
1 ajudante de carpinteiro a 5$500 .......................................... . 
1 mestre de pedreiro a 10$000. . . . . . . . . . . . • ........•...•••........••.•.••.•. 
3 pedreiros a 7$000. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . •...•.•.•..•••••.••...•.•••.•.••• 
tí apl'endizcs cm officinas de mecha.nica, car-

pintoi roe bombeiro a 18500 ...•..........•.•.......•...........••..•.••..• 
1 electricista a 8$000. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .••.............••......•••••..•• 
1 latoeiro a. 8$000 . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . • . . . • •......................•.•..•.••• 
2 bombeiros a 7$000.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...•..•..•..............•........ 

12 foguistas a. 7$000 ..........•..•.....•..•........•....••••••..••••.•••••.•. 
1 correeiro corta.dor de obra., 9$000 .............••.........•..... " .....•.•.. 
1 corrcoiro-forrador, 7$000. . • . . . . • • . . . . • . . •••••••.••••••..••••••..•••••••.• 
J correciros-posponta.dores a 0$000 .....•......•..••.•..•........•...•.....•• 
2 pintores a. 78000 ...•.....................•......•....•......•••...•..•.... 

MATERIAL 

Conservação e acpuisiçfto de material para o 
serviço. material rodante, desinfect:rntes, 
sustento, fenagens e curativos de inimaes, 
combustível, lubrificantes, illurninação, as
signaturns dotelephones, expediente, asseio 
e eventuaes ........................•...........•.•.•..•.•.•.••...•....••• 

Cusbeio o acquisiç~.o de automoveis para todo o 
Departamento, ~tppa.relhos de desinfecção, 
ambu.lancias, transportes de pessoal appa-

c 
relhos Clayton. peneumaticos e accessorio3 .................................. . 

usteio da Escola do enfermeiros ......•...............•.•...•.....•.•......•... 

lnspectoria de.._ Prophyl11xi11 da Tuberculose 

1 Inspector •............. 
1 Assistente (inspector sa-

nitario) ............. .. 
1 3° oflicial. ........... . 
2 Escripturarios, a .....• 
1 Archivista ........... .. 
2 Dactylogra phos, a .... . 
1 Enfermeira-chefe ..... . 
2 Continuos, a ........ .. 
8 Guardas sanitarios, a .• 

Ord. Grat. 

10:800$ tí:4008 .•.....•...•....••....••.•...•••.• 

3:6o08 
2:4008 
2:8008 
2:2408 
4:000$ 
1:6008 
1:760$ 

2:4008 .•.•.•.•••..•.•...•.•.......••.••. 
1 :8008 .....••.•....••..•.••••••..•...•.• 
. :2008 ..••.•..•.•.••••.•...•••....•..•.• 
1 :4008 ..................................... . 
1 :1208 .•.•..•••.•••......••.•.••.••....• 
2:0008 •.•••.....••.•..••..•.••••..•..••. 

8008 ••..••••••.••••.•.••••••.•......•• 
8808 •..••.•.•..••.•...••••••...•.•..•• 

Pessoal contractado. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • ••..••••••••••••••• , ••••• ,. • •••••• 
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CO!(SOLIDADA 

-
Papel 

16:200$000 
14:400$000 
10:8008000 

25:2008000 
7:2008000 

32:400$000 
93:6008000 

21:6008000 
4:200$000 

14:4008000 

38:400$000 
42:0008000 
3:600$000 

12:0008000 
2:400$000 

17:280$000 

120:000$000 

4"7~:680$000 

240:000$000 
79:2008000 

288:000$000 
441:6008000 
15:3608000 

720:000$000 
780:000§000 

4:2008000 
4:2008000 
3:6008000 

10:800$000 
115:200$000 

4:2008000 
9:0008000 

32:4008000 
54:000$000 
6:720$000 

36:960$000 
1:800$000 
5:400$000 
7:200$000 

2.859:840$000 

5.8408000 
3:6508000 
6:570$000 
5:840$000 
3:285$000 

' 1 : 8258000 . 
2:5;j58000 
2:555$000 
2:9208000 

f7:885$000 
2:0078500 
3:650$000 
7:6658000 

2:7378500 
2:920$000 
2:920$000 
5: 110$000 

30:6608000 
3:2858000 
2:555$000 
6:570SOOO 

'- 5:HOSOOO 

TOTAL 

VARIAVEL 

- Consolidada 
Papel -

Papel 

128:1158000 ••••••.••••••• 3.463:6358000 

••••••• ~ ••••• 1 

16:200$000 

2:4.00SOOO 
5:4008000 
7:2008000 
4:2008000 
6:7208000 
6:0008000 
4:800$000 

21:t20$000 

337:500$000 

202:5008000 
20:0008000 

6g0: 0008000 ............. . 

74:0408000 ••••••••••.••• 74:0405000 

go:ooosooo 

ORÇADA VOTADA 

Variavel 
PARA 1920 PARA 1920 

- -- Papel Papel Papel 

620:0008000 



1 
TOTAL 

CONSOLID.lDA VARIAVEL 
NATUREZA DA DESPESA 

/ 
LEGISLAÇÃO 

Papel Papel 
Consolidada 

Papel 

MATERIAL 

Para alugueis de casas ....................... Lei n. 3.987 de 2 de janeiro e de-
crnto n . :1. 4. 354 de í5 de setembro 
e 14.4io de i3 de outubro de i920 ............ .. 3o:ooosooo 

4'.l:OOOSOOO 
Pãra apparelho3 de laboratorio e consultoria, 

mobilia e insta Ilação dos dispensarias .....................•.................. 
Para acquisição de marerial de propaganda, 

films, ru :1chinas e projec1,ão, chapas, folhe-
tos, gravura~, desenho.;, publicações etc ................•.............•.•.. 

Expe iente, con~erv 1çào. asst>io e eve .nuaes .............................••...•... 
Par . apparolhamento ~ 1·onstrucções .. , .........•....•.•................•.•..... 
Para acquisição de d;, sinfecta.nt<:s, utensilios hy-

gienicos .e medicamentos ..... . ...... .. ....................•.. , . ....•...•... 

In11pectoria de Fisoa.Hsação de Generos 
Alimenticios 

Ord. Grat. 
:1. Inspector .. .. .... . ...... . 
t 2° Oficial. ......•....... 
i 3º Official. ....•....•.•.. 
2 Escrip torarios, a ....... . 
4 Veterinarios diplomados, a 
2 Continuas, a •.•.......... 
:l Porteiro •............... 
20 Guardas fiscaes de :1. •, a. 
!O Guardas fi,caes de 2• (sa-

i0:800S 
4:8.108 
3:6008 
2:4oos 
4:800$ 
i:&OOS 
2:0008 
2:4008 

5:1:008 •••••.••••.••••••.••.••••••••....• 
2:4J•J S •.••....•.••.•...•.•••••••.•...... 
i: 8008 ••••..•••••••••••••••••••••••..... 
i :2008 .••••..••.•••.•...••. ·, •..•••••.... 
2:4008 ......•..•.••••••..••.•••••..•..•. 

8008 ..•••.......•..........•.•......•. 
:1. :o ·ios •.••••••.•••••••••••••............ 
i :2008 ......•.......•..•...••.•••.•.. ·~. 

lario · annual), a •••••.• 
20 Serventes (salario an-

nual), a ...•.........•• . 

2:4008 ..•...•. ··i• •••••••••••••.••..••••• 

:1 :SOUS ••••••••••.••••••••••••••• .• •••••• 

MATERIAL 

Material, objectos de expediente, assignaturas 
de apparelhos telephonicos, livros, jornaes, 
impressões, publicações e despesas eventoaes ..................... , ........... . 

Moveis, concertos, obras de adaptação do actuál 
edificio onde funccirna o laboratorio Broma
tologico e das diflerentes dependencias da 
inspect jria. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ••...••..••...................... 

Despesa di;i prompto pagamento •........... ; ...•.•..•••..••.••.••...••.......•.•. 

Serviço de !'iaca.Hsação do leite 

Ord. Grat. 
:1 Chefe do serviço da leite e 

lacticmios. . ......... . 
i Chimico;especialista ..•... 
8 Auxiliares de laboratorio, 

8:800$ 
5:6008 

._4:400$ .....•••••••••..•..••..••...•..... 
2:8008 .••.•.••.•...•...•..•......••...•• 

a ...................... . 
:1. Escriptua ario ........... . 

3:2oos 
2:400S 

f :600~ ••••.••..•..••.•••.•..• . •....••... 
f: 2008 •••••..•.•.•••..•...•.•....••.•••. 

2 Serventes (salario annual), 
f :800$ •.•...•.••.••••.••.•.••••••.•••... a. •••••..••.•..•••••••• 

CONTllACTADOS 

2 Guardas fiscaes a 2!íOS mensaes .......•...•• 
f Sr.rvente a 150$ rnensaes ...........•....... 

MATERIAL 

Para adaptação de um dos pavimentos do edificio 
da actual inspectoria de kite a um Labora-
torio de Lacticinios e respectiva installação .•..••..•.....•.••••••.......•....• 

Expediente, reactivos, apparelhos e accessorios, 
assignatora de apparelhos telephonicos e 
eventuaes ........•..............•......•••.•..••...........•.•. , ..•....••• 

Despesas ele prompto pagamento. . . . . . . . . . . . . . . .••...••......................•.. 

Serviço de Fiscaliaação de Carnes Verdes 

:l Chefti do Serviço de 
Carnes Verdes •.••. 

f MwiiCo . encarregado 
da direcção do ser-
viço sauitario no 
Matadouro de Santa 

8:800$000 4:400SO.OO 

Cruz •.........•... 
!í l\ledicos inspectores, a 
2 .\ledicos mic:uscopis-

8: 000$000 4: 000$0°0 •..................•........•..... 
6: 6668666 a: 3338334 •..•...•••...•.....•.......•••.... 

tas, a ............ . 
2 Auxiliares de micros-

6:666$666 3:333$334 ................................. . 

copista, a ....... · .. 
i 3º O!ficial. ......... . 

2:4008000 i :200$000 ................................. . 
3:601$000 i :8008000 ..................... . ........... . 

3 Veterinarios, a ..... . 4: 8008000 2: 400$00;) ................• ••......•.•....•. 

4 Ajudantes de medicas inspectores a 8$000 ••. 
4 Lim padorcs de carnes a 7$000 ............. . 
5 Carimbadores a 7$000 ..................... . 
6 Serventes (salario annual) a 1.:800$000 .... .. 

• ••••• • ••••••••••••••••••• j... •••••• 

Contractados : 
t Veterinarios a 6'.JOS mensaes ...........•••.• 

MATERIAL 

Jlfoveis, material, jornaes. livros, acquisições de 
reactivos e do apparelhos, concertos e acces
sorios, assiguaturas de apparelhos telepho-
nicos, etc-.... . ....••....•..............•••••••.•••...•••...•..••••... · • • · • 

Expediente e eventu:ies .... .- . . . . . . . . . . . . . . . . . • •..••....•••........ . ........... · 
Despesas de prompto pagamento .............................. . .... · ·. · .. ·. · · · · · 
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16:200$000 
7:200$000 
5:400$000 
7:200$000 
2s:~oo~ooo 
4.:800$000 
3:000$000 

72:000$000 

2i:ooosooo 

36:000$000 

30 :000SOOO 
iO:OOOS JOO 

400:000$000 

50:0005000 

6ao: oousooo •••.•.•••.•.•• 

i59:6008000 ............. . 20i :6!)08000 

:13:200$000 
8:400$000 

36:400$000 
3:600$000 

3:600$000 

2i:OOOSO.>O 

30:ooos ~oo 
:1:8008000 

55: 800$000 ............ .. 

67:200$000 ...•..••...••. 67:200$000 

. ! 3: 200.$000 

12:ooosooo 
50:000~000 

20:0005000 

7:2008000 
5:400$000 

2:1.:6008000 

129:400$000 
ii : 520$000 
i0:0808000 
:1.2:600$000 
iO : 800$000 ' 

6:000$000 
i:800SOOO 

7:8008000 

i:O:OOOSOOO 

:l.6:2008000 
i:8oosooo 

58: 000$000 ............ .. 

45: ooosooo ............. . i 74d:OOSOOO 

28:8008000 

:1.0:0008000 
2:0008000 
1:8008000 

13 : 8008000 ........ J ..... 

Variavel 

Papel 

650:0008000 

55:8008000 

65:80DSOOO 

4-2:600SOOO 

ORÇADA 
PARA 1921 

Papel 

VOTADA 
PARA :1920 

Papel 

., . 

• 

-------._.,,-r-r---.-..- · -



NATUREZA DA DESPE'>A 

Laboratorio Ilromatologico 

Ord. 
1 Director....... . . • • • . . • 8:8008 

4 Chi micos chef Ps, a ..... . 
4 Lhimicos auxiliares, a •.. 
1 J\licroscopista chefe ..... . 
·J ilficroscopista auxiliar .. . 
1 Preparador da secção de 

microscopia .......... . 
1 3º Official. .. . .......... . 
i Escriptul'ario....... . .. 
2 Auxiliares de escripta, a. 
1 Porteiro ......••.....•.• 
1 Continuo •...........•.. 
4 Serventes (safado an-

7:2008 
G:OOOS 
7:200$ 
4:000$ 

2:4008 
3;5oos 
2:4008 
1:600$ 
2:000$ 
1:600$ 

ou&l, a ..••....•...••....•....•. 

. ·• 
1 

LEGISLAÇÃO 
1 

Drat. . 
lt:4008 Lei n. 3.987 de 2 de janeiro e Decs. 

ns. 4.354. de 15 ele setembro e 
14.4:1.0 de n de outubro de !920 .. 

3:6008 .•...•..•....•••.••••..••.••••... 
3: ooos ..... ' .....................•...... ~ 
3:6008 ...•.... . ..•.....••...•..•.•...... 
2:0008 ...•......••.•..•.••••.•.••.•.••.. 

:1. :200$ •.•....•..•••.. ' •..••••...••.•.•.• 
i :800$ ••.•.......•.•...•.•.•............ 
:1. :2000 ..••...••.•••.••..•...•.....•.•... 

800$ ...•...•.•..•...•...........•..... 
1: 000$ .................................. . 

800$ .•••....•....•••..••...•.•••..•••. 

1: 800~ •..•...•.••.•••••••••••.••.•.••••• 

CONSOLIDADA 
-

Papel 

:1.3 :2008000 
43:2008000 
36:000$000 
:1.0:8008000 
6:000$000 

3:6008000 
5:400$000 
3:600$000 
4:8008000 
3:000$000 
2:400$000 

7:200$000 

TOTAL 

VARIAVEL 

- CONSOLIDA.DA 
Papel -

Papel 

h 
139:2008000 ............. . :1.31):200SOOo 

Contractos : 

20 Ensaiadores a 600$ mensaes ........••..... 

MATERIAL 

Expediente, acquisic;ão de Iivroa c revistas da 
especialidade, jornacs e assignaturas de ap-
pardhos telephonicos ...•.....• . .....•..........•.....•.•.•.•••....••....••• 

Agua, gai, electricidade installações electricas 
etc ........•..........•.................•..•..•.......•.••.•.••....•..•••• 

Material, moveis, c1ncertos. substancias chimi-
cas, apparelhos, utensilios e eventuaes.. • . . • .••.•••...••.•.•••••..•...•.•••.• 

Dcspczas de prompto pagamento.. . . . . . . . . . . . • . • .•• 
1
, ••••••••••••••••••••••••••••• 

Obras de adaptação das installações do exti1icto " 
Laboratorio Municipal, conforme as oxigen-
cias do serviço.. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ••..........•...•..•.•...•...•••. 

Lnboratoaio Be.chriologico 

t Dii·cctor .....•. .. • . . . •.. 
1 Chefe do serviço ........ . 
ti Assistentes, a .••.•.•.... 
2 Internos (estudantes de 

medicina), a .•... . ....• 
1 3º Official •.•............ 
2 Escripturarios , a ..... . • 
i Bibliothecario archivista. 
1 Zelador ..•....... . ... . .. 
:1. Continuo .. . .... .. .... . . 

Ord. 
8:8008 
8:000$ 
C. :ltOOS 

:l :440$ 
3:()00$ 
2:4008 
2:800$ 
2:ooos 
1:6008 

4 Serventes de t" (salario 
annual), a ...•..•........... . .. 

!) Serventes ele ~· (sa!ario 
annual) , a . .......•............ . 

MATERIAL 

Grat. 
lt:400$ ••• , •..•....••.••. . .•...••.•...•.• 
4:0008 ......••.•.•.••..• , •..•.•..•••• •.•. 
3 :2008 ••.••..•...•••.•••..•.••...•.••••. 

720$ ..•••.••..••.•••••.•.•••.•••..•..• 
f :8008 .•...•..........•.. ' ....•••..•.••• 
i :2009 • . •.••••.•..••....•• • ..•....••••.. 
{ :400$ •. . .•.•.•••..•••..•••.••...••••.• 
:1.:0008 ... . •.••...••••..•••..•••.••••..•• 

800$ ..•.•....••••...•...•••••..•••... 

2:400$ ..••.•••.••....•....•..••• •.• .•..•• 

i :8008 ....••••..•••..•...••....••••••... 

Livros, objectos do expediente, instrumentos, 
apparelhos e materiaes, bioleiro, assigna-
turas de telephones, asseio e eventuaes .••.... . ••....... , •..............•..... 

D!rectoria de Defesa Sanitaria Marítima e Fluvial 

1 Director . . . •...••• . . • ... 
:1. Serretario .. . .......... . 
1 2° Ollicial. ..•..•........ 
1 Ajudante do almoxar1fe . . 
2 Escripturarios, a ....... . 
2 Dactylogra pho~, a ..•.... 
t Continuo, a ..... . .... . . 
2 Serve11tes (sala.rio annual, 

Ord. 
13:200$ 
6:400$ 
4:800$ 
3:600$ 
~:.\00$ 
:!:400$ 
1:6008 

a •.•.•.•...... . .......•........ 

Grat. 
6:6008 ....•.••••.••..•.•..•.....•••••.•. 
3 :200$ . ..••• ••••....•............•...... 
2:400$ ....••. ·~ . . ..•.............•...•.. 
1 :soos ... ....... .......... · · ... · · .... · · · 
:1: 200$ ...............•..... : ...••..•.... 
1 ::1.20$ . . .. •.· .•.. .. ..•.••.••.....•••.•.•. 

800!1 .• . •........•.•.••.•••..••.•••••.. 

1: 8008 .......•..•...••••.•••.•••.••••.•. 

Inspectoria de Prophyla:rfa Maritima 

i lnspector . .•.•........•• 
6 Ajudantes mediros, a . ... 
:l Administrador do material 

Jluctuantc .......•.••.. 
1 Ajuda.ntcdoAclministrador 
2 Escripturarios, a ..... . . . 
2 Guardas sanitarios marí-

timos, a ..... . .....••• 
f Continuo ......•......•. 
i Scnente (sala.rio annual). 
8 Mestres, a ..•.•........ . 
2 Contra-mestres, a ...... . 
6 Machinistas. a ........•. 
2 2'' Machinistas, a ....... . 
8 Foguistas, a .•....•..... 
3 Motoristas a ........... . 
:1. Chefe tle turma de desin-

fecção ...•.•........... 
lt Desinfectadorcs do pri-

meira classe, a .. ...... . 
4 Desinfectadores de segun-

da classe •.......• . .... 
1. M&chinista sanita.rio ..... . 

4 Serventes (salario an-
nual), a .•.•..•....•.•. 

10:8008 
6:400!1 

4-:8003 
3: 2008 
2:4008 

2:0008 
1:6008 

2:8808 
2:0008 
2:880$ 
2:4008 
t:920S 
2:'1·00$ 

2:800$ 

2:000$ 

:1.:600$ 
2:8008 

5:400$ .•.••••••.•••••.•.•••.•......••••• 
3:2008 • • 1 • ••• • •••••••••••••••••••••••••• 

2:400$ .••.....••..• . ..•.........•...•... 
1:600$ ••. .. .....•.••......•...•.......•• 
1 :200$ ....... . .••••••••••••••....•. . •..• 

f :0008 .•.......•••. . ..•.•.•.••...••••••. 
8008 •••.• . ....•.•....•....•••••••••••. 

:1. :8008 •••..••.•••.••.. .. .......... . ...•. 
:1.:4408 .•. . .......... . ......•...•.....•.. 
f :000$ ...... . • . ..••••..•••..••. . ••••.••. 
f :4408 ••...••. . .••••..••..••.••.••.•••.• 
1: 2008 .•• .. •.•.......•.•• .. ••...•.•••••. 

960$ . ................................. . 
:1. :2008 •.• . ••..•.•••••••..••••.•..•••••.• 

:1. :4008 ••••..•.• . ••••.•.••.•••••••••.•••• 

1: ooos ............. ....••.. ...•• .. ••..•. 
8008 ••.....•. . ...•.••••••••••••• • •••••• 

1 : '•408 ••••••• •. ••...•••.••.••..••••••.•• 

:1. :8008 •••••••••.•..•..•••.•.•.•••.•.•••• 

i Mecanico a f2S dia.rios ..•........•..•..•.. 
37 Marinheiros a 2 :4008 annu&es ..•..•....•.. 
8 Moços a 1 : 5008 annuaes ...•....•..•••....• 

····················· ............ . ············ ...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 
nspectori11 à.e Saúde do Porto do ll.io de Janeiro 

:1. lnspector geral. ... . .•.. 
7 Jnspectore~ de saúde uo 

porto, a, .••...•..•...• 
2 Escripturarios, a ..•..•.. 
6 Auxiliares academicos, a. 

10:800~ 

9:6008 
2:400$ 
1:600$ 

5 : 4008 ' .. . ~ ..... t t , ' ••••• ' •••••••••• ' •• 1 • 

4:8008 •.• ...•••••...•.••.••••.••••••••.. 
:1.: 2006 ••..••.••••.• . ......•..••••••.•.• 

800 •••..••••••.•••••••••••••••••.•••• 
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··············· 

13:2008000 
12:000$000 
48:0008000 

4:3208000 
5:4008000 
7:200$000 
4:2008000 
3:0008000 
2:400$000 

9:6008000 

9:0008000 

14-4:000$000 

10:0005000 -

5:000$000 

36:0008000 
1:800$000 

50:000$000 

f02: 800$000 ••.•.••••••••• 

118:320$000 ............ .. H8:320SOOO 

19:800$000 
9:6008000 
7 :2008000 

-- ' 5:400$000 
- 7:200$000 

6 :7208000 
2:4008000 

40: 0008000 ..•••••••••••• 

l ORÇADA VOTADA 
PARA 1921 PARA 1920 

VARIA.VEL 

\ 

- -- Papel Papel Papel 

• 

\ 

246:soosoop 

4o:ooosooo 

\; 



-----~----------;----~------------------ ---- ..... ·;,,;,,;··--· ---·---· 

NATUREZA DA DESPEZ A 

: Interpretes, a ... .. ;..... ~:ltOOS 

ô Guardas sanitarios marí-
timos, a.......... . .... 2:0008 

1 Coutin uo. . . . . . . . .. . . . . . -1 : 600$ 
: Serventes (salario anuual), 

;l .• •••••••••• • •••••••• 

MATERIAL 

LliGISL.lÇÃO 

':!: 200$ Lei n. 3. 187, de 2 de janeiro, e decs. 
ns. 14. 354 de 15 de setembro e 
14 410 de 13 de outubro de ·1920 .. 

1 :000$ . ....... . . . ...... ... ............. . 
8008 .............. . ............. . .... . 

1 :SOOS . ... ...• ..•. •.. ......... ... .. •.... 

!Aolsutga~~çg!sº,ª:~;~i~- ~ -~bJ:e·c·t~~ "ci~~~·p·e·d·i~~t~: . :: ... ....... . . ..... · ... · · · · · .. ·. · .. . ................ ..... ···· ········· 
Despezas de prornpto pagamento e eventuaes ....... . ..... . .......... . . ... . . .. . .. . 
Acquisições de material fluctuante para as inspe· 

ctorias dos portos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........•..................... .. 
combustível, obras e concertos, custeio e con-

servaçiio ...... . •..................... . .......•....... . ............. .. .. . . 
oesinfectantes e utensílios para desinfecções . . ............ . .... .. . .. ... .......... . 

Inspectorias à.e Saúde à.os l'ortos à.os Estados 

Í 8 CLASSE 

o Inspectores de saúde, a .. 
3 Ajudantes , a . . ..... . .. . 
6 Secretirios, a ......... . . 
ü Escripturarios-archivistas; 

a ........• .. ........ .. 
·fS Guardas sanitarios, a .... 

6:4008 
4:8008 
2:800$ 

2:0008 
1:200$ 

3:200$ .•........•...... . ......... . •..• - . 
2:4008 . - .•...... . ...... . ... .. .... . ..•... 
i :4008 ....•..•.. . ....................•.• 

1 :OOOS . ......•..... . •.... .. .. .......... . 
600S .•...•.•..•. ... . : . ..... . .. ..••••• 

14- Mestres de lancha a 9$000 diarios . . ..... . . . .......... ... ...... ···· ·· · ··· ..... 
14 Machinistas de lancha a 98000 diados ..... . 
8 Foguistas de lancha a 6SOOO diarios ....... . 

5G Marinheiros de lanc);ia a 68000 •..•..•...... 
1-t Desinfectadores a 68000 dia rios . .. . . . . . . ... 

2ª CLASSE 

........................... ...... 

... .. ... ......... . ··· ······ .... . . . .. ................... .... ......... 

... ...... ......... ........ · .. ..... . 

7 lospectores de saúde, a. . 5: 2005 
7 Ajudan tes, a.. . .. . .. . . . 3. 600$ 
7 Escripturarios-archivistas, 

2:6008 . . ............•.. . . . .. .. ........ . . 
1 :8008 ...........•. ......... ·.• . ....•..•. 

a....... . . ....... .... . 2:000$ 1: ooos ..... .... ... ....... .. . .1.. ~ ....... . 
6005 . . ..... . .......... . •.. ,.~ l " ••••••.• 21 Guardas sanitarios...... 1 :2008 

7 Mestres de lanchas a 9$000 dia rias . . . . . . . . . . ................ . .. , ......•...... 
7 Machinistas de lanchas a 9SOOO dia.rios . .... . 
3 Foguistas de lanchas a 6$000 diarios ...... . . 

2~ Marinheiros de lancha a 4:$000 dia rios ..... . 

3ª CLASSE 

5 Inspectores de saude, a.. 4 : 000$ 
5 Ajudantes, a. . . . . . . . . . . . 3: 200$ 
5 Escripturarios-archivistas, 

2:000$ •. . ••........•••••.....• .• •...••.. 
i: 6008 ••........•.... .. •....•...•.••••.. 

a..................... 2:000$ 1: 0008 .•...••••• .. •..••...•••. . ...•••..• 
10 Guardas sanitarios, a... i :200$ 600$ •.........•.•...•.....•• . ..•..••. 

5 Mestres de Janchas a 98000 diarjos ........ . ...... ..... ....................... 
5 Machinistas de lanchas a 9$000 diarios ..... . 
2 Foguistas de lanchas a 6$000 diavios ....... . 

20. Marinheiros de lanchas a 3$000 diariós ..... . 

Delegacias de Sauâ.e Maritimas 

3 Delegados de saude , a .. . 
3 Guardas sanitarios, a .. . 

3: 2008 1 : 600$ . . • • • • • • •.•••.. .•• .••••.••••.•.•. 
1 : 200$ 600$ • • . • . • • • . . • . • • • • . . . . . . . . . . . ...•• 

3 ilfachinistas de lanchas a 9$000 diarios ..... . 
lt Patrões de lancfias a 6$000 dia.rios ......... . 
6 Marinheiros de lanchas a 3$500 diarios .•.... ' .... , ............................. . 

MATERIAL 

Expediente, asseio, desinfectantes, custeio e con· 
servaçã.o dos transportes maritimos e dos 
hospita.es de isolamento nos Estados e despe
zas eventuaes das inspectorias de 1. a, 2ª e 3ª 
classes e delegacias de saúde ma.ritima.s . . . . 

Aluguel de casas para as inspector.as ....... .. . ......... • • • '•. · .. , ..... . .......... . . 

Hcspi tnl Paula Candid.o 

1 Director ..... .. .... . 
l Vice-Director .. .. .. . 
1 Pharmaceutico .. . .. . 
.l Ajudante de almoxa-

rifado ......... .. . . 
1 3° official. ... . .... . . 
'2 Escripturarios, ..... . 
1. Inter prete •.... . .... 
1 Machimsta. ..•....... 
1 Porteiro . .•......... 

Ord. 
8:800$000 
7:200$000 
lt: OOOSOOO 

3:600$000 
3:600$000 
2:4008000 
3:200$000 
2:8808000 
2: 000$000 

1 Auxiliar de pharmacia a ..•..•.. 
1 Praticante de pharmacia a ..•.. 
2 Internos á . ............ .... ... . 
1 Enfermeiro-mór a ... .. . . ..•. . . 
·1 Enfermeiro de 1 ª classe a ..... . . 
4 Enfermeiros de 2& classe a . . .. . . 
3 Enfermeiras a .. .. ..... . ...... . 
1 Pedreiro . .. .. ..... . .......... . 
1 Cozinheirn a ... . •...... • ....... 
1 Ajudante de cozinheiro a .. . ... . 
1 Auxiliar de cosinha a .........• 

Grat. 
4:400$000 . • ................ .. ... .• ........ 
3 . 6005000 ....•...... . ...............•.•••.. 
2:0008000 ...•.••.••••••..... . .......••••••• 

i :8008000 •....•.....•...•.. . .•...•........• 
1 :800$000 . •...•. ...... .......••. . .•.... . .• 
1 :200$000 •.•••.•..•.......... . •...•• . .. . •.. 
1: 600$000 .•.•.•.••.• . .•.••........••..••... 
1 :440$000 ...••••... · ...... .•• ... : .......... . 
1 :0008000 .•• . •.........•.•.........•....... 

1008000 .......•.• . ..•••.•......•.••....•. 
120$000 •..... . .•.....•........ •.••..•..•. 
120$000 1 · .......••.•...••..•.....••.•..•.• 
2~05000 , ... . .....•...•. .• •..•.....••..•... 
i808000 i ....•.•.. . ..•................ . .... 
150$000 i.' .............. ....... .......... . 
150$0001 .•....... . ....•.........••........ 
1508000 ..•........•...• . ....•••....•••.•.. 
-1508000 ..••.•.•..•..... • •••.....•••.••••. 
130$000 •.•.•.....•...•..••.•....•.......• 
11osooo ················· · ······ u·· · ·· ···· 
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CO~SOLIDADA 

Papel 

13:2008000 

18 :0008000 
2:400$000 

3:ôOOSOOO 

Yil\IATEL 

Papel 

175:800$000 ...... . ....•. . 

15: iOOSOOO 
20:000$000 
3:000$000 

200:000$000 

40J: 000$000 
40:000$000 

TOTAL 

ConsolidaJa VAJlJA'RL 

-
Papel Papel 

.. 

619: 740Sooo 

678 : 1008000 .......... .. .. 6'78 : iOOSOOO 

57:6008000 
93 :6008000 
25:200$000 

18:000$000 
32 :400$000 

226:800$000 

45.990!1000 
45:990!1000 
1.7:5208000 

122:640$000 
30:660$000 

262: 8iJ01,IOOO 

54:6008000 
37:8008000 

21:000$000 
37:8008000 

151. :2008000 

22:9958000 
22:9958000 
6:570$000 

35:0408000 

"87: 6008000 ••• . .....•.... 

· 30:000$000 
24 :000$000 

15 : ooosooo . 
i8:0001,IOOO 

87:000$000 

16:425$000 
16:425$000 
4:380$000 

21:9008000 

59:1308000 .....••...•..• 

14:4008000 
5:400$000 

19:800$000 

9:855$000 
6:570$000 
7:665$000 

24 : 090$000 .............• 

13:200$000 
10:800$000 
6:000$000 

5:400$000 
5:400$000 
7:200$000 
4:800$000 
4:220$000 
3: 000$000 

60 : ·120$000 

1:800$800 
1:440$UOO 
2:880$000 
2:400$000 
2:1608000 
7:2008000 
5:400$000 
1:800$000 
1 8008000 
1 560$000 
1 3208000 

250:0008000 
36:000$000 

280: OOOSOOO 

. 
' 

' ' 

489:600JOOO 

238: 800J()OO 

-146:U0$000 

1 

43:890~ 

286:000SOOO 

-ORÇAD.l TOTADA 
PARA 1921 PARA 1920 

- -
Papel Papel 

. ~· . -

•• 

1-

·'· 

..... 

~ 

. e ' ·.· 



!UTUllUA DA DE!PEZA 

t Guarda a. •. -.-, ............... : . . . .• 

i Carpiuteiro a .....•..•... ...•.. 
3 Lavadeiras a .. ••. . ............ 
f Foguis; a a . ...•.. . .• ......... . 
1 Dispenseiro a. . . . . . . . • . . . • ... . 
1 Jardineiro a . ................. . 
1 Ruupcira a ................ ... . 
3 l:lemadorcs a . . . . . ............ . 

12 Senentes de 1 • cla~se a .... . .. . 
12 Serventes de '~· classe a . .. ... . . 

LEGISLAÇÃO 

... 2005000 Lei n. 3.987, de 2 de janeiro e Decrs. 
ns. U.354, de i5 de setembro e 
U.410, de 13 de out. de 1'320 ..... 

150$000 .....• ..• ....•..... .. •.... . .•..•.• 
:li10SOOO ... •. ..... •...•.•.....•......•... . 
1508000 ... ••....•. . •.••..... ... •.. ... •.. 
-1508000 ... ......•... .. . . .............•... 
:1508000 . . . . ....•..• ..•. ................. . 
1808000 ....... ... ....................... . 
1208000 ....... . ..... .•.. ............... ~. 
1008000 . . ' .....•........................• 
708000 .........• .• .•... . •....•••..•..... 

C01'SOLIDADA 

Papel 

2:4008000 
1:8008000 
3:6008000 
1:8008000 
i:8008DOO 
i:800$000 
2:160$000 
4:3208000 

14:400$000 
10:080$000 

VA!IU.VEL 

Papel 

72:5708000 . . ········· ..• 
MATERIAL 

Alimentação <lo peo~oal .... .. .. ............. . 
Dietas para su doente~ ..... ................. . 
Provisões rle l'harmacia .... ... .............. . 
Material clinico .... .... .... ........ ..... ..• .• 
llluminação . . .. . .... . •. ..... •.. . ... ... •. . .... 
Roupa>, moveis e utensilios diversos •.......... 
Combustivel e lubrifü:antes . .... .. . . ... .... .. . 
Con,ervac; ;i o do material. ... .. .• . .. ...•... . .. 
Expediente .... . . .•... ... . ....• . . . .......... • 
Sustento de 111a.ares ..••• . •.... . ... . ..••• ..•• • 
Telepbone e eventuae:i ....... .. ............. . 
Consumo <.l 'agua ....•.........•.....•.....•• . 

···· ···· ····················· .... ................. . 
·································- ............. . ····························· ............ ...... . ············· . ·· ·············· ···· ...... .... .... . 
········ ···················· ···· ·· ············ · ··············· ................................. . 
....... .. ......... ....... ····· ···· .. . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ......... . 
····· ····························· .. ... ······ .. 
...... ......... .. ······· ··· ··· ··· ·· ·············· 
··· ······························· ·············· .. ... .. ....... .... .......... ~ . . . . . . .. .. .... .... . 

53:0278000 
59:5688000 
37:9608000 

7:3008000 
5:256$000 
7:8848000 
9:3448000 

H:680SOOO 
2:6288000 
1~4608000 
2:6288000 

600$000 

TOTAL 

Consolidada 

Papel 

t32:690SOOO 

t 99: 335$000 ...•...•....•• 

Luereto da Ilha Grande 

:l Director (e111 commissão) .•.•..•.. 
f Pharmaceutico.. .. . . • . . . 4: OOOS 
1 Ajudante de almoxarife. 3:6008 
1 3° o!Tlcial.. . . . . . . . . . . • . . 3: 6008 
1 Ma.ch i nista .. . • • .. . • .. . . 1 : 880$ 
1 l'orteiro.... .. . ..... .... 2:4DOS 

1 Motorista. a .•...•....... .....• 
1 Auxiliar de pharmacia . .... . . .. · 
1 Chefe de turma a. ; . . . ........ . 
2 Desi11fectadores a .. .. . . .. ....•. 
1 Enfermeiro a .•. .............. . 
f Guarda do almoxarifado a . ... . . 
1 Cosinheiro a ...•••••.•.•.•••••• 
1 Padoiro a .... . .. . .. . · ••.••.•.. 
t Foguista . ••••••••.•••••••• .. . 

20 Serventes 11 • • •• • ••••• • •••••• •• • 

4 :8008 . . ...•. ·......• .. .. . .. •.•...... . •.. 4:800$000 
2: DOOS . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 6: 000$000 
i : 8008 .. . . . . . . . . . . . • . . • . . • . . • . .. . . . . .. . • 5 : 4008000 
:l : soos '\' . • . . . . . . . . . • • . . . . . • . . . • . . . . . . • . • 45 :. 43º2º0!º0°00° 
1 :4408 . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . • • . . . . . • . • . . . /1 

1 :20081 ••. . .....• · _· ••.....•.•••..•...•.. · 1--2-::-:-::-:-::-: 

300$UOH . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . • . . • • • . . • • 3: 6008000 
2508000 • . • . • . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . • . . . • . . . . 3: ooosooo 
25(J SOUO . . . . . .. .. . • . .. . .. . • . .. • .. . . . . .. • .. 3: 0008000 
!258000 .. . . • .. .. . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . 5: 4008000 
23~SOOP ..... ,,, , . . . . . • . • . • • . . . . . . • . . . • .. . 2:700$000 
225SOúO •..••••• . ••••.•••••••..•••••••• ; . • 2: 700$000 
2258000 .. .. .. . . • .. .. .. . . • .. . .. . . . . . .. • .. •.• 2: 7008000 
22580()0 . . . . . . . • . . . . . . . • . . . • • . • . . . . • • . • . . • 2: 700SOOO .. .. 
1888000 • • . . . . . . • • . . • • . . . . . . . • . . • . . . • . . • • . 2: i60SOOO 
12osoou . • .. . . .. . • • • . • • . • . . .. . • . . . . • .. • .. • 2s:t1oosooo 

56: 7608000 ............. . 
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86:2808000 

O&ÇADA VOTADA -1 
Variavel PARA i92f PARA '1920 

Papel Papel Pape 

i09:335SOOO 



NATUREZA DA DESPESA 

Papel 

MATERIAL 

Medicamentos e dietas ....... ... .......... . .. .... . .. .. .. . 
O\J jucto- de expediente, illuminação e despezas 

· eventuaes. . . . . . . . . . . . .. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... . 

Directoria. de Saneamento e Prophylaxia Rural 

J Director . . . . . . . . . . . . . . . 13: 200$ 
1 Secretario. . . . . . . . . . . . . . 6: 400$ 
J 2º Ofllcial. . . . . . . . . • . . 4: 8008 
2 3º' Officiaes, a. . . . . . . . . . . 3 : 6005 
3 Escripturarios, a. . . .... . 2 :400$ 
1 Ajudante almoxaeife. . .. 3 : GOOS · 
:3 Dactylographos, a. ·. . . . . 2 : 240$ 
1 Porteiro . . .. , . . . . . . . . . . 2: 000$ 
1 Continuo, a . . . . . . . . . . . . 1: 600$ 
3 Serventes (salario an-

nual) .......... . .. . ...••....... 

MATERIAL 

6:600$ .......... . 
3:200S 
2:4ooi :: : ::: ::::: 
1 :SOOS .. .. ••. . ... 
1 ::lOUS .... .. .. .. . 
1 :SOOS . .. . . . .. . • . 
1: 120$ • • . • . . . . . . 
1:000$ • . . .... .. 

8008 .. . ....... . 

1 :800$ . . ..... •.•• 

hfaterial de expediente, jornaes a.ssignatnras de 
apparelhos telephonicos, concertos, moveis, 
u tensilios e eventuaes para o serviço geral. . .. .. .. ... . 

Aluguel dE) casa .. . ... . . .. . ... .. .. . ...... . . ;· • . . . ...... .. . 
Impressos de propaganda , fi lms, apparelhos de 

projecção, chapas para os mesmos e acces-
sorios .. .... . . . ..... ....... .. ............... ... ... . . 

Despezas de prompto pagamento .. . . . ............ . .... . . . 
Para continuação dos servi<;,os de saneamento e 

prophylaxia r ural a que se refore o art. 3° 
elo decr . n. 3.987,. de 2 ele j aneiro de 1920, 
emqnanto não dispuzet· de rect1t•sos suffi-
cientes · o fundo especial de que tr1ttam as 
lettras A, B, C, D, e E do art . ·1.2 do citado 

CONSOLIDADA 

Papel 

1n:8oosooo 
9:6008000 
7:200~000 

10:8005000 
10:800$000 

5:1100$000 
():i20$000 
3:000$000 
2:400$000 

5:400$000 

Papel 

10 :000$000 

10$000 :000 

CONSOLIDADA 
-

Papel 

20:000$000 ••••••••••••• 

81: 120$000 •...••.•••• 81 :12osooo 

30:000$000 •• J • • ••••••• 

12:000$000 .. .. ....... 
-

............ 20: 000$000 
··········· G:OOOSOOO 

decreto e despezas do art. i.104 cio decreto 
14.354, de 15 de setembro ele i920 .. ............................ 500:000$000 

Subvenções : 

Ao Hospital de N. S. das Dôres, Satiatorio ele 
Tuberculosos de ·cascadura, para occorrer 

, á metade do custeio annu al como forem 
r:·'."· ,.l)uradas as conta:s bi~e_stralmente .... . . . . .. .. ...... . 

.. ~ntinuaçli.o dos serviços de postos anti-
't . <>líhidicos em G.oyaz, Matto-Grosso e Para

hyba, contactados. com o Instituto . Vital 
Brasil , e installação e custeio de um posto 
no Maranhão .. .. ... , ... · .. , . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 

Auxilio á J,iga. Contra a. Tuberculose no Rio de 
Janeiro . . . .......... . ... ... . · ............... .. ..... . 

5GS:OOOSOOO ••.•••••..•••• 

......... L i65: ººº$ººº 

53:000$000 

20:006$000 ··••··•··••··• 

TOTAL 

VARIAYEL ORÇADA VOTADA 

- CONSOLIDA ;JA VARL\VEL 
PARA 1021 PARA :l\l20 

Papel - - - - ·· 

Papel Papel Papo! Papel 

20:000$000 

1 

568 :000$000 

... ' 

238:000$000 

9.043:302$500 . 5.906:6648450 14.960:920~950 . 3.147: 5318787 8.514 :45iS335 3.:!29:2:1.48703 

Annaes da Camaí:a - Vol. XIV - Pag. 268 - i5 - . 
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·SE§SÃO EM -14. DE DEZmmRO DE 19.20 • .~9 

.Não .se cornprot1ewle hoje aí lndu:;lrio «l'•' tmn:::porte s~rn 
estral'Jas de fern1 e neni e::;sas 5ern loeornoti•·ns. sem mael1i11a::; , 
:sem ol"fic ina.-o; nem linhas de llavega!:ãO sem ,:a1;t11·1~ nem es
t.uleil'os com o nf'to st; cOll1!i1'rd1N1<l~ mais a. r;e:;t·-t~ nem a rni-
1ieracã.u sem toda. <l. a1)pa1·elha:;-:::!m 1nurkn1a 11 1~ . in strumeuto-;. 
niachina,; e ilistaHa,:ües indi:;pcu.savci" !Jtl:l'a Lurnal-a1' iudu:;
t.riaes au !)ar Q(I acl.ual f;Táo d:e civiliz~ão e!~ humanidade, 
mas laes ma.ehinas, apparelhos e offfoiua::; não Lransfol.'maru 
taes indust.rius cm indu.stri a 1'ab1·il. . 

:\. industria; a~rieola tem, cl)tno t1:'t'UJ !.odas a:; outra_:;, ne
~e:;::;ildade ck in;;trumf;ntos, de ap-pa.relho:-' . de r!::;Labdecimeutos, 
de fabrica:;. ~em o~ q.uaes no seculo adn a l não poderia 
exist-ir. 

Ma.::: •: dat•u ~ue o emvr··~ !;v d•~ tttes iu:;kume 11l.u.:;, lllaclli
na:; ou fabricas cl'estinadas a um fim e:-:t:lu~ivamenw agL·icola 
e sem u,; quae.:; o,;; prodUL,los ag1"icolu:; l't::mJ.t-<i.rium inutei:; 
para o humem, n~o u faz per<lt'l' ú. ,,;c•u cunwti:1· propl'i(' ucm 
a tr ansforma em i t11.ht:c:ll'i:.t fabril ; como a:; e ::>Lr adas de feno, 
a :; locomotivas. •J~ b&·c<.>~ que em:1->reg'll. t:.m . .;eu USIJ exclul;ívo 
e sem o-; quae..;; uãu 'f!Odei-ia Yivcr. não a trnn~forma 1;.'lU .in
dustria de tran:-;port(~. 

:'..liú.8 i::;so t; elemenlai· em ~·:1.nwmía µoli tki:l. 
H. P:i.;;,-y (Dic-lionnait·e •JE\:.1.111omil'. Politiqu~-:· llir.: a. iu· 

Üu:il.1·ia ag·ri cola 'ce>mprehende : 
I.". t.1·abalho~ de preparo do ,;ulo ante:; tia. ,;eme indura; 
~"- ti ·abalho:; d~ cultura e C•) lhei!.a: · 
;_{~. trabal·ho:; ti<: conser-va•:'<ln •! prt'J)<iru da~ colheitas -p·ar~ 

;.i. vendia;: 
áº. trabalhv:: de N·íaçãu e tnult.iplkacão de anir11a1!,; e pre

paro do!$ produc!.os tJ<W ·~Hes forneci:m. 
«":':io hu 1~xpl1:n·u1;.uu a g'l·il:-o la ·~"l·and•· l)U peiquena:i-, <li:i 

e.lle. que nfLO <1'.Scja na realidr4 ci-e nm<t. manufaictura de :p'I:o
rluctos de muita::: ·~ Ya.riadas eS[H·d~::;i> . 

~·r.: 11e ::: v:u•iam at•Ü 1'0m ;.L~ ·~~la.t;õe!; mas ,;ão tudo::; reunido:; 
n o rnc~mo fot~o de procluci_:ão fl execut ados pelos mesmos p:ro-
duelm'l!i' . · 

Dahi a gl'ant.ll~ U,iffe1:t'\1\:a. da inóustria ag,1·i:colas, da in
tltisLrüt man·ufaclureira ou fabril, que ~e e::;p ecia.liza. em pro
fo~sües distinctas t.ram•formando !! adaptando aquelles produ
dns ;i ,. exigencia:; do éonsumo . » 

Class ifi cando as industria:; e. o.lif!erenciando-a;;. J. Gar-
1li1~1· (T·1·oit(• d.'éco11onâc politique, cap. 2) to1'na beni sa
Jif:nLP. qtw a i!arac!.eristica da industria agricola é que eli ê!. 
1 i:abalhu n. mate1·ia prima 1'01·nP.1iida. pela naf.1.1re'la. emquanfo 
a indu;:;tría fabril oti mauufact.m·eira prop1•iamentc t.raba1ba 
m aleria p r im;1. .iá pl'oduzida pot' outra::: iudust.rias. 

Esla. tbeori:t pol' assim dizei· classica e e lementar ew 
ccouon1fa p olítica ú ainda a dos rnanuaes m ais recentes e 
reputados. 
· _ p celebre ec~nomisla A!'Luro Labriola diz. no seü T!:!C~n-
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tissimo Jlo.nualc di Econo~ia Pofüica (Napoles, i919), pa
g-ina 168: 

«Agrh:ollura e manufattura sono sulle 01·igin~ uni! e. 
La ciltá !e spccifica: poi, oguoo comincia tt corere il propr10 
úestino. 'l'utiavia i loro r appox:li sono cont.inui. i:-a manuf~t.
tura non elabor a che i prodotli, le mater1e . prime fornllc 
clall'ag-r:ColLura.;) 

Ref.erindo-se propriamente á. iudu.steia do assuca.1·, do 
alcool e dos lacticínios, diz a citada autoridade: 

«!/industria dello zucchero, degli alcool, dei caseificio 
;·eslano !e industre tipicamente agricole». (Obra ciL, Jl?.-
:;ina 18-L ) _ . 

A cxt.raccão do a.s:;;ucar das cannas, ma.teria prnna for
necida pelo consorcio da industria humana com a natureza e 
a ella intimamente ligada, não póde deixar de ser conside.raàa 
uma indusll·ia agricola, como incontest.avelmentc o são a 
crea1;ão dos rebanhos e o preparo da lã, o descaroçar e en
fardar o algodão, rnaterias primas que serão depois transfür-'
madas pela induslria fabril. 

Os nos!':os engenhos de assucar, muitos dos quaes infeli:r.
mcnte ainda no estadia de uma inàustria tão primitiva qno 
apenas emprega o molar animal, e a quasi totalidade moendo 
apenas as cannas plantadas na propriedade, c as usinas com
prando cmbo:.-n. cannas a proprietarios diversos mas dcllas e~
Lrahindo cm primeira mão o assucar, não podem no rigor d:i. 
cxprN'são ser considerados estabelecimentos fabris. Elles c;ão 
na linguagem commum e no rigor technico da scicncia csla
bclec:imentos agricolas. 

Demais sempre a~sim o considerou o nosso di rei Lo. 
"No al't. ~8 da Consolida(}ão das Leis Civis, Teixeiro. de 

.Freitas diz: 
«São consideradas partes in tegrantes das fabricas de rni

ncração, e de assucar, e lavoura de cannas. para so n ão des
memhrarcm nas exúcut_;ões, as IDll-Chinas, boi:::, cavallos. e 
lodos os moveis effectiva e immediatamente empregados 1.1a 
fa horação das mesm:i,s fabricas e lavouras.~ 

AnnoU:mdo o citado r.rtigo, o sabio jurisconsulto, rcfc~ 
rindo-se á lei de 30 de agosto de 1333, chama bem a attençfio 
para. ese privilegio de integridade e escreve: crAttenda.:..>e: 
es!'a lei diz no «art. 1.", as fabricas de mineração e cfo assu~at', 
e Javomas de cann:is.~ . · 

O lcg"i:::l:idor s0 referia ás fabrica·s de nssncar e não d i~ 
Linguia, nem havia que distinguir, entre grandes o-p eqmma;., 
1.udo conslitu indo o mesmo estabelecimento agricola e n :i1) 
fabril. 

O ne~l~gismo - usina - que a muitos pôde pã.rc~e·r 
antes galllc1smo, corrobora esse modo unico de entender ~ 
~~ . 
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Diz o conhecidissimo diccionario Lar(,)usse: 
«La fabrlque est le Iieu ou s'opere Ia fabrication, _la 

·transformation des matíeres premieres en produíts ou ob
.jets proprcs a urwnsage determiné. G'est en ~e1a 9ue la fa
brique differe de l'usine; dans celle-si on tr.a1te d1recteme:_!L 

· i<0 mati€:r0 nremiere au sortir de son extract1on, on des prl!
pare pour -les besoins de la fabrication, quoiqu'il ai:rivu 
aussi que cette préparation suffise pour rendre ces mat1eres 
riropres a l'usage.l> (Vol. 4.~, pag. 4.16.) . 

Assim, perante os principfos da sciencia., perante o D1-· 
reil.o, perante o modo commum de fallar, as usinas e euge
nho5 de assucar são estabelecimentos agrícolas ·e não esLabe
íecimentos fabris, estão, portanto, i~ntos do imposio d:e 
:renõa, o qual pot' ora sómente póde recahir sobre a renda dcs 
estabelecimentos propriamente fabris. 

E'."i:mo. Sr., é augmentar a afflic~ão ao afflicto essa ameaça 
cc um imposto não votado pelo Parlamento (pois não está n:i. 
Iettr:i nem no espirito da lei), de utn imposto sobre a renda 
que toma ares de pu~cnte ironia, hoje, que a principal da.5 · 
nossas indust.rias agricolas, a do assucar, vê todos os lucros 
lícitos e honestos desappare:cerem na voragem tão inesperada 
quão p:i.vorosa. 

A Superintendencia da Sociedade de Agricultura confia 
<l& V. Ex. a. intel'preta<jão solic-itada como é de razão, de 
cquidarle a de lei. . 

O Sr. Alvaro Baptista - Sr. Presidente, por molivo de 
:força maior, não compareci hontem â sessão: é que ·se deu e 
()bilo de urn operario em minha Casa. 

Peço a V. Ex. se digne mandar consignar, na acla dos 
nossos trabalhos· que, si estivesse preseJ:!.te, teria. votado con
tra a emenda que augmentou o subsidio dos Deputados e Se-
:nadore~. · 

O Sr. Presidente - A declaracão de V. Ex. constará da 
acta . 

O Sr. João Cah:ral - Sr. Presidente, si, de costume, .iá. li 
grande o embarace com ciue occll!po a tribuna Q.a. Camara, hoje 
cresc-e de ponto o meu acanhamento, depois dos Sl1cccssos de 
honlem nesta Casa. Coroo poSsQ eu fa!lar de reforma. tribu
taria, de impostos noTos, de uma n.:iva po1itica. financeira, a 
uma Camara que au~enta de 50 % o subsidio do" repre
sentantes da nat.ãb ? 

Sem querer discutir o veMido, apenas, allego e'5t::i. cit·
cumstancia 1J:lra que a Gamara saiba que o assumpto de cru~ 
vou tratar justifica, -de certo modo, a minha attitudc hontem, 
por occasião da votacão -Oo projetito de subsidio. o que, por
tanto, é mais uma razão para que eu comece pedill.do a in
jluJ.g~ncia ~os mllu~ ~oll.e,gas p~ guant.Q ~o~ µ;iz~r, .~ qu~ 
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c"peri~ calará Ill> l'.:i!JÜ'ito IJ;1qui::lle,.; que e.:tudam os gl'aves 
problermf,:; ua t:ionac:- ·,! tlese:i•un con<:i:•l'l'l'l' coni (I:; esi"or t:.oi:. 
pro1.11·ío~ }Ji.H'a a .sua. ;;0Ju1:ão . · 

~ 1·. Presiôent.e. ue po.i.s ifo labol'insa p1:cutcupac:;ão na C<t
mal'a e 110 ~enado ·é ho-je foi o pr•Y.kc l.o 1;.hamado a princrpio 
c d t• auxilio :i. p1·octucçii" mwionah>, cm :;eguitla, .:;imp·Jesmente, 
«dr.: cmi:o::são», r: JJOI' fim , «C.e eslabelccimento de nmu., car-
1.(~ira. de redeseouto,.;::> , e que cu prefer irht fot<se. em moldes 
tlJaÍ i; largos, de um vasl-0, prcd.so. uefini~ivu programma tlu 
polilka Ot":onurnica e financeira dt1 actual Governo. 

:'lfai s ainda, 1h~;;ejul·ia que., ao redor de um prograrum:l 
a ~:;im law;arlo de aci;ôrdo tJOrn u'S idéa:; que tenlio pl'eg-aõo e a 
que vcnlw uaudu o meu apoio sempre t!Ue ellas abotoam, onde 
quer qu•~ se~ a, (• :>par~us ou concatenadas em seril!s mais ou 
menos lmrnwnh:as e u niforme;:, deseja't'ia que, au redor des:;e 
Pl'ogramma se a1·1·L·,gimcntas.:;em u~ foq:;as vivas da. nacH.o, no 
1.1arlamen'l.o, na.,.; ag1·emhic~õe:s poli'it.k.-M; p:re~JOni.l:e1•anf.e~, nos 
E st.adCJ:::, 1·umo nf.I eentro, de m o1fo que . se 1he as,,;egurassc, I)Ol' 
:nmo,,; e 11or !JUttfrieuniô3 seguidos. a execução l'irme e sin
cera, inrle."'l::ivcl e de mais em roa.is perfeita, para definitiva 
,;ulvai;ão du paiz, que <leve, que nfo p ódc deixar de S<H' ar
rrmcadu, . st•m d elença Llo atoleiro economico e financeir o, so-
b1·ctwlo financeiro, em que se. afunàa •. . 

Com ·~ssc i.n·ogt·aiuma .poderiam ir os ·candidato:;, affi L'lllo 
que irei 1m mesmu, :.ís eleil}ões geraes, couvidaudo o povo a 
~ellar com o seu as,;cntimenw a orienta!;ão :proposta e a 
1:oa.t.liuvar os governantes na. :::ua execu1;ão; ao r edoi· desse yro- . 
cramma, vei:ll'e.dur .i:om ce1·teza nessas eleicões, deveria giral' 
a escolha de um eandidatu á p residencia, no futuro qualrien
)1i1;. ao c m vc.·z de :;er. eouw de i.:osLllme. r.ssa cscoll.Ja feita 
p o1; con..;;iüera{:ões onLl'áf:, sem uUcnção alguma <is inc!innções, 
:í ::: peeJorencia:::, :15 idéas, aos in·ogrammas de acoão dos · can-
1:litfatos. Sl\ assim teriamos umu politica verdadeiramente na
cional, uma poiitica de comp1·omissos e responsabilidades,. 
uma pofüica de hlé.as e de acç-ão, finalis tica, efficie11te, ]Jene
fic;u, pal!·ioticn e pratica. 

Os· dis;:;idrmtes: que se organfa:a:'lscm e t.16:5sern combate a 
eSi:a corrente, ptégando lambem as proprias idéa$. que exe-
1:11 tat•iam. ~: vencedore~. · · 

.O qú1: ,; p1·1•1,i,;1) ~, l'U'r·:u· o paiz d•~t<la apa l.ltia. 1fo~la i11-
cons1st~nc:1a de Jll'OIJOStLo~, desl.a 11nJjffe1·ença p1.•Ja;; id~.::, ,Jcsla 
nys~ncrn de _programtnat-, desta. infi<.lclicladc aos principio:õ, 
nr.st_<t :.marcl11a ment'll e concreta que é a i:hamada politiea 
fü11.ncnal. 
.. !\Ja~ perguulo cu - qual o p1·ogl'amma desfia. c1•uzacla po

h 1 ica .!lo (JllC 1~u mesmo seria humllcfo soldndo? 
. :\ao in.~ ~<\b'~ respontlc~· a esta. i11 tcn·og-.i1;üo. J.Jlll' i,;;:;L• 

me~mo _q1Je nuo passo dl! simples soldado, soldado razo i: sem 
asp1r~ç':'e~ a ascendei' aos posto~ de commando. Ma:::. si é 
}l erm1ttldo a todo o mur1d~ ~p'a,·oir une bonne inlcn.Lloii e t de 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 00:46+ Pág ina 9 de 122 

2"í3 

ia dirc~~. conceda a 'Camnra alguns m!nutos da sua preciosa at
tenr:ão P0.1'0. o que vou dizer, como e:s:rlicação de· uma emenda 
que apreser!.ei ao orr.ümcnto da Receila . 

. ~a eiaboraí~âo dé lei semelhante, no n.nnô passado, I.:ii 
que preferi lim longo discurso, prégando o saneamento ao 
syslr.ma fiscal da llepu.blica. 

Outros présaram, com m"!)erior competencin., o CongEessa 
já admittlu, e .o Governo ;icluul eslá pondo cm cxecuc-ao, o . 
>\aneamenlo das populp,r.õQs urbanas e ruraes do Brasil, -
e::;ti:.- «Yasto hospi.t::i.b, ~omo ernphaEcarnenle lhe r.hamar·am. 
Ainda outro~ pedilm o combate ao annlphabetismo, que -::ião 
ê ~in~o n saneamento mental da nai;ão·. :E nüo ~ão poucos os 
o:ruc peden; e lrn. muito tcm1)0. infelizment~, sem cncontrar
ouvido~. o saneamento do meio circulante, o saneamento da. 
ju~tiça · p 1_:blicn. e da ndministrarfto em ;-cral, até o sanea
mento da po!iUca, t:c;;ctc os processo cl0ilarncs até aos deste 
1'obcrano enferme que é o Con:;res:::o :::adonaL (JfaUo bem.). 

Pois =eja ...;.~ sü.nt:amento o pro.;rnmm;i almejado qn(} 
De~o com f<;Õrvor todo$ os dias, para o men vaiz, como na sa.
tyra de Juvt·nal. ri homem de bom juizo deveria pedir aos 
C:6t·i.:;: 

A masjma de:-tim:.va-se, at.; arrui. a fazer a felicidade in
"<liviàual de cada r1?ssoa physí•cn. :11:i::: ó certo que um paiz. 
deanle do mundo, e para a sua. propria organização po!itica, é 
um indivíduo social. uma. 1inidf:!de composf.a, cu.ia consti~ni.:. 
í;cl".> physiea e moral ê preciso dirigir, facilitar>, corrigir e me
!ht•rar. Sô Jssim 11odcr-se-ba assegurar o progesso ~ a feli
cidade geral em um dado circulo i:k orga.niza~5:o política. 

De resto, depois que Alberto Schaeffle escreveu o seu 
livro Bem und Lcbe11 àe:~ scciale1i l{ol')rpers, ninguem mais tem 
o diL·ei!.o de mofar f~esi.us analogi<:E', segundo as quaes .a o;;o
decbde 6 um corpo que tem a suo. estrudura e ri sua physío
logia e psyeholog·ü1.. Au:o nstadista.s não charlatães, aos ,·cr
i.:fa.deiros facultatiYo;; 11.:'sse corrio 8 clessa alma da patria, cum
rn·<:: dirigir-lhe o cre-or:imento, rj,pctfeiroar-1hc todos os org5.o;; 
de prodttc:".:ão e defesa, preparar-lhe a feli.cidadc, assegurun
cln-lhr. mr.ns sana .in corpo1•e sano. 

J::: um J)rOgramma. vastis!."imo, nohiut:inte e digno. Teri:J. 
contra si apenn:s a propria la.rguew, t•m que se deluiría o mais 
giganlesc:o dos esforços. Uni pro;;ramma demasiado vasto deixa 
de se1· programma. Desi:.-nganados <lcv8mos estar da. efficacia 
dos lagares communs na.~ plataformas dos partidos e ~andi
duto;;. <:Tudo fazei- 'fJelo hem ~L'l":ll. pelo progre;:so da patria. 
asseg-urar a maior liberdade. zelar pC'lo r.redito do paiz. incrc
mr.nL:n· a rroducc:iio nacional», - si'to outras fantas formul3.s 
pal'a en1:nh1•ir a f:J.lf.o. d~ progra mma. 

Todo ;::1w0.rnc1 tem o dev0r ele faze;~ isso mesmo; mas a 
' cacla qual lral}tH' o planu da PlU'tc que toma a peito realizar. 

concr0tizar, pur em obr:i em dcterminaclo tempo. 
C'. -Vc1. X1'' ;IS 
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Do pr<:s~nLe Governo se não póde dizel' que não tenha 
1 l ;.:11 pt·o:;l'auuna. Teve-o, o actual. P·residente da Republica, 
•HÍI•::> 11ws1ttu · de S('.l' cnt1didalo. Si al:;uem aclit!eriu a essa. 
i:.<t11did:liuta 1Ju1· mnlivos oulro~ que não as idéas e os pro
!'""i l n;; du illu:>tre candidalo, o orador não póde ser incluído 
ucs:H~ oumcru. 1Dos fH'imeiros, senão o pt'imeíro a indicar, da 
minha llbSC·t1:L'idu<le, o seu nomê para o allo .posto que está 
occnpando !~om tanto brilho e :felicidade para a Nação, aI>raz
mP J.rl-o fdto· slÍ pdo conhecimento que pessoalmente, de ha 
Juuc;os annos, tinha dos seus princípios (t)Oliticos e do .seu 
adamanlínu ~rncter. do seu passado como jurista, adminis
trador , politico militante e magistrado, como da sua maneira 
r11' '"'!' os altos e momontosos problemas políticos e sociaes 
Lia no1;<sa pal-l'iii-, bri lhantemeuLc manifcslada no memora.vel 
'.ii:;;ciu·so do Club dos Diarios. 

'l'enho neste mo111ento cnlrc as mãos, impresso, esse dis
curso- progl'amrna, e posso · verificar que S . Ex. encarava 
com superior 1:riterio, e pr opunha Se Pl'OCUl'asse resolver 
com :;egui-anca os mais cssenciae;.; dos nossos .problemas in
ternos, sem 1!c;:curar do nosso r>::i.Dcl internacional, df.'. que 
foi de11ois impe l'l;~rl'ito e brilhaule dofeu:>or em Yersallles. · 

E a sua ac:tuação no Governo tem sido realmente inspi
r<.1da por CS$é pró:.;Trunmn. Tratando, c1llã o, do saneamenlo 
di?sla Capital. opei·ado pelo GoYr,rno de Rodrigues Alves, di~ 
:da S. Ex. : «NíiCJ srja isL,). enl.r~tanto. :;enhorcs. raziio suf
fii ccnte para que .se :não compl'ete agora a obra mer.it.oria, 
1~xlinguindo, por acc-ão ctirecln do Governo Fet.leral, as epi
dmnias que a:lsolam o interior do paiz, dizimanda-lhc ·as po
pul;v~õc:l, mataudo-lhe us energias, reduzin\io-lhe a ca.paci
uadc de ,prorlucção. Não é sómente um sentimenlo do huma
niuade que <.licla e.;;te dever, ó o inieresse da nossa. pros1:ie
r id:v:fo cco11omica, da nossa for c,;a., da nos-sa vitalidade, como 
na0ão>. 

~\ hi lemos em consequencía da clei~ão. de quem assim 
fal;wa,. a organi;mr,:ão do saneamcntõ geral do Brn.síl, obrra 
1.(U('. s,i ha do peccar por alg·uma cousa, ccrlo serú pela vas
ti dão ·e cornplex idadc do.; seus proposito:s u. um t.empo colli
ni:id1Js . "' um Gov~rno. para não dizi:-r a · u.rna r;cração, de 
a1·c(11·dn eorn 1) c1uc di'ixci dilo sobre os ver igos dos indeter-
111inar.los prog-rainmas, eu desejaria ver occupar-~P. aJ:)enas de 
uma ou d" algumas das muitM molcsLias que 1ws assober
JJarn .. \ s Ycrminosrs.- J'•W exemplo. e o impalurlismo, si qui
;..:cr1 ·111 : - ataquemos ele prefe1·cncü\. este;; llous inimigos.. e 
Yc11ce1·erno:;: o que Lalve:r. 11ão aconlcç.a alacando-sc todns · ao 
m esmo tempo. 

Em todo caso, ai' bases g-crucs eslão law;adas,. e aos 
Go...-enws, tanlo o Federal como os locacs, de accôrdo com. 
O!' propricl.n.l'ios ruracs (é indispcnsavel a cooperação destes, , 
lambem), incumbe lc-..,a.r de ve.ncida, .energicamente, sem des
fallr:-cimentos, zona por 1.ona, faz enda por fazcda, aquelles dous 
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' grandes males
1
que reduzem á metade, ou a menos da metade, 

o valor das nossas populações. . 
Peço, especialment.e, a attenç.ãu da Camara. para este 

1ionto da collaborai;ão <los Govemos da União e dos Estados, 
c.,obre o qual lerei de \'Ollal' ao tratar dos Bancos. 

S. Ex. o . Sr. Presidente. da ltcpublica prcr;ou mais, no 
·2eu discurso...,.progranww. o melh~:n·amcnto dos nossos anco
radou·ros e o dcscuvolviincnt.o da no:;:;a. l'ede de caminhos de 
ferro. 

A cri~c d<~ tr;msporle, dis::;c enl.ão ~- Ex., depois de se 
1:uferir aos effrito" da s·ucna, a crise de Lranspo·t·tc perdura 
e pela ~ua extensii-0 ha de subsistir m esniu depois da grande 
lu t: ta. 

A ui-gcncia de, pol' todos os modos, de;:;euvolvcrmo;; a 
no;:;sa producc;ão industrial, agricola e pecuaría; de lhe facili
tal'mos a sal!ida pelo urnlhorarrwnto dos portos, pela mult.i
vlicaçã.c> dos meios de transporl.cs f.el'l'cstrc, maritiroo e flu
vial, o <lever de assegurarmos. poe outro lado. o c,onsumo dos 
nossos· productos pcila conquista e conservação de mercados, e 
sobre t:ud-0 a obrigação moral e constitucional de atacar de um 
modo syslemalico e definitivo o problema das secca~ do nor
deste: eis os pontos da politi-ca cconornilm' por S . Ex. advo
gada, a par de uma perfeita concepç.ão das nossas outras 
necessidades concernentes ú defesa militar, ú. educa1;ão polilica. 
por meio de eleições sérias, e tí i nslruc1;ão, uotadament.e <e a 
in,strucoão prnfissional, de caracter tcchnico, de feição pratica, 
(são palavras de S . Ex. ) como o estão reclamando o desen
volvimento das nossas industrias, a exploração .das nossas ri
quens. as variadas cultura5 a que se presta o nosso aben
çoado -solo, os thesouros sem par que elle occu1ta em seu 
sefo~ . 

.Uc com-0 o Sr. F.pitacio P()ssoa vern executando esse pro
gramma aLravcz elas difficul<lades mil da hora prescnl·e. <Ião 
tc.~tcmunho os seus actos govcrnament.aes hasea:dos nas ·me
<liclas lc:;;i slativas que lrni solicitado do Congresso: As obra~ 
contra a::> :-=eceus vão ser atacadas -t'.om scsurnn•:a e energia, 
<lcst.a vc-. rião mai s «~r.m plano s1~m c.ontinuidadc, ucsordc-
1w.da (' dcscnnne~n.mentr~. 1·L1mo li faia ::: . F.~. e como di-7.íamo" 
todos; con\'Pnio" comnwrc iae~ !Prm sido assit'na<los com a 
ltalia e com a Br.lgica f' oufr1)$ llifo rln vir r>romo\'idos pelo 
aclunl \. ovcrnn par:Í 1~ ;;;1·oani1•nto do;; 11ossos p1·odnctos, princi
}>lllmcnle para a Jll~i\,;a J.1(\tT;JCftn l)lll ' r•nlallg"l11•('I' I~ l llOl'rl~ lÍ 
falr.:1 d() 801~1~01'l'c> f::-· ~fí~ll)ílticO. ima;.rinado r pt•nµ:rnmmad11 Clll 
HIH e 1 fl12, mn;; que n pol i Li~ alha ·~m sc~llida csca:ngalhon, 
como fJUem piic a pique nm f>L' r.l'in;;o nnvin, s6 porque não 
pond~ mcltcr-lhc dentro os afi!huclo$; pl)lo Ministcrio dn 
Viação aclos e aclus Lcc1n si<lo exricdiLlos para estender, m c
lhornr e ilncrC'mcntat· os scwvi1:os de trau!'-[1<0rLes terrestres e 
Jluviaes, as nossas vias ferrcas o os no&sos portos, '.linda hon
tcm havendo sido assignados al~-..ms mais importantes em re
Jação ao E'Stado de. PerMmbuco, como já o foram outros com 



c â"nara dos Oepli:ados - tmiresso em 29/06/2015 00:46- Página 12 de 122 

27& ANNAES DA CAMARA ~· t.·. 

relação ao .:\!aranhão e a.o Riu Grande do Sul; · :vamos ter en1 
k ·cY.c zona~ francas, de cunformiidade com •3. lei vofrJ.du. put• 
:<<Jlic.:Hação uo Governo ; e sobre ·estradas de i'erro é ·consi
dm·uvcl o trabalho lJUe tem sido executado dentro dos li
mit..e-s das verbas consiginaclas nos on~amentos, sendo noLavel 
qu·~ um syslcma cst.{L sendo votado ·pela Gamara, ideado pelo 
~r. Sampaio Coerêa, de medidas adequadas e :p•erm.ia.nenü.is 
pat·a o pl'ovimco.to qo:<. meios l)eCuniarios destinados a essa 
parti~ do problema dos transport~s; e o .:\Iioistcrie> da Agricul
tura lambem IIlã.-0 -tem cessado de operar, obedecendo a-Os de
;;ejo;:; do Prcsidenw doa Republica, <lc facilil..c'\1' e incrementar· 
'.'i. nossa nrodueaão induiõt.rial, ag1·icola e pastoril, basLando 
citar a nova or;,;anizat;ão dos serviços .dn fomenlo agric:ula, 
das scmenl.e iras, {!o algodão, d~ pcsquizas biologicas e de c:hi
mica. industrial. 

, O ensino superior não tem sido olvidado, .como altcs
tam os actos a respeito da Universidade do Rio de Janeiro, 
c:.;pcrando o GoYCmo as medidas Jegislat.ivas em claborac..'.ãu 
para O a.J}Crfeic;.oamento ·d.;sse instlLuto e creaijio de outros. 
Da mesma fórmJ!l., o ensirw e a. organizar.ão militar , 1wsLu 
não se po::sa imaginar cá i'óra quanLo vac adeantada e 
proiuettendo os melhores frnc.tos a obra {\as misslíes eskan
geiras co.TI t.t-actadn-s para isso ·e ás quaes o Go~erno tem i"a
cilila{lo todo·s os meios e recursos 13.0 seu afoance. 

E' illnef,r.avel oortan fo, senhores, que. o udual Governo ti;:rn 
:.nn prog1·u.mma de ac~-ão e agindo está com a maior solici
tude e yatriotismo, sc<:,'1.ünàu uma orienta~~ão, da qmi.l se 

püde discordat em determinado ponto, ma:; que não se pótlc cs
cm·eccr por maior que sejam o desejo e a habilidade dos seus 
detrâ.dores. 

'Quem a;;~illl fallil. e cnleritlc pode manife;:lar ú \ºOllladc. 
como YOU fazer, um sincero reparo, uma J)ontle.ra~iio amh:
tosll. e letü fl·~ quanlo, no mP.u fraco ent.onder. teu• havi<lo tle 
menos perfeito no peog-ramma g-ovcrnamcnh!,1.]. · 1 

Não pela ausencia ele iclefas superiorc~ ~ respei to, mas 
por uma certa demora e indecisão em t.raduzil-as cm obra 
syslem·atizada e 1:kf'iniliva fH.!-llSO que tem p1~euado u Ciüvc•t·m) 
crri materiu ·e8!iénciul a uurn bõa pulitica. Ilel'í1·0-111e ao pro
lJlmna financ·eiro, a;1 1irolJknrn: <la moei.la. do;; camb ios. da 
circular;iii.i. t.lo t:rediln, ao problema L:i w:arin. o:u.ia ,;e>fur;ão !i•; 
me afigura 1:1Jtno da nrnxiroa impol'lancia, 1:1)nt.lii;lin l's~e1wial, 
preliminar tia poliLic:a ecouomil:a· pdo p1·01H'ió Gon:rnu aLb
ptada •. 

E' verdade que o P1·esidentc previu: 

<:\. mai~ mim1ciosa reduccão dos encargos do Thc
souro, a ltlais persistenl:o economia no dispendio dos 
dinhcieos pn])Jicos. a mais vigilante fiscalizaçti.o na ar
J'ecadatão (las rr.nd:i.~ fl:de.raf's, t.rcs elementos que, pO$
tos em ac<:ão r;om decisão e coragem, por si sós opera
r úo o rc~labckciment.o do nosso cqui!ibrio financeiro, 
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sem necessidade de exigü• do povo maiores . sacrii'i
cios ... > 

E' verdade tambem que o seu Governo tem sido de su
pct•ior honestidúde no dispcndio dos dinheiros publieos, como 
da. maior moralidade na fiscalizai;.ão das rendas·. 

E' verdade ainda que S. Ex. tem resistido heroica.mente, 
- pódc-se dizer assim - ao desejo, ás solicitações pressivas 
<lo" pap~lislas, pe1a volta ao regime nefasto das emissões sem 
eonl.a e sem garanlias, como tem opposto a maior resistencia 
ao alargamento das despezas publicas. 

E' verdadt>, por último, 9ue o. questüo })ancarfa já tP.ve. · 
soh o Governo actuat um prmcipio de orientação mais con
sPnLaneo com os principias economícos e as necessldadef' im
pcwiosns do paiz, sendo a }.)1'0jectada reorganização do Banco 
~lo Brnsíl n a abertura proxima da carteirn de redescontas 
provas sufficientes do que affirmo. 

:Mas ú com pezar, sen!ho1•es. que noto não se levantar no 
Conar·essn uma voz corn a devida autoridadr. para esclarecer. , 
Dara colloca1· cm tctmo·~ clal'os e 11l'P.r. b::os o 11rngranm1a do 
l:~overno. Sa.be-se. entretanto, que1 o seu moclo de ver a si
tuação é mais ou menos o seguinte. manifcsl ado pela imprénsa 
offíciusa, " que s.c pódc ler nns entre-linhas da lei que crcott 
a Ca::.·teira de F; cdc.scontos: 

e.Si para multo.~ a :;it.uac.:i.io r; afflictiva: si não ha 
em quanUdadc sufficie.ntc e proporcional, capitaes cir-' 
culantes; si essa fül!.a poderá. ninrla en l.orpecer o com
m!'rcio e provor.t1r uma r.1•ísc; si, pnra evitar essa crise, 
é conyeniente emi Llir po»que. embora as consequencias 
fnncstn s dessa emissão, ella por outro lado poderá tra
zer Yantaf;ens. porque irá facilit:rr o gyro commercial 
e obter pela, defesa ele nosso;:; productos maior salfo na 
balancn mercantil; si, desse modo, não ha outiro re'
N1r;,0. sinão appellar para o papel-moeda que Jançarã. 
embora depreciando lodo~ os vnlol'es, o;; elementos in
di~pensa:vpis para dar movimento á produccão e ga.ran
tir SC'us prccol', fa~amos a emissão. Mas sem esquecer 
os r.'i'incipios cconomicos q\.te a Conferencia Financei ra 
de Bruxellas acaba de pi'r de novo em evidencia. Emit
i.indo. <levemos r.~labelecer o regim1m que nos conduza. 
ao s~.ncamen!o da moeda. Póde não ser imm~diata a 
solução d9 probiÇ?ma. P,Orífl)<! essa solnc~o _?cpendc -~e 
unia. porçao de c1rcum~umc1~:; .. m_as aJ?<1!1?0nar 11 que~-
1.50.. não pensar nisso e cm1Uir mdefinwumentfl. seria 
urn erro formidavcl, que só a ignorancia poderia ex-
plicar.:~ 

Em drf~sa da acção do Governo, neste particular, ainda 
se accre~cent a: 

«A IP.i de '1917 pl'ohibiu a export~ção do ouro. 
Essa mP.dida si tivesse sido posta em pratica n.o comer;o . 
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da gucna, Ler ia produzido out.ro r esultado. A lei de 
El18, por sua vez, autorizando amissão sobre o metal 
adquirido pelo Governo, abriu margem para a e:te-
1:ução de mn prograrr.ma segmo de valon:ização é res
;.ral <~. por·quc uo mc::::mo tempo que permit:tiu a emissão, 
fornct:eu o:;· rrcuri'os para minorar os males que ella 
ncarreta. 

·. . O fondo de garantia ioi restabelecido; o Gove-.rno 
actual .!á assignou o contracto para compra de ouro de 
uma terceira mina brasileira e o cncaiie que temos já 
se approxima de 60 mil contos, ouro. 

Os esforços do Governo são tarr.oem pãra que a 
nossa politir.a se encaminhe pa1ra o equílibrio orçamen
taria, que é a hasc de ~oda, a Eegurança financeira e 
real prosperidade c<:ouamfoa. . 

O lianco de em issã<l que a Couferenda de Bruxel
las nronselha aos pa izc·s t111~ ainda. não o f.enham, não 
sah in de\ prograrnrr,a fie e!<ludos e cogHações do Go
verno, que c>.pcrias rcccmheco que. em assump tos fiio de
licados é p:t'eciso reunir condi1.;ões cspecíaes para amoí
i.lnr· ás (Jualidaclcs ambientes os principias con sagrados 
e a~ r civindicarões applau4idas. 

A poliLica. de sancamcnt.o do meio circulante é a 
unica CJue poderá fornecer os elerr.;entos para a cr'<lação 
definitiva do banco de emissão e redesconto5, sem o 
qual nunca teremos credi to proporcional ú.;; necessida
des e sem o qual nunc.n os nossos productos se defen
rlfri'io sósiuhos contra os <'speculadores estrangeiros. 
P:wa conom:.h· a nssc ob.jecl:ivo. devemos _principiar pela 
Carl eira .de Rndescontos_ no Banco do Brasil, como já 
t.inl1a an t<lrizndo o orçamento de 1919. E ssa carteill'a 
o:er á n nt·~ão prcparn:nrio dP, un; jnst.itul.o. mai$; :ó1plo 
(' dcfi nilivn. e . poderá -,;atisfazer as necessidade>; rl e 
r.ornmr1·c in. in.du~t.rin P. agricult.u!l'a. r.sta~eler.i:ndl), 
nm C'nsaio. o «Banco dos BanqnP.iros:i>. ele que tanto ca
r·ecrnno~ e~ sem " qual. o credito será sempr0 p rcr.ario 
'\ em CPrfas épor.:i s do anno, o de~e.onlo difficil.l) 

Sao .palavra::, como disse, d-0s orgãos offieiosos . O que 
<lcsc,io, porém, o qn~ p r.eo em nome do povo, o que espero, o 
nr. l.nal Go\•crno fará sem dnmora, dcsembaraoa·damente, 1i 
íJl.W lance desde .it1! um p lano dPfinitiYo para chegarmos a 
f!s~e almejado «S:lneamento do ml'.\io circulantel), ao regimen 
dos saloos e da r.ircula(:.ão l astr~{l.iJa, para o que julgo índis
P"n.;;avel. necessario e urgente: 

a) Uma reforma tributaria ou um imposto adequado a 
for n rcar os meios dr. cobrir a despez.a publica; 

b) O cg(.ahr.lccimento de um syst~ma bancario nacional. 
r.apaz de favorcc·er a prod\1cr,:.ã-0 e o commercio, de onda se 
dr·riYam aqueUcs meios, e de que depende a prosperidade ge
r al do pa_iz. 



C(rnara aos Depctaaos - lm!J'esso em 29/06/2015 00:46- Página 15 ae 122 

SESS.:\O E:M :l.4 DE DEZE~íBRO DE i920 279 

A sciencia economica não nos ensina outra cousu, e a 
Conferencia de Bruxella,; votou a respeito um decalogo f!U~ 
ha de guiar os pov-0s e leval-os a .>alvamenlo ne.sta época <Jt) 
attribulações do após a guerra. 

·O povo precisa saber disso. A opinião publiea deve s&:
ús·clarccida a respeito. 

A mesma Confe1·encia. o disse : 

<ill' :pr·eciso convencel-a, em .par licular, da. nece.,
sidade rle restabelecer finanças sãs, si se quizer :real1-
.zar a pulitica de reformas sociaes 1·eclama<las pelo 
mundo . 

Importa essencfalmente chamar a attenção do pu
blico para o· facit.o d·e que a bn.L'>:~ ·dos preços e o r esta-
belec'imento da })rosper3dude depen.<le.m do augmenlo 
<la producoão e para o facto de que o deficit orçame=i
t.ario," resu ltante de um ex·c·e:;so perman-e-nte de ctespe
zas dü Estado sobre sua.s receitas, constitue um d.os 
mais sérios obstaculos .ào accrescimo da producção, 
porquanlo engendra. mais cedo ou mais tarde, as se -
g-uintes oonsequ-e.ncias: 

a) Inflacã.o nova do credito e da circulação fi<iu
ciaria; 

b) Diminnicão nova do po<ler de compra d:'IS 
moedas naoionaes e inst.abilidade ainda m~J.i.or do cam
bio -com o estrangeiro; 

e) 1\ova alta dos -prccos e d-0 custo da vida. 
Todo paiz que não irucrever em seus orcament.os 

estas normas r-0lará. num d~~penhad~iro fatal e :para 
escapar a tamanho perii;o nenhum sacrifício será de
masiado. 

·As primeiras rQformas sociaes e financeiras, de que 
dependem todas n:1 rnn.·i;:;, devem insuppri'n~Im'ente 
t<mder a: 

1 .º Reduzir :ts dcspcz-as annuae.s ordinarias, inclu
sive o servir.o da divida publica. com limites em que 
possam ser cobertas pelas receifas ordín.arias; 

2.~ Re.d1.17:ir csit.rictame-nte todas as despPzac; de nr
mamenfo, at<~ onde a l'educçíí.o fôI' compatível com a 
manntenr,ão da .;;('guranç.a nacional: 

3." Renunciar a todas as despezas extraol'dinaria.s 
não pr-0ducf.ivas: 

4.º llc~f.ringir 0 mais :possível mesmo a:< d-e-!".J)e.za.;; 
c'."Ctraordinal'ias ;pP-0ductivas ... 

:E depois do fulminar de morte as medid·as paliat.ivas. 
c::nntrirri:.l.s :í~ lf'is C'conomicas, ~orno S4'.iam a dimir:niçiío for
r;.ada dos pretos das cousa;; e a manuten~ão das tarifas d~ ~s-
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l radas <le ferro, correios e ouh·os serviços, em uma tax11 insuf
fie.iente paro cubrir o custo <los mesm~ servii;os, inclusive o;; 
encargos :finance·:ros !Iue os oneram, eh:: como professam ainda. 
os sábios csladistns da Confercoci::i: .. 

.tQuando, apesar de todos os esforços tentar:o$, fôr 
impossivc-1 reduzir as dP-spezas aos imJite.s 1!.'!l •ruo pos
sam ser cobertas p elas receitas ordinaria!;, o rlafici'.t 
cicvo ser ~ uppr ido pelo imposto. . 

O augmenlo dos impo1;tos deve ser effC'cf.uado ~em 
fraqueza até que as r cecitns. elo Estac!o b:l.>tem pelo me
nos para occorrer á totalidade das dc.;;pezas ::rnnurtc ~ or
ó1narias. 

Quanto a i~lo, cada paiz <leve a.doptar·systema ade-
quado á 5Ua economia pr-opr ia... . 
. A úscclha. dos meios empregados para r ealizar em-

pres.timos não tem mouos important:ia do "IUe os fins 
aos qu:i.c;; esses emprestimos são destinados. 

A P!'imeir:i medida. dever:i cons!stir em consoli<lat 
as dividas f luictuantes que r.u~sam sobre os m~rcaclos ; 
principio este tão valioso reiativamcr.to? aos empresti
mos jnternos como aos e:xlernos. 

Afim de esclarecer e fixar a opini'ío publica, é 
essencial dar a maior publicidade ))v5$ivel á situação 
financeira dos Estados, comparando a de cada um com 
a dos outros . 

Convém publicar as previsões orçnmcntnria.~. o em
prego dos creditos aberto.;:, a rnarchr1 semestral das re
ceitas e (las àespezas, bem como informa~õe:> claras e 
simples sob:re os systemas de impo~t<H existentes e 
quaesquer suggestões prove.itosas ~i i?.dnc2ção financeira 
da opini5.o publíca mundial. 

Sem a observancia estricta do s principias acima 
expendidos, nenhum paíz saneará a:> s nas finanç3s e 
será. de:p:-essa arrastado n. cmergenciar; inextricaveis. 

De outro lado, {: indispema.vel qu~ to•las as classes 
da nação collaborem na applica(:âo dos mesmo:; prin
cipies, competindo :'.i lavoura, ao ccmmr.-rr.io, á init.;s
tria. orgar.izarem-5e de modo a fornecer o ma~dmo ren
dimento. 

A's classes ricas cabe acceitarem voluntariamente 
os onus anormaes. 

Para ~.a'hir da con.iunctura. ac:tuul para enr.her o 
abvsmo -0ue durante a1guns 3nUl)S, ~eparar:'t fo:-çosa
mente a . procura e as disponibilidade.:;. é dever pa
triotico àe todos os cidarlãos pratir:ar a mais sevéra 
económia e conlribufr com todos os <ie11:; esf1)r1;0" l)ara 
augmenf.ar o bem estar coll er:livc . 

A in iciativa particulnr f a base neees~aria dn;; me
didas fis~aes 1mprescindive1s ú rcsianr:ição das finan
ças publica~ . 
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Peço desct1l1)as ú. Camara pQl' nceupar-Hlo 0 precioso 
t~mpo com a leitura destes princ-ípios basílare.; de toda a po
litica economíea e financeira· da actualidade, princípios que, 
entretanto, devem sel' largamente divulgados. _ _ 

Voltando ao prog-ramma govr.rnamentai qne eu dl>.ScJa1;::i. 
-\:êr seguido com firmez.a, larnento que a esca,,~·ez do t~rnp1J na•>. 
me permitta d-Jsenvolver, tal como o cnkndo. o al't.1g-o <;l"Ja11-
eos ~ desse almejado iwogramma. 

Em outra occasíão fal-o-hei, talvez; mas desde jú. pre
ci-'O deixar bem c1aro que não é a sua solução \'.J eswbeleci
mcnlo unico do Banco Central de Emissfio e Rctlescontoi:, 

mas a ünplanta.ção systematica., em nos~o ·vastissin~o e rico 
paiz, de uma federa1r-ão -de bancos, sob o contrôle . ' fiist~li
za0ão da União, por intermedio do banco central, e ~o np<?ll~~o:>. 
o>: Est.ados n. collaborarcm nessa construccão g·rarnlio~a, ind1s
pensavcl no J)rogresso de todos. 

O banco central terá· forr,osa.mr.nt.e. as suas fi1iaes nos 
Estados, em todas as capitaes, pelo menos; por intermedio 
d'ellas servindo aos bancos loc·n.es. Estes .serão fundados' por 
um systcm::i. de coopcracão da União e do f:C.U haneo, d.e um 
lado, e do ou!.ro, dos Estados e ·do.s <~apl t:ilístas, industrines e 
corporações locaes. 

O projecto -O.o operas(} Sr. S::imp:lio Viclal póde servir de 
base para essa constr.ucoão. mas <leve ser alal:'gado para sup-
port.al-a. · ·· · · -

-Um do.s mais enthusiasta;; defensores da idffa do nobre 
Depulado p:iulista, o Sr. Orlando de Almeida Prado, lembrou 
a lenda grega de Herculcs, condoendo-se do pad-cc~i: <l'e Pro
metheu e soltando-lhe as algemas, restituindo-lhe a liber
dade e riondo-lhe a salvo a vida, .para dizer, estimulando o 
animo dos nossos dirigentes: 

«A historia nos dirá, de ·fiuturo, que, no Brasü - a des
peito de não se tomar a sério a solu·ção das que:;tôe.s <le alto 
interesse· publi-co - um homem houve que, conecio <le seus 
deveres para com a patria, compadecendo-se da sorte da.5 
classes activas do paiz, que succumbiam á min!!tta de re
cursos financeiros, rompendo as amarras que lhes tolhiam o 
progresso, lhes cleu a liiberdade ·d-e acção P- os meios d'e vida, 
decretando a ·creação da mais util das insfüuiçV'e" exigidas 
pelas necessidades e-conomicas fl financeiras dos povos mo
dernos: o Banco Central de Emi~i:ío e Redescontos. 

Este patrício será, por certo, o Chefe do Estad'o que mais 
SICI imporá á gratidão nacional; o seu nome sel".1 b~.nemerito!» 

Da mmha riarte, peço ao :Presidente actual, :io defensor 
do direito e dos interesses do nosso paiz em Ver.salhes, ao pa
trono das desgraçadas popula•çúeos do Nordeste, r~o patriota 
~em. ja~-a que YPm condn2;indo a Kação com o maior respeito 
as 11br.rdad.rs e com o ma1~ acenllrado amor ao seu progresso, 
e ao !.'Cu rcnom0, que empunhe corn.,iosnmente esta bandeüa 
politien e nos dirija (t conquí$l:t do rc;;ímen de ·saldos orça-
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1111mlario$, da e:ircula.i:-ãn lastread a, do alargament.o do cre
dito, não pela Erí Cl'eai;ão dn um bnnco cP.nf.ral, ou carteit·u de 
l'e-clesc1;rn to~, mas pelo cslabclP.r.imenLo <le uma pel'feiLa fe
derai;ão de !Hl.n ~.n~. snppl'imindo a depioraYcl, a vrl'gonhosa 
fn.llcni:ü rm r1ur.. o inda ·rsl amos, depois d~ um scculo <le in
dcpen<lcncü1. Faca-o R. Ex. , retmn ao seu lado, para essa 
nobilit:mlc campanha. os nlt?mcntos pre~ligiosos da politica 
n:1cinnal. a.~r.órd"-=" · · nc51 t:! pí!n.-;ar; far.a-o, sem demora nem 
yacillaç.!'ies, e n oradot• sei·:í. humi l<fo mas de<Jica.clo soldado 
cessa legião. (Jlnito bmn; m.1tito /Jem.) 

Na discussão do pro.iccto de Codigo <le Contabilidade Pu
blica eu mo permitt irc:ií, St . Presidente, dimr alguma cousa 
mai~ precirnmcnt.f' FJO!J1·r. a reforma tributa.ria e peco. po.r 
conseguinte, :i V. Ex. que -me· considere inscripto para essa 
discussão. ( .lf11ito baw ; mttifo bem.) 

O ·sr. Paulo de Frontin (' : - ~L·. Pr~siden t .• ~. pedi a pa
lavra para submetter á conisderaçúo da Camara dos Dcpu
t:ldos um pro,jecto, cujas consequencias considero da maxima 
ut.ilidade. ante. a premencin em que se aeham actualmente 
t'11nccionari os e diaristas. quer da União, qunr tb Districto 
Federal. 

O illust.re representante do Districto Federal, eu.io nome, 
com a devida venia. declino o Sr. Vicente Piragibe, apresen
tou, no vrincipio desta sessão, em data de 26 de julho, ao 
estudo da Casa. o projecto que tomou o n. 156. Esta pro
posição de l<~ i. porém, tendo caracter excesshamente radical, 
traz. todavia. inconvenien~.es graves, e, entre estes. t·ra .prin
cipal o concernente á liquidação das dividas eontrailidas pE:los 
funccionarios puhlicos por intermedio de uma emi-;são de 100 
mil contos . Além disto, a ésse -primeiro inonveniente, accre
scia que a liquidação não viria favorecer por completo os 
funccio-narios : porquanto salbemos que, quando se e~tabelecem 
as prestações a · serem pagas em virtude do emprestimo. o~ 
juros já P.Stão incluídos no ·capital, determinando as varias 

. prestações. quasi sempre mensaes. pelas quaes !'e distribuem 
capital e juros n o período durante o qual !'atisfdlo deve ser 
u emprest.imo. · 

'Ora. isso det.erminava. que para os prestadores de capital 
a grande vantagem de -uma liquidnção antecipada por meio 
de .iuros altos, juros qur:i "seriam recebidos sem ter havido o 
decurso correspondente aos pagamentos das prestar;ões. 

Por outro lado. o funccionario ficava com a-s obrigações 
oriundas dos juros do capital. os _quaes não são indevldos, 
r.Jesde que não houve decurso do prazo. (Apoiados ) 

Creín f"(ue, devido a estas circumstancias, distribuído o 
projooto á honrada Commissão de Finanças, esta até ho.ie não 
nmit.tin parecer. A»- circumstancias actuaes ' 'ão, porém, se 
aggi;avando. 

C) Não :foi r-evisto pelo ora.dor. 
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A Camara toda conlwce as difficuldades de~orrentes <la 
car esf.ia da vida, diffiouldades que ha. pàr:i. os :fu..11ccionarios 
publ icog que n[ío :foram previdentes, que pensaram que a si
t.uaoão a que nos conduziu n g:uerrn. 1 erminaria, em praz,o 
rmrt.o, apüs rt eelP,brnçtio dn paz. mais se accentuarnm .. Elle"' 
fizeram comignaçí'.'ics do uma .parte importante dos seus ven
cimenf.os, estando, porlanlo, sem poder rl'crbet· a p:i.reella. con
signadn, e o que sobra não dá ®soJ.utamente para a sul.Jsis-
1.cncia, princlpahnent.P. si el!rs f.Hcm familia, P. familia grande. 

O Sn. ÜCTAYto RocHA - E' a situar,ão da m aioria. 

O SR. PArn.o DE FM:NTtN - Essa situação se generaliza, 
não só aos funccionn!"ios civis, sinão Lambr:>m ao~ militares. 
Exactamente enlrc os mililare5. conher,o ca.:;os cm que, pre
vendoº que a situaçfio nfolhoral'ia rapidumcnl e, co:ripromissos 
foram assumidos, !' hoje os collocarnm eII,l condições tanto 

· mais difffocis, qunnh1 clles. como mili ln r~s, Leem uma repre
~cnt.ar;ão, reduzida, a lift::, no r.ivil. 

' . 
O Sn. ·OCTAVIo RocuA - $ohrctndo nos p0r;1os :mais 

bnixo~. ali.! cap.itíio. 

O :=:1:. J>.-1.n..o 11 i:: FR0-"1'JN - :\'('g/.a,;; condil)ões. procurei 
f'st.u dat· <1 p roblema dr~ t'órma a ai.tender a todM a·s circum
slam~ias C' tnmbcm a não prejudicar por comp}eto, não direi 
os paT'l.icnlares, porquo (~sle·:> onzenerios, r:>m geral. uão a.e 
:nerP.<'em a me1:c•r · C'lnsid.>.rac.ão, ma;; alguns e·sf..abeleci.men
tos ba:'lettrios qi.H~ fornrccm e·SS•~·;; eapitacs por cmprestimos 
a ,juro~ morlico;;, <:omqmu?t.o não i.n~pirem t.ambem rnuit..'.l 
sympafü ia .. e ri " a.~sor,iações d r r.Ja~;:f's . Sabemos que :rs as-
3ocia.t~i1·~ de r.la~r>$ lN!m exar..,Ln.rn.cnt~ li:;adas ao;,; empr e·st.i-
1110::: <lfH~l'a.('õ" " outras, alguma;: cl<! bcnf!.fícencia. ~oi;com-o!i ás 
viuva;:, ao$; :rifh(l's mcnCH"('"· for necimento de quota~ parn. en 
t r>rro ~, rtc. 

Or:-:. PSsas a.s.•nc iaçõr1s podr.I'iam esla.r. de um momento 
)Iara. ••u:ro, <'m "'i1.ua1;iír:i f:i;n-,lJrm pouco inve,javel, não po
d~ndo p.rcstar os ·scrv ic.:os q 1w realmente prestam. 

O 1woblemn. :t'ss im enearà<lo. me levou á couclusão se
~u int~ : que ru pocler ia llarmonizal' os interiesscs oppostos. 
qu~ foo:$r'.m dr fa('Lo re~peitavei;;, fazendo com que, a. partir 
dr 1 t:r! ja.neil'o do anrrn vinrlouro, r. par:i o.s emprestimos 
r1?âlizado-: utt;. Ht do dc:>.ernbro do anno r.orrenle , as eonsi
µnac:-õc~ mrnf'n.es fos$em drduzida.s na proporção de metade 
da eonsi:;:naeão, r qnr. pnrn a outra. metade fosse dada urua 
proroga.t,;ão de pl'n.zo de um anno. a co.nlar da respecliva. da ta 
rro \'l'l1Cime.,n.!_.o, addkionadla e;;ta. meta.d~ <lo juro legal de 
t; · % an rmno. de modo que o co.pital. tPndo tido o at.razo, ti
Vi'SSP. n comp(msação deste mesmo juro legal. 

E~la fórma me pn11·r.r·e que attende sa.r.i~factõriamente 
aos i u l err.sses 1111r. se ar,ham em jogo na qnestão e virá 
dos:if<igar, não só os funccionarios civis e milita:res. mas 
tarnbem os diaristas da União, que se acharem nas mes~a·s 
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eondielie,; . E tomo na. Prefcilura do Dist:.ricto F ederal, p "J'J 
.~eu càr::wlc.r especial dC' ser este D isLricto a sédP. do Govt· t•nn 
Ja Uui;i.o e:::t.ú(• o,; funccioilar iff.s e día risLas 11a:; mesma$ eoll
íl ii:;õe.s, torno cxt.cusiyel u. dles, o que não f~r.ia o J)roj1wto rio 
Dr. 1'ir·aµ-il.l1!. a mesma di:;;posiçã.o. 

A :eitnra do arligo unico, 11ue const.it.ue o prnjPcto q1111 • 
t l\nl:w a lwnrJ. ele ~ubmcu(~l' ao cl1?.vado cril(':l'iO fJa ca ntara 
(:/)$ DL'lJulado.o:, pei·miLlü·á cpnheccr em seus d<~Lalhr~ o me
c:nni.;;mo c1uc ad'opLci , para procurar, ':>inã.o 2olvPr. a .~ dirfi
enldndr::::. minoraL· a:S condições precaa.·ia:> NTi qiw :-1.' al'l1 :11 11 
g ra tH.l<' .llumero de ruucciona.rios e diatist.as. 

«:\ri.. A partir de i. de janeiro de Hl~·l, a;; ,·011.~ i L· 1w-
rõr:-s f<:it.as para pagam.cnto das divida's con.t.l'ah ido s :111~ :1 1 
(1 ,~ d:·zemhrn co:rre.11 1.1" pelos fnnccional'ios puhlh:ci.:< t>i \' i." f• 
milil'lU'(S P pdos dfai'istas da União, e br:m. a~>" im pp l n .~ 
fnnf:einnarins c d iaristas da Prc·i'eitu ra do Oi.si ricl1i F r-clr·1·nJ 
cm {'~.:ahrlceill«'nt.o·s binicario:-i. as~ociações de <:ln.:'<.-;e~ 011 nu
~ ros ·ou mm pa:d.iculares, serão dcduzi<las da::. folhas m1~n
:;;n1s, mc.l:a<lr nas data;; constantes das mesmas 1:onsi:,:m"1c1ir•,: 
e .,. nn l ~·a n wlnde ac:erescida do juro legal de G "k . nn '[11'a1.u 
dr" um ::n1110. a contar rla.s rí'fel'id~.s da.lus. Rc:voga·rhs n1< d i;.-
ri0·;;i1:õ11::; f'th con l.rario.i> · 

E' esta n. f6rmn. quo julgo poderá sinão resolvel'. 1wl11 
m e,no;o; aHcnunr a sit.nacão difficil com q1.ir. r;;Uio 1utand'o 
p r('iSentemenle. Isto cmquan l..o r1l:.o ;;o rleliberar :;obri- a mo
difica('ão ou angrnento r.lo;, vencimentos do:> funcr iona:l'Íos •) 
diaristu.,;. (Jfa'i.to bem.: muito bP.m>} 

V cm fr mesa e f. li elo o seguinte 

PRO.J'ECTO 

O Congresso :'\acional decrefn · 
Artigo unico . A pt.lrt.ir de 1 · ·0 janeiro de 1921 ::I "' ronsl

gnações feitas para pagamento d·as divida.s C'Out r:ihidn~ :ih\ 
31 dr dezembro corrente. pelos funccionaríos public·o~ d \'i •, 
e militares e pelos diaristas d~ União, e bem a~•irn rw lnA 
funccionarios e diaristas da Prefeitura do Districto F NJr1·nl, 
cm estabelecimentos bancarios. associações de classr> ou nu
tms e tambcm com particulares, serão dedl17.ídris cl:is ro lh11 1l 
mf!nsaes, metade nas -Oatas constantes das mesmas r.onsi~~rn1 -
<-ves e a outra metade, A.ccr escida do juro legal <lc 6 % · M~ 
pr•v.os de um anno a contar das reí'eridas datas. rcvn~:u.ln ~ 
as disposições em contrario. . 

Sala da5 scsslies, '14 de dezembro àe 1920. - Paulo rtr. 
Frontin. . 

O Sr. Pr?.sidente - O projecto fica sobre a mesa. alé ul-
terior deliberação. ' 

Não ha mais or adores inscríptos. 
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E-i m{liS nt•nhurn diJ~ l:irs. Dep1ttad11:; qu01· usat• tla lHl
hwra ria •liora. de~liuada. ai) <'XP~di r.'nl.r ·, ,·a·:-sr: va:O»Hr á ortl•.·in 
do <lfa. ( />a1(stc J 

(;(lmpat·f>e<'m ma i,; ri,; ~r.~ .• \rth111· 1: r1ll1tt·1 .. ~ ) il)J'r•ira, Oda·
c ilio A.lbu11ui'rqur.•. ::louz:i 1;aslro, 1'1·a<l11 Lu1t''~ . Lyra Ca~ll·•;, 
RmJl'i;UP.S :'li aehallrl, pi !'('f; n (' hr l lo, Al'll\t':trtt.lo .Bur lamaq u i .• 
Hermino Harru:,o. 'J.'l1nma;1, .\1·1·ii1l y, Tli umuz 1:nvnlcanli, Fredc
ricu Borges. Albert o ~l:tranh f11J. U:,;i~nr Soa1·1~~, Conl:a d~ 
Bri l.lo. 1.-' t~ re ira ·<le Lyl'n, Dcodato ~laia. ~rttrit1 Hermc~, Ul.ial
dino •Jc Assis, João !\l:mgabf'i ra. Sr:üíra F ilho, ~\rlindo Lcon~. 
José !\faria, Raul ,\h·es, Ettçl'nio TourinlH1. Le;io Ynlloso, }la
noel Monjardim, Xh:nnor ·2\asrinwnto, Lr! n;t·uber Filho, .Joiio 
Guimarãe~. Bual'quc de ?\azat·el.b , nami1·r1 Braga . .Tos1.i de Slv-
1·uc:.:. "\'i>ri:;simo dL~ ) ldlo. ;rorw Pl'nido .. fosé BonUaeil1. ~\n
tN·o Bo!elhu, .Tosino de ~\!'aujo, Carnillo Prate:;, Cint:inato 
Hragl'l., José Robi>rto, Pt>uden ln de Mora1,s Filh o, t:loy Chaves, 
.fo[fo de .Faria, .Pedro Costa. ~\.rnol1,llo ~\i'.C'Ver:fo. Cebo Bayrna, 
t:~mercindo Ribas, .Toãfl Sini plicin. Carlu . .:; Penafiel, Domi n
gos Mastarcnhas e Carlos .\Luximilian •> (5~ ) . 

Daixam d<! eompaMcer os i;r,:. l·'<üix Pacheco. Juv<,nal 
Lamartirw. Annibal 'l'okdo. l~pliig-1•niu U" SallP.~. Dorval Por
to, .\lontl.:'::co de Sonza, :\J,i'I 1:h1~mwnl, BPn[r1 !\lírauda, Cber·
monL t.lr. ~'Hraucla. Luiz Domi11g1w:;, .l\•~•' Htlrreto, )larinho de 
• .\ntlnldr, ~fot·r~il'a da Hod1a. l!dPi\1 n~ t 1 .\lbuuo, .To:;é ..-\.ug-uslo, 
.. \ffonso J3a1•ata. Cu11iia Lillla. ~in1pfi11 Lr:al, .Dallhaza1· l'et·r.i
i·a. Gouzaga :'.\faro.n l1 ii 1: • • • \nl11nin Yil'Pn Ir>. Arnuluo Bastos. Ale
xarnfri.no da RtJdtn. PPd1•11 l.:111·1·!·n. ,l 11 lk1 dr: l\folio. !\atalieio 
Camboim. All'r; )do d e (\Ja:-::1. Luiz ~ilv•dn.1. ;'\ligm~I° Palmeira. 
l\h-luuuw;a ~la1•Uns, J·oiio ;'l1• 111~zr:;. Hodt'ig11~" Doria. l\lanoel 
;\1Jbl'e, Pedro Lag·o, Oef.avio ~l.an;,;u lJ•~ irn. La11 n 1 \'ilias Boas. 
P ir1~;; (lc Carvall.w. Ca::;LL'P fi,,hul ln. LPnnciu Galrão. Ar li nu o 
Fra~080. Alfrcdf) Rny, Torquato :\l.11t•1 ·i1·a. Hodrigucs l,ima, 
Ubalrln n.amalhde. Odaviu L!u n or11a .'.\tirandu . • \.znrém Fur
t.ad(1, Aristille:; Cair•~. ~h•1Hlo~,; Tavai·•~><. Yiccnto Piragibc, 
Hanl Bano!lo. ?'irn·ival dl' Freitas, Jo~ó Tnll:ntino, "\zcvr~clo 
SorJ1•r\ "\lacr~do Suan!~. Tlr1·nii>it.ul'1e,; de Almeida. l'l'ancisw 
;\Ia1·Gonu1·:;. füml Fc1·nund1'~- :11)",.. _\lvl'~, .Tosú Gon~alv8::1, H1't'
culano CctiUl', .Albei·tiup Dl'Urnmoncl , HílrP.it·o Junqll'r•i ra. Sil
veira Brmn .. .:\ntcmi1J Carl<·$. Emilio .lanlim, Senua Figueire
do, Gome:-: Lima. Landnlpho de Magalhf't"~· Odilon clr An
drade. Fraur.:í::;co Jfrr.ssan1.•, Lamonn ier Godofrt~d•J . Yau::;to 
F~r1·az. Francbeo Pa•ilil'llo. \Yaldnmiro <lr> J\Tagulhãe:>, Yaz df: 
~f('llO. 2\ianoPl Fulgl'nciti. :\l1'llo Frnnco. Cal'lo:; Garcia. Albei·tn 
Sarnwnlo. Ce::;ar Y 1~rgud1·11. ~1a1'c(1 I ino Bf.ll'l'clo, Palmeira 
Rip1wr. l:!ampaio ·yir:Jal. Hnrl t•i;:u"" A!w,; Filllo. Carlos de 
Campo><. llanW::; CníarJ11 . .:\y1·0.~ ria SilYa. TttHo .Tayme, Sei:e
t•ia.nr.1 ;>.lnrquc•:;, Pccrdrn Lrit.1\ Co,c;la l\Iat•qnc!:'. Ottoni 3-Iaciel, 
Luiz Xavier. Ln iz llal'f.holo m en . . \brlon Haptist.a, P ereira de 
Oliveira, Evaristo Amaral, ;\ug-usln P<·stána. .-1,.lc.i<)c::; Maya, 
:Xabn<:o de Gouvc~, Flores (IU t:unllu o Barbosa Gom;al
-...·es (J0.2) . 
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286 ANNAES DA CA.114'.Al\A 

ORDEM .DO DL\ 

O Sr. Pi-cside11tc - A lista de presença accusa o com- . 
pn rc1: im~nlo <I•! !Oü Sl':ó. Deputados . 

.\fio lm 11Umero para se proeedet· :is votaeões das materias 
qru· ~ · ; a1:liam sobre a mesa f! das conslanles ela ordem do dia. 

ht~sa-se ;is malcl'ias em di:scussão. 
Continunr~üo 1la 3' discussão do projeclo n. G!.13 de 1919, 

ro(1rganizunc10 n ConlnlJilicladc Publica da União. ' 

O Sr. Presidente -'" Adiam-se sobre a mesa <luas emen-
da,; <JUC vüo ,;er licla~. · 

~iio sur·.i:.e~sivamenll~ lit.Ja,;, apoiaJa~ e pu:;tas· conjunía
n1<::11le em discw;são a:; ,,;eguintes 

E;\lE~'W.\S. ,\O H:UJ Et:'I'O N. 6!J::J, DE i9i!J 

(:3• díscussfw) 

}{, 10 

Accrescente-;::e oncte convier: 
Art. :\as collectorias federaes cm que nuo estiver. pru-· 

,-ülo r) 1ogar· de e~rwivão e emquanf.o permanecer vago esse 
cargo, o cillr•el nr f erü direit.0 á toda a porcentagem destinada 
a collccto1·es e escü1.-ães. 

·Sala das sessões, 1 i de dezembl'o de 1920. - Camillo 
P1'atc.s. 

Justif'icaçlfo 

As collectnrias de rendas pequenas, em 1·e:;ra, não são 
servidas por l'Scrívães -porq1.rn, senrlo ponc;\ a arrecadacão 
pcqncna é a i·emuncrai;;uo que caberia úquelle funccionario
o escrivão. Si, porém. como agora acontece, o Jogar de escri
vão se acha vago, e o c()llector nã•1 tem direito á DOrcentagcm 
que aqueHe fnnccíonario rcc.ebcria; tarnbcm o collcctor fica 
mal remunerado, não obsLanlc ter a rc&p0nsabílidadc e u fra
hall10 delle -priprio e do escrivão. 

O resnltaclo 6 ficaren1 vagas mnilas collecwrias com 1ll'e
inizo não ·sú do 'I'hesiuro Nacional. como de o.utro;:; serYi~o:.; 
publicos· cujo andamento depende do funccionamento das co1-
lcdorias. 

Era ut .. ~upra. - Cmnilo Prates. 

N. i1 

Sub-emenda á. emenda n. H, da Cqmmíssão de Contabi
lidade. 
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SESSÃO EM 14 DE nEZE::"\iBRO DE 1.920 2i7 

§ Em todos os fornecimentos feitos as repurticões pu-
blicas federaes :;erão p.rel'el'idos em ic,rualdade de condiçõc::;, 
os proponentes nac ionaes. 

Sala das sessões, H de dezembro dl.l Hl20. Camill•J 
Prates. 

::\. 12 
Art. 45 : 
Sup1·ima-se a .'>ub-emenda , da Commíssão. 
Rio, 14 de dezembro de 192-0. - Octcwio Rocha. • 

O Sr. João Cabral - ~1·. Presidente. L' nobr1) D cpuf.ado 
Sr . Oclavio Itot:ha, cujo nome pl!.;o lic1.!11Ç'.-a ·para declinar, disse 
lio11tem, ao discutir, com sua costumada elevm::ão 'de vista, este 
projecto, que bôa <!ontabilida.C!e era condição cs~encial para 
}Joas finanças. Bem contabilidade não se poderão evitar os 
deficits. 

Seja-m~ por couseguinle, lJCr·míl.tido tratar, e.a discussão 
deste projecto, ·da l'eforma tributaria, de que tive occusião de 
fallar lia pouco, como um dos ·itens es;;euciaes de um pro;:;ram
ma de saneamento das finanças publicas. Lamento não estejam 
presentes S. Ex. o r elator ela Receita e os outros membros da 
Commissão de Finanças, assim como os Srs. l eacleT!J das gran
des bancadas, os rcsponsaveis, inconle.stavclrnentc, no re,_:.;imen 
11olilico e parlamentar que praticamos, pda bUa ou m (i sorte 
da elaboração da.s leis orcamcntarias e solut;ão de outros pro
bl-emas financeiros do paiz . 

O annn passado tive occasião de, discutindo o proj eclo da 
Receita, fazer a <.lefosa de -um programma. de sia.neamento do 
systema fiscal brasileir o, pro.:,rramma que eu então julgava, 
como a inda julgo preferível aos processos aprcsC'nlados, e-las
sicos ou uão, para a soluc.ão da crise financeira. 

Isto é, eu preferia o processo da ri.;orosa arrecadação das 
taxas existentes, .antes ele appellarmos para. a creaoão de novas 
que vil'iam cahir na mc·sma desordem. na mesma anarchia, no 
m esmo esphacello de todo o nosso mecanismo fiscal. . 

Em meu cliscu1·.so, Si.·. Presidente, cleixei h em claro que 
um programma de bóo. fiscalização das r endas publicas devia 
ser baseado: 1 •, numa hõa organização do pessoal das repar
tições aduaneiras; 2~, num bom processo de despacho e con
füi-encia nas alfandeg<ts; ::>"; num bom regímen de focturns 
consulares indispensavel para a bôa arrecadação da taxação 
o.d valorem. ' 

Estou ainda ;l espera que se faça a pro.iectada reforma 
das repartições fiscaes, cujas bases e.onsubstanciei o anno p·as
sado em um projccto que ainda não teve andamento, senão 
tr ansformado numa autorização ampla ao governo, autoriza
ção que ,iá existe, aliús, na legisla~-!io vigente, e que mo di'.i. azo, 
:felizmenl(:, a appcllar ainda.nesse ponto. para o poder excculi-

' vo, -afim <le que este, sem demora, usando dessa auioriza~ão, 
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po11.lH1 t'l'll pratica urna urJ\'a rooi-.ganizaç;.ão <la.-; rcpat•tir;ões 
fisi.:ai.:,, propriumcnGu dilas. 

11uauto ;.i i·efo1'11i::t lribulru·Ja, Yote o Cougrcs:;o a~ tal·ii'a"3 
que u.::;lfio no Sen,tdo e appl'ove a emenda que o orador l.H.'upuz 
au ur1:arncntu tla Receita. 1~ f.udo rnais, cnlendo, <lcpmtderã do:; 
t>sf01·1;os das .administracões. · 

:::;;tl11· a l'àrnarn ·L1l1t', em rnak1·iu tlu impos'to.~ 110\·os, o 
rdaLur da Recl'ita iH·opiJe u do:; lucrcJ:; li-quidus comrne1·i.!iat~:;. 
1; dizimi 1ruu proport'l o chi cil'(:ula\;ãO ot.k c·ou~a:<, vela Lonclasem 
Jao; lransportarJU$ )JOl' terra OU por mal'. 

ilo ::ZB. BEc-:;Tu ni:: ~111\A:.'\\).\ - l'or rna1· t.amb~m? 
O f:ll. J·o.'\o C,\BH:\L - Por lel'l'a ·úu p0t· mHt'. 
Tudo issf.1. :3r. Pre~identc, par·et:o-me e1·1wlu - pc1·Htit.t a

>-1•-me qwc o diga, t:o1u toda a frauque~a. u iuwuslu :<ohre Lo
nda2;ern de meL·cad(lda:; transporlauas, e11contl'ar:1, de ~el't.L1 , 
1il1.if•(:('•)t':', crtw .i:i fol'a. rnfoi·muladas, - de cncare(·!!r os tran~
poi.-t e~, w1r n1j o lnu·a tParnenl.o Yl:ni lodos da mando, ()e ha 
J11uilo lcmvo, 1~ o da üwon~tI:Luciouu.lidacle, quan.rl(•· se Lrnla1· 
de gcucros a ;;aliir de um Eslado. · 

;í) ilDfJOStu Sl1brç lucro.~ é uma molesfüi. j 0.:i c:0nden111ada 
r:ela cxpel'ienda do:; outro,; J)0\.'1J'3. Ou1:0 ainda dizer, neste 
rcl'.iul.•\ e leio nos org·üo~ lh: vu1.1lfoicladc, que o ('ontrario 1: o 
•!Ue e a '\'erdadc. );cSLc . ponto, eutrelant•J, puoo êl. attenção 
da {:amara pa!'n a u:xpC>.>íi;ão que vou fazer, no fim d::i. quai 
1·~pero que ~e me apre5entem o,,- argumcrltüs eoutrarios á:; 
!11.:rliüa::; quu in-oponhtJ, ou que se applaui.larn e:;ía:; medidas, 
,·01110 u unii:o meio t.lc -conduzil' a receita publit:a a um mon
Urnic :.iecessaL·io paru. cobrir as d~spezas, coudi!;ãO inàbpcn- · 
savcl pal'a o :;a11cameull• da,,; 110;;,,;as rinuni:a::;. 

De: lm long-u lernpo, :;abc~ a Gamara 4ue u.~ irnposlos .sobre 
a r0uda. :<obt·t• u~ lucros cornmc~rciae", :;ão encarados pelos 
modernos ecouumist.as e, principalmente peln;; estadistas, como 
o melhur· ~ystcma de obter rcer:ila para e> t:liesouro, fundado.:> 
em ·t]Ue o uontrilrnintc ua Hrn n~ncla, nos ~cus lucro5. ou no 
ex1;1Jsso elos lucros. con-forme u cl'ilcrio adoplado em cada le
gisla(,'ltt). nilu s1~11t1t·ú tanto a ll'ihutaç:ão cumo fJUandci atacado 
no capital. i'.\las foi vrci: i5u 11w~ o cxt:c:";so da t.riLuta1~ão. a qur. 
fon1.111 nb1·igado::i os paizes em ;,;w~na, cllamas~c u. a . .tt~nçii.o dos 
economistas e dos c~taLlisla~, e mdl101·nwnte despcrta~:;:c o 
orgnni~mt.' eo1mnt!ni:il elo:; povos: l\li lffúei~u que uma 1-'xpc
rü•fü'.i:J. i:tolnl'o;;a, que ;i~orn :mesm1J '.·stú ;;r) dane!•) nos maiorc·~ 
paizt:,; do mundo. {ftte adoplaea1n '"~~a Laxa<;ão. Yiesst:: abrfr 
Ds ollio" de:;;scs mc~mos estadistns, rmra. se Ycrifica1· .que BS"~ 
principio cconomír:o da 1 ::ixacão de pr·efercncia nos lucros, 
ou no 0xe1, .. ;;so dos lucro~, Hão rnt principio inteirarnr.nte yr;·
dadciro, e que ~ra J)l'Cfcrivcl voltai·-~e ao sy~tema uc Pt'lhr 
ao contribuinte n. sua p~.u'te para oci.:OITi'l' ;.is dcspeza,; publica~, 
c•(mforme <h>li:·rrtiinad os ado:;, conforme dclcrniinad.as c•pc-
1·aç:ür):;, dilnind~·-sc as~im tt !.a~at,;.ãü :;:o!:it'r. 1.oclas ~1;; t;lu~ses e. 
pa:;audo cada um :1 iiropf)rr;.ã•J dá~ opnw;ões <1ue fizesse e, 
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por cu11;:0:.qu1:.ncia. tnai,- '-'" 111.11.~ J11a i,.: 11p•:1·a\.'ü•.•ii -rizt,.s1:ni ·~ 
illC!l!U>', ci:; l}Ut.! fi1;a:;su111 inr!•t·i,_11· ne:;,;u:; '.'!11:1·:ieõn:; iudi1.: afÍ\·<1~ 
dú ;;1·áu de 1·1::;p1}u,.;alJiJi1forJ,· d•: 1.·a1Ja i11di,·id11u. 

So;; E;; ta~:ll·~ vnido~. 1'l'i11<.:i11al11n•11f.t', il lax:acão ::;obre l'X
ÇL!:i>:iu Je lui;ros dt:u lt1ga1: a um ·~;;tuu1J 1.•xllaust,ivo. \]Ue "'e 
'Vúlll fa;:en<.Jo, cl\t::fíadv lJOl' hOlllCn;: de llulavd Saber, ue 3t':lildi!-
11l'aLica .nos uegocio::, uo Sl'ntiJu de de111oustrur isso me;;mo (!UC 
al.labo de affirmar. Pamphldo~ e e it·~ulare;; Lem :iido -publi
cudos .que pa8SO a 1:xhibir ;i. Camal'a Hc•· scnl.iJo de prova r {]Ut: 
a taxai;ão ~obl't! exces~u •fo lucr os ··~ nma. praga qu1: 1~stá d~~
va:.-tando u commerc:.io alllcri cano. ú unia. peia ao descHvolYi
ruento conunerci<i l, e lJUC~ muito ma is ;;nranliúot· cfa Heceita. 
Publica, muilti nmi>\ econornico e m•>ra li:;auo1: ó o ;;:ysf,cma tla 
La:xac;ão .que ellcs 1n·o1Jõcm e (JU<.: 1!.Lt Lni.00 pat·a o par·luurl·Ul•.1 
h ra.::;ileil'o, dc::;ejando ~1ue esLadi:::la,.; 11:.iciu11aeti ::;e; p1·eo1~r. upenJ 
do assumpto. 

Mr. Otl.v J-~al1u. n111a da~ maiul.'•!~ aul1Jddad~s c111 ri.-
11ai11~as nos E:,;tado~ · CJuiuos, juntou-,;(; a •.1utros pata a obt·•~ 
Jessa propa,ganda bemfazeja da L'efurma t.ríbuíuria e e:;cre\"eu. 
enLi•o out.ros, esle pamp-hkt.o dc11orniiwd1) «;.DoL~ auno:; d!! 
'l'axa0ão 11efeituo~a, e seus r esultado::;», e c uja m a Leria f•J1·ma. 
um capitulo d.o seu i'eecute liYro ,, Om Ecoaomic :ind othcr 
Probkms » . 

A lição t.lc:;;t:: metil.i:e da ::;eiencia .. ~ tJ;J:· vrnti~a t.la:; finanças 
l't!f1ercut.iu nu ~.;rauci'c Tmpe1'io brit :i unic<J, em Loudres, inwn
~ c:HaYdnv:nte o centro do commcrcio nmitclial; repere.utiu no 
:::t:io de outras nai:;.ües r,iviliza.tlas conw a. Fruw;:a que aca.hn de 
acloplar o ~y::;tema a que me rei'eri ·~m :::ulisliLui~:ão da t.axacão 
sobre o e:x:c;esso th.: lucros; e ·aiudu. en1 outros 1.1aizes que <1 
c::;tão imitando. E mb, si li\·'crnius Wl'di.ld•~i1·0 críte-rio :rinan-' 
ceiro, haYr!1m1::: dt! im ilal-a tamhem. ('<'.1rque •Js vaiz.es novo::: ·~ 
itrLelliogen.t.es como o no.:;:<n L1?e111 esta \·ant.a-gcm . de ap:m'bar o . .; 
problemas hí p~lo::; out.ro:< re;;o!vi<J•:t:" ·~ .. 1n .:;ráo de uµerft>i
coamento, sem pl'ecbilr pet'coner :.t c;:cala tnda <lo pro;;ress•> 
que tem palmilhado a$ Yelha:; na..:õe,;:. 

Aind;i, no:; Estados Uni cios. uma das rnü íur·cs compclenci<.1s 
\>.lll finan<:a:.:, tambem. J\Ir . ,_r: ~. B'<H:lw, :-;ecundando a pro
PilS--J.nda feita pelo <;['tadu Otlo Kahn, e:::et·cwu o seguintr~ · Há; 
-'Ua t"eústa. (The Bachc R':vi•: 11:~ . ClU•! .rinsso a tr-ududr quasL 
:w p.J da letra, pot· qm: julgo uma r~xposição fram:a, \'Crdadeirà 
1: completa, ao akance de t.oi:f•),:. Depois 1Je alludir aos c.l'fc i tos 
'!!.'tJnomico~ de~a;,tro:;os dil adunl 1.u.xat;ão sob1··c ª" r endas e 
-OS e.x:i;es:::os de lUCl'l1S nu;; Esl::idos unido.s, 1·c11das e Jun o;; a l]Ul} 
se rlcve a .riqueia da 11a1;ã1J, r.- ,;01·c-veu: «Ou isto· muàar.ü, <Ju os 
negocios eulram num hecw !;em sabida::>. 

(:\'ão estão ho.it~ ll•)ut.ra si lu:u: ã•> ns JH··g-vcios na grnn<lf'. 
1 · 1~ pnhl i<'a tl•J Xoi·le. -. 

'lfa. 1.11n meia unh:n clt~ e~c:apur aos 1>1~rui c iv;:1>~ i:fJ',~ilus 
de mn impost<• destruidor - ê pela adop!:ão de nm .impo;;i,Q 
sobre as vend.'il, m ediante o 4ual cada c idadão dc:is E-;tados
Fnidos, como q:1alquet e.slran~efro ~1ue se •tche .entre nl>1'. terá. 

e. -Yol . · XIV ~. -19 
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.fat.almen tr. de pagar a sua Ju$ta quota para o custeio _.-(lo Go
verno . e pelas garantias constitucionaes ique este .paiz lhe 
sarante. · , 

Um peí]ueno imposto, digamos de um por cento, sobre 
as ·vendas realizadas. produziria. em s eu con.iuncto, uma somma 
~uffir.:ien t.P para dispensar o imposto sobre a renda. talvez 
mesmo alcaueasse importancias tão elevadas que_ permitissem 
o a'bandon 11 da cobranc·a de sobretaxas; e, no emtanto, a sua 
incidencia seria: tão snave, que poderia dizer-se quasi im
perceptivel . 

Seri11. de facto, um imposto unico de i o/Ó sobre todo o 
volume dos negocios realizados, pagavel mensalmente por 
companhias. parcerias, assoeüicões ou individuo~, ·em t()da.s as 
nperaeõ;:s rommerciaes que realizassem. 

No caso de Bancos .. corretores ou commissionistas, ~a por
i::cnta,g·em incidiaria sobre a renda bruta, antes de oeddzido o 
seu custeio ~ despezas getaes, em vez ode ser sobre o volume 
das operacõcs comroe:r.c iaa~ realizadas. 

O giro commercial durante :l.9i9 nos- Estados Unidos, de 
a ccol'do com as estimativas de uma. autoridade competente, 
orca entre i. 400 e :L 500 bilhões de dollars. 

' E stes algarismos resultam da applicaoão da formula des-
envolvida pelo professor Irving Fisher. · 

O prof~ssor Irving Fischer avalia a. circlllação de moeda 
é de cheque;;, somma as du as parcellas, e che~ por esse pro
cesso ao valor de todas as compras effectuaaas. Os seus al
garismoF. r eferentes ao anno de 19:1.8, accusaram 1.269 :bi-. 
lhõcs de dollars. ]! o m~smo methodo ap-plicado a. 1919, 
accusa um tot.al de :l. 484 bilhões. 

Desf.as sc•mmas, devem ser deduzidos os valores de mer
cadorias vendidas em bolsa, como sejam trigo, algodão, . gado, 
valores -de titulos de divida publica e de emprezas indus
:Lriaes, etc., mas não nos pal'ece que esse total e;-ccede de õúO 
milhões de dollars. Isto deixaria. 1.000 bilhões de dollars 
para. a ineidencia do imposto de 1 % ; mas ainda mesmo se 
reduzirmos esse total á .metade-, o imposto de i o/'o ainda ren-
derfa cinco 11 ilhões de clollars. -

Isto é, um imposto de 1 % sobre as vendas operadas no 
valor de 500 bilhões, produziria uma. renda de cinco bilhões 
do dollars por anno • 

A analyse compar:1t.iva que adiante figuramos, demons
i.ra como o imposto de 1 % sobre as vendas incidiria. sobre 
trcs dos principaes productos nacionaes; e ·ao passo que essa 
demonstrnaão indica que o imposto se ,duplica varias vezes 
durante a cvo!nção mercantil ·atravéz dos canaes competentes, 
o imposto incide uma só vez sobre a mesma classe mercantil. 

No caso do pão, os consumidores não l)a~m mais pe!o 
que compram, e o imposlo incidirá. sobre o vendedor nas di
versas operações a que o trigo. é sujeitQ até chegar á mão 
·Ào coni$11ID!d9r_.: 
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Ko caso da carne, o ri1ax.imo do imposto seria 'de um cen
tavo por libra ·de peso e o me-smo succederia com a banha e 
outro~ produ~tos dos suínos. 

As vantageus deste imposto tunsistem em sel' elle equita
ti\,arncnle distribuído e pago por totias as cla;;se:;, em todo 
o paiz, e poderá conduzir á poupança, visto que o unico meio 
de escapar ao s•!U paganlt:nlro serâ. i·c•a'\ízando economias ou 
menores dispendios. 

Si, como e pl'ovavel, se chegasse a cobl'a1· as somma~ 
previstas para este imposto, todos os impostos sobre rendas 
(fc 5. 000 dollars oü menos poderiam ser dispensados. 

Ar.tualmentc uma renda de 5.000 paga de 120 a 160 dol
lars. De accõrdo com o novo imposto, si o total de 5. 000 for 
dispeudido Bm compras effectuadas, pagará apenas $50, -
presuppondo-sc . que os vendedores augmeni,aram i % sobre 

.. todos os artigos vendidos para consumo. Mas succede que em 
·1,;ertos at·Ugos o imposto é tão diminuto que terá fatalmente 
dé incidir sobre o proprio vendedor. 

Este imposto só póde ser lançado e cobrado efficazmenie 
si. incidit· sobre o vendedor, e o pagamento deverá ser com
provado cm ultima instancia, ou em sellos sobre recibos onde 
n5.o haja escripturat~ão, ou sobre o gyro éommercial, com
provado por meio de livros de contabilidade menos a quoLa 
paga em se!los pelo vendedor. Nenhum outro imposto põde 
sei' mais facilmente cobrado e mmca haverá necessidade de 
::;•J dh•putar o. quantum a ser pago, como SP.mpre succede em 
mu!l.idõcs de casos em relação ao imposto de renda. Não ·ne
cessitará pessoal numeroso -para sua cobranoa, nem necessi-
1ará do concurso de peritos. As · despezas a cffectuar com a 
,_,obranra de;;to imposto serão muito diminutas e será sempre 
facil 1'ormular estimativas quanto ao total das opera1,;ões, isto 
pot•que. as Yariações ·no volume total das opera'}ões mercantis 
cm lodo o paiz, não excedem de iO % annuaimente. 

Comprehcndendo que eetc imposlo ·se afasta Lauto .e t ão 
!'a•licalmente ·de qualquer ~lUtro syst.ema de iml)osto ora em 
:voga neste paiz, lorna-se neecssario empreh~nder uma cam-
J>auha de educacão popula'r a fayo;· da innovacão >. . • / 

/ ~o.í.c U.em a Camat·a - ·~ o alto commercio nos Bstadus 
Unidos qu.e estuda, ac-on::elha o novo imposto, e lhe faz a: pro
pag1wda por tados os meios. Publicam-se livros e pam;p.hleLos 
a respeitp, dirigem- se circulares a .todas as classes e corpora
~,õc:i com estes dizeres que ainda peco licenc-a para ler: 

.. dl'omamos a liberdade cJe apresentar-vos este folhei.o vi
:;ando aliciar vossa cl}operar,ão e .a.uxilio a favor deste mo\·i
mcnt.o. ,confiando que podereis disseminar esta doutrina: na lo
calidade onde 1·csidis, e promovendo,. :PiQr füdos os meíos po·;;
:oivcis, .a considel'acão e apoio dos representantes politirps pc- . 
rantc. o. Congresso Legi.&la.tivo, :J)a!'a que apa<lrinhem e abracem 
~ idea ~t~ ~~ ~j~ ~pµ.vertid~ ~rq t~i~_.. · 
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.\X:>AES D.\ CAM:.UA 

1-'u:-:i v~t·ifit;ar-~r\ o r-ffei lo ueslt.• iu1po::to sobre um pão, 
CO!Ji('t~an•mM [Wl" 1;on;;.ickrur (!tlC dlt> incide. C'lll rn·imeiru 
lug·a r, an .-wr Y~·wiido pt.'lo p1,odud-ur; 1•111 segundo . logcrr 
quanuti ,, nioagr.1ro n Vl'udf'. e ti111 1.erceJt·o lu;;ar quaudo e ven
dido i;.wlo yadei-ro on Ycndniro. Os -pre~;us e -u impo;.;to ~eriant 
come se s1~gue: 

Ao deb:ar o I'r<>ductor: 
Um alqueire de trigo vendido por $2-.00 pagarht de irn

J'osLo, 0,02. 
Ao sa.hir do moa:géiro: 
'l 1 i2 alqueires de" trigo r:onespondem a 1 barrica de fa .. 

ri1~ha no valor de 8i z. + -l 1.1~ : preço. $2. 67; imposto, 0,0267 .. 
. \o sahir do padeiro: 
Uma. barrica de farinha faz 26(} a :'!üi pães que se ven<lcm. 

:í razão de S a 9 centavos: preç.o, ~5. 10; imposto, 0,051.0. To
tal $0-.0977. 

lsto corr<~'.$Ponderia uo irópost.o sobre um alqueire de trigo, 
através das suas 1•c:;;pectivas mani;p.ulacões $-0. 0977. Este, im
·1,1osto, porLa.nto, ou sejam -10 \!entavos, é · <> total que pesará: 
sobre um· alqueü·e de Lrig:o, desde a: sua. produci;ão at.é ser 
..:onvertido em farinha e depoi;3 em 60 pães para consurno. 
O total desse imposto si fôr. de facto. trainsferido rjara o con
sumid-0r. -é !.ão diminu!to que. apenas al:Linge a sexta pa:rte -de 
um i::entavo para ·cada pão. O que induz á crença de qU'e. :pro
·vavr.lmcnte scri pago pelo· primei.ro. mas ainda assim, será 
tão füminutó que não lhe alffecta.i-d. -o lucro. 

Estes · ralculos baseiam-se na hy,p.othese de tres op.era
t-õe~ de venda ; mas ainda- mesmo que o trigo o'u a farinha 
sejam reven'd i<lo-s. o im].)osto comínuará a ser infinitesimal 
para t:alla pão. Além disso, ~ -sabido que os p adeiros só fabri
cam memls da metade do pã.o e.onsumido, de onde ~e '.!Onclm.~ 
que o imposto ainda é menor paira esse -prod'ucto de primeira 
l1ecessidade. 
. Calcull} do imposto s0bn~ earne - Pelo mesmu p!'Occsso 

püt.le- sc i.:alcular a incideneia desse jmp-0sLo sobre a carne. 
Toni<u·cmos por exemplo uma re-r. abat.i<la aQs 17 de Julho d~ 
:19 10 . 

Ousto da re:i:: <: despezai:= de :i.bat.cr, \'CO'de1·, P.[,c • 
.Pes-o vivo, 1. 202 libras a lõ,34, ipor quintal. Bl9G,H . 
.Despe.ms de abater até. refrig-erar. 8,85 . · 
Despeza na Vl'nda a. ret.alho, G, 1.0. 
}'i'rete e r..arret-0 para. o ai::ou;gul', í-.\10. 
TC1ta1, :? 1-'r ,26-. 
Vrnrhs r~alizada~ : 

Gorduras. 85. 8 libras a l S . 8f po1; -100 libra:::. $JG,-H: 
·r.ouro. 78 libra;; a. 31:2 _ H p(•\' 1 oo libra.s. $~:). 51; lluxo. tripa; 
:etc., ~.93; carne limpa,, 710 lillras a. 23,99. fi().53; total, 2i5.91~ 
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() impn2.to nr.;:l l' ca:;;o inc·idi r:í sobre o ~onsúmiõor da :Mrm:r 
Mlgllinf p.: . 

"Em primeiro lognr o .mardianf e. cnmprnu a rez ao ~r-indnr 
fl l':';ic pagou :30bl'e .~Hln . .H ·l % <lc impn ~to: o ·a.Mugt1~íro vr.m
drL1 a :cqr~ie po1' $17~,33 e p agou ·ele imp_?!'i.D J :io: total, 3,66. 

D1v1dmrJ.o ~$1 r. )mpo~f.o -pelas 710 lrnra!' de t'.a.rne. temo$ 
l"[Uf incide >-0br<> cada unida.dP rle libra rl<' pc>i'O a quanti:l. dr. 
:~O', OG3 (B•íl rP.is a f-i$ o dollar) . Suppondo. p0rém. que o a<'On
guciro v•mde t.octa a (•arnP a .rn r.1 . a libra. ain<la a;;sim o "im-
1JO$!O corrr~spondr.rú a -1 ~ to de um oenl':lYO pq· ; ihr.a, e mesmo 
que inoidi:';;;e ;:;ohr"' o 1'-0n>;emidor. apena:'; impor taria em 
rn, Of!~ por libra. o qll(' n nm pmv•n mt'no;: d l?. um c.<'nf:ivo 
.:,obr,· 0afü1 libra dr. m:irne . 

T omC- $P. agora a r:ame de. n.m por.r,(l 11ha f.ido ao.~ 17 de 
n:1luhro dP HH !) : 

J>~i::o vivo· 306 lihras a H..3 e ... . ........ .... ..... ... . 
Tod:i:;; a!; de<::p~7.a$ atA ao frigori fi r.o .............. . . 

~~3.76 
·1,59 

C:usi o tol~'li . • • • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . · r. R.35 

·\'nlor {los pr0dur.f.o~ ,·enrlidM : 
:Prn>inn.lo$, l -'í % do peso Yivo ........... . ....... . . . 
'Baron e manta~ gordas 3-J. o/,.. ........ ... . .... .. ... . , • 
Patos. ·12 l /2 o/r ..... . .. .. . ..... ..... .. . ..... .. .... . 
·Banha d<i 1" R '}~ ............. . . . .... .. . . ..... . . . .. . 
1-dc>tn de 2' 3 o/e •.. ... ...•.. . ..•• .• .• ••..•••••• · ..•• 
•) :itros pl·oduct.os . . . . . ... ....... ... .... ...... . . , . 

Total • • •. ...••.••• ·· ... .•. ....•. ·. ·•• • $4S,3fl 

Se o f.ota.J r!CSLP im.pr>Sl-o inr:il1ir loi:ll) i>i•hl'r> o crmsumidor. 
não rxcc~dcn·~ i:le 8il . \i0!l2 po1• librn dr pr.511. n que t :rn1lwm 6 
menos c!e um t·r'!ntavo per lilmJ. de peso so!)l'e <:~rnc de porco 
e outros prOullcl.0$ dc;;tt> animRI . <Em .moPda hrn·Sileir~ üO 
téis, ao cnmbio acLual. / 

Passo a lêr a lra.dnc(:;fo dr. uma. caria puh1foada n:i. Bad1c 
Rl'mew de 5 dP. .iunho 1le ·1 !l::?fl r~ rrur. muito rscla.re re n inci-
1 ) (1nfti::~ do novo imposto. · 

<.: Pnrpce q·ue V. S . mal in(C'rpref.ou n car:i.r.ler e natureza 
lio impos lo ()Uc advogamo~ . A sua est.imativa. {]n que o im
post0 sohrr. o ·total ria~ venda~ (que alh'og:nmos) cau s.'\t'Ül. u-0 
.pi.;blico. t\ ba;.:en.clâ nc1 qu~ a os.o-e mesmo pnblioo faria o im
posto sohrP. a;: v1>nda~ a rl'talho, {l m ndicla riu P. fMS<'m ri:i:i li
znclas. 

Esle ultimo impn~1 o encnnlrn um r.xcrllt'ntr. i"\:C~.m!)lt~ no 
imposto sobr!' u \'r.nd:i. (]P. refrr>sr.o;:. caso nm que, p:n·a. ca.da 
bebi<l'J. ri!~ ·t ~ .c·.enfay.-;,:.:. o 1mblirn rec~be nm pequeno bilhetP. 
l!ôr de ro~a. pr.lo CJ.lla.l p3i;a mais 2 centavos - o que é um 
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iropo"sto e:cagg-erado 13 "/ti, mai:; o atropelo- e ínconvenietrcia que 
determinam ainc!a são peiores. 

Isto não descreve a inci-Qencía do imposto so.bre o t otal das 
vendas. O imposto sobre o total das vendas é o v~ndedor que 
o paga e não o ·tomprador . E a sua incidencfa. rec.a1hiria do 
moe/o segu inte: 

O negociante ou vendedor extrahiria ca sua e3crip iuracã.o, 
uma vez por mez, o total <las vendas realizadas; e enviaria um 
<:xtrá.cto ao c.oU.ector, com um cheque pelo valor de i . % sobre 
essas vendai;. Seria este· o metbodo a ob;:ervar por todos 
<t(]uc.lles sobre quem incidisse o imposto. 

I'{ estes termos, V. S. comprehenderá que o comprador a 
retalho -nada tcriu quo ver com o imposto, pelo menos. no 
:lcto <l.e effect.uar as r.ompras. Poderia, sim, cm sua propria. 
imagina\'ão. ~nncellar "' icéa de <P..Ie o referido imposto era 
pa;o p-0r elle. Mas isso êepm1cE>ría da con.currencia que pu
desse pre·valecer no r.-0mmercio da mer·ood-0ria. que "tivesse <le 
comprar. Se houvesse super-p:roduccão e a eoncurrencia fos
se grande, os preço& seriam cotados tii.o baixos quanto o ven-

\ .:ledor o pudesse fazer. · 
Esse ímr : sto, p-ort.ani.o, ser ía eonsidera.<lo na. orc!em df! 

despezai; gcraes, -como são os fretes, custo do transporte, alu
gueis, etc., e, ao r-eputa:r a mercadoria exposta á· venda, à ne
gociante teria em {'.Onta_. principalmente, a concurrenc in d e 
.i<:llls competidores. 

Desde ha longos annos qu~ t.emos nas nossas tarifas ad\.tn
neiras um exemplo da. fórma como o imposlo pago, por vezes. 
incide !'obre o negociante, Ludo dependendo da concurrene.in. 
P. €Cm qne> i$l.O cau8e :i. n1~nor perLurh:lção no gyro commei·
ci:i1. 

Qua.nw ao imposto sobr e o excf\sso da renda, V . S. rl ~v·~ 
s aber qnc. se.ia qual fôr o ramo d.e aclivida.dr, corumercial nu 
i.ndustrial em qu~. elle inc·ide, quem o tenha de .pagar tL·(lnsfe
rc-o iniUudivclmente a.o consumi-dor. E r><rr ser impos.siv-el 
avalia!' com prcc}s~o o r;uat1tttm ~esse imposto .que teria de pn
ga1·. nugrnentnm no pre<,:o da.;; vendas uma porcentagem. ele
va.da. que ·cm certo.s caso$ e:!cede -duas ou t.res vezes mais d(i 

que cobrariam. se tivessem a certer.a do qu.antum d0 im_po~to 
q1rn de facto ·$ão chamados ;i. pagar.» 

As seguintes con.;;idera~ões deixam em evi<lencia como na 
Amcríca o CSr>irifo pratico dos homens de negoc.ios e ca aHa 
f innnr,n condemnam o imposto SQbre n renda e advogam. ncsl-í\ 
momento, como o uufoo meio de solver as difficu.td:i.dcs fi
n{lnceirus do pafa 8cm descontentar as classes, o imposto sobre 
o gyro ·ou as ''endas r·eal iza:das . São pahl\'l'::i"' qu e: cxt.rahim'os 
no orgão loncir ino « The Finnncier » de t'!3 de ontulH·o tio cor 
r rnti: anno. 

Em um momenlo de fraquc:rn os E stados Unidos. imitan
rln a Inglnt('rra, tldopt.nram, como medida. excP,pcional de tem-
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po de guerra, o ímpos!.o sobre o ex~esso <le lucro:- I.:;to. a des
p.eito da ,justa repnlsa qne en0ont:rou e~se imposto da parte· 
<!os commel'ciantes. etünomistas. induslriaes. todos rec<>'nhe_. 
cendo quP., embora Msa medida· pareci:'sse popular e satisfi
JJesse o ~apricho dos homem <lr, Yist.as <:urtas e apoucados de 
nrgucia, seria pn_judicial em toda :i. aceepr:ã.o da phrase, 3.() 

commeroio e ás inr_~'lstrias de todo o p:i iz. 
•Os p.rotestos contra este imposto, e as recommendações 

feitas para .que seja substitui d o por ou t.ro sobl'e as ·vendas 
effeetua:das, não 'teem partido sómente dos coamneroia.ntt.es 
ct1,ias opiniões teem s ido eso:i~sadas por est.e jornal e editadas 
nest.as colnmnas. Em ult.ima analyse. póde-se dizer que es
ses indivíduos füllam por oont.a propr1a, ou quQJldo muito 
rcprcst>ntam apenas um circulo de esphP,J'a limitada. 1\-las a: 
questão da opposicão áqueHa medida muda de a-spooto, quan
do neHa se empenham, offioiaclmeintB, todas 'as classes co:n
se-rvadoras e a mia voce reclamam a sua subst..ituiç.ão pelo 
imposto sobre . as VP,nda.s effeC!Luad'aS. · _ 

A Associaoão -O·e Fabricantes Nacionaes, $s Estados 
Unidos da ~L\.merica, publicou recent.emeJltr. nma plataforma: 
sobre n.s industrias americanas. a.fim rle rlair a maior pubü...: 
cidade ao seu ponto de viSifa qualllto ao cornmercfo, ·em to...: 
aos os seus· aspectos, quanto ás industria e.;, aos impGst-Os, con
dicões sociaes, etc., visand·o po·r es~e meio frjzar o seu pontl'li 
de vista para o recommendar aos legisladores e aos cand!jda
tos á p.resicle·nc.fa que :procuravam subir ao posto de pri-
meiro ma.gislrado da nacão ame!'icana. E. para que esse mo-

- Yimr.nto da parte dos fabdcantes foss;" tanto quanto possivel 
apoiado .por todos os ramos d~ ar.tivi<lanf' industrial, foram -P-S
colhidos 58 representantes das TH'inoJipaes industrias de 25-· 
Esf,ad-0s, para deliberarem sobre n :1$.'lllmpto. E. tcne1o-s() 
reunido em convencão .. aos 1S -de maio, foi officia:lmente . as
.s~ntu<lo o· pogramma da convenc;ão, no riual figU"ram, eonlfir.e os 
pr-incipio~ basieos, o que segue: 

O charnad<l e.xcesso dP lucros despreza as relações esta
belecidas ent;r.e o risco e o proveit:o d'o empl'ehendimento. e 
n~irrava l·odos os enr,art?OS, prm:iue augmenta n preço de to
clos os productos, rlesde. n mat.eria prima ::ité ao artcfac.f.o ex:. 
t'.lOsto á venda. 
. Tn;;.pira e P."t.imula a ~xf'l'avri~a.neia nos füspeniiios rle 

fnrl<(l n ordem. 
A ·J'evogaç.iio õest<? impos~-!l P. a su:a. s1;bs~itukã.o .- pnr 

011t.ro:' Mbrr. t.orfa-" 11~ veTir:la~ P:ffer.tuarfa.s ><erfa.m nb~oh1ta~ 
n1l'nf.,., faw1ravri., an inl.erPSO:P- pnblico . 

. As taxa;: r:lev:vl:i;; rias ;;nhrf'lrrxas ri<mominadas ~xr.f'ssn;; 
d P ·lur:rns nprl'am ·dirrct1nnl'TI1if' r nntra n infJ>.1'1'$SP. ~P.1'1\l rt(3 
fn~a n nnGfin. -

Por n1P Í11 <li) impn;:lo ;;ohrr n l''.\:~~c;;;o fl<'. lnr..ro::. n::. ca:
oif alistns sãri r.na.zidos a /\mJ)rC\~:tr fnnrlns sórnP.Tilt.C\ cm t.i
lnlos isrnto~ de imposto~, dcix-anrlo rm ahnndono fls empM-. 
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1:l;: •i ndus t.Tia,~« q11~ n<.'ces;::i tmn r.onJ.inuamcnfo di1 nUli~~!' r13-
{;\ll'.-:os par~1 .:;{) -0:xpandirem n auirnwnt.arem ·n. 1proi:lur.ciin e, 
1:n1'.fanfo, a riquer..a puhlica. . 

P<w <>-;; t."- 1wocess-0 ~i!t -ão llürno que ·punido;; pel(} <setvico r1uc 
prestaram ft ~ocir.dadc os i:a-pit-ali;:.Las qne P.mprBgara.m :Sefü 
rc:itursQs 1w dcsen"oQ.vi:men:to d•e ~mpre.zas i:nd.ustrfaes, -ao 
passo ,1ue são protegidos <lS donos de titule>s da tlivit\a. pu
lilica. isento!< de imposf.~ . l~m dmpoSf(l .só póde ser equita.-
i.irn ·~ .iu;::to, quando na .~na applie-ação. dist.inguc eníre :'\.~ 
l'endas que são emp-t'N~-a'das com o fim OI) .n-ugmen.t:i.r a pro
dLJcção e as ·Ql.lJ>. ;::fo c<insnm ii1.a.s na sa.t. i<:fa.<:ão d:c. ~ozJs pe~-
Rn~e5. . · 

Sempre que se ave-nl:a .mn novo imposto. é dever <lo lc
f:i::'!ndçi~- invesf.igar ·e~hausLivamenl e o:: Pff<>Ho~ rlr. rnn ln 
ci•iPncia anLes <le o decretar.». 

Sr. Pre~i;:J.e·nte,- aqui se dis~e que ~m Loda a parte ha 
impos! n.s sobrr. o:'Xrf.sso dP. lucrM. r~nmo imposto!': e(·.onomfoos. 

O :=;r. . . BE.-:1·0 DF. ;\Jinj>.xn . .\ - ?-fas silo impo~lllS -transito-
1'Ítis, si"1 r-:iti-st.em durante ti guer1•a. 

Q Sn . .To,\o .C-sSML - Mas '.!, v Práade é o .que ·aqui est[t 
(·~r:ripl o P. de\'e ser rep~t.ido : «.A rP.vog:u;ã o de taes impostos 
~ .. n sw1 snbs!Huição por out1·os sobrP. toda~ a:; vendas eN'e
(:i.uad.as s1~rinm ahí'olufam rnt r- :f;..'lyora\'Pi$ a[) intere!'\~P pn
h! ic<1. 

O ~n. IlEN1'0 nr-: -Mm,,:SJ)A - Nem se cog-iia dnlle .. aqui, 
c~i·r>io Nl. Es~;\_ sr. ! ralando de iinr1osf.o sohrr- J·ur:-ros liqnidos 
1.lr0 r.ommrr<' iO. não snh1·P rxcp;:~o dr. l'üCr<ts. 

-;'.) Sn . .TnÃo c.~Bl\AL - A Associarâo flr. Fabricantes. z 
qul' mi' refril'i, não sr. l ilnittm a r.nnd.emnar r~mphitltic11mént.e 
,, imposl n tlt:' r1~nda ou i'~ja :>obrP. · o excesso de 1.ucrcis, !lOf 
i~Onsjderal-o ;:umma:mcnte fire.iudieial e nocivQ, :mas l'P.COm
mendou :l adopi:ão rte -um :mbstituff..-o oe;:;se imposto ' fFo 
r :rn1 nnmoo.dns dh·P.rsas c:ommis~õrs · pela convrmção para o 
csf ni:lo da;;: di ífnr.nt.1~" malP-t·i a:; ;;ubmetticla.s á. discussão de.s
·r~s ~ommís~ões: uma das mai:;; iinpm:t.ant.es foi incumbida do 
('"! ndo nne sr ret'C'rr· a impostos. Do l'P.lfl.1 ot·i.o dl)slu Com
mi,.si'io e xfra.h imo:; ci;; lopicos se'"uintr5: 

«-O imposto soh1'r n l'.XCP.sso dr Inr.ros foi a.<loptndo com.ri 
N'c~\ll'SO t.rreí1oríal 1)ara t'azer face as emergencias der ivaàM 
,io f"s lado dr gnerra, r .~r"1 1mcontrava precede.ntes no estrun
~1}iro . Pr estou !'-•'rV i(:M 1·omo medida p1•ovisoria. . Nossos es
fo-rr; ri"' drxr.1\1 <: onvM·gi1· a~ora para lançar -bases subst.a.nr.ia.e~ 
como :\8 qu r nu:;; ~P.r\·iam art es dn. g·ucrM.: devemo~ eliminar 
por eomplcl.11 l.od n.~ os r1>.c m·:.:m: tJe expr,diEmte que tenham de 
inf.c1't·omrier n rnar<-h;\ •lo nos;;:.o fllt.uro de~envolvimen-to ?.CO
nomir.o e in<!ustri:il. 

Ar> Con~rl'sso compr.t.t' organizar UO\""i.S bases !f)ar:i o lan
r:am~nt-o de 1m posros C\UJ? ;;e esf:R.it>m i1a. equid~e, garantam 
1'<.'ndas ,;egurn~. p P.rmanent.e;;, que sa.t.i;;i'ai;run toaa.s as neces-
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:fiida'des do T•hesou l'O, r deixem o Gnvm.·no desafog.aõo. ma~ 
snm <e:m;:ai· Yexame;; .~ atropl'lo.- a da,-;,:;,~ al:;uma.. nem ~ntor-
1>e-c.c•r· '' dr..~í~nYolvirn F' nto elas indus1.da.~. E. isto o ((U(~ não ;;io 
nonsr.guir'ü .i:.imai;; com o imposto soh1·n n F'Xces~o de tuc.ro,:;. 
Qua!quer qu~ $(:,ia o impo(':to a. sei· nrrado. (1 :fito principal i'• 
a1•rc.cnoo.r c1uanto prr,cise o Glovf'rno para. ser•iços publicog. 
n:1segiurandD, por1~m. ao mr.~mo 1 PtnPo. a rn·osperidnde geral 
(la Xaçã.o . 

. <\:qur:lles que pl()iteiam a revog-açií.o do in'lIKJSto sobt·r.. tt 
rendJ. 1>roc.edem co.m absoluto desint1~re;;,:e- e isenção de 
~mimo. ~ão. em $lia .maioria. homens qu<' l,r.em dado teste
muri!.fo .pn.biico do sen l)aJriotismo e de l1l\P. sabem oolloen.r 
+'.l.ri .rn:t dfl illterr.gse ;;u-balh~rnos os ínlcres:>r.s da ~aoã.o». 

· Para bem precisal' o:; Lermos formnln1lris para YP.rbero.1· 
':> ~_.:; ,, imposto disse a Commissão: 

«0. imposto .~obrt< A-\.('.esso de h11:1·0;;: 

a) priva os induslriar.s · íln !P-g-ít imo l'i-1Jt o rle :ma previ-
fün<:ia e so:i.gacídade; 

b ) -úastjga a intelligencia, inf.rE>.pi<ln ,.. hahilidad~; 
r.r desanima a producçíio; 
r.l! mult.a <:i emprehendimenio do en~enho; 
~) obsl.a a n.ccumula.r,.ã(I de l:'a.pifal "fHlt·:i o cle;:rnvolvimnnto 

'tndu;:.trial: 
() an1ma e~ díspendio;; dr~;;regrados; 
g) premeia o ~xce$SO ·de <·apitafüac:vi ~ finta o~ princl·· 

j-lios conservadores na gf'.stãq pral.ic:J rle caµltne;:: 
1t. ·1 desanitnn. nova;; iniciativa..:: ~ eonfit'::nn n!'lh:is :w~n

h1ra~ ·no goso ck· seus rcspee.f iYo:: mGnopolin;-;~. 

«0 bem estar e progr~sso econoniicú cio po.iz e:cigcm :i re
y<lga.ção imme<liata do imposto ,;0bre () luerü . . :V.M· P.;>;;:a revo
g"!l.C}ão. ao mesmo tempo P.:dgp, qn('. ;;rj;i 1·1·ca<lo um oulro que o 
:mbst:itua. E o novo imposto dever:í rctwir Yant'lg-e-ns r.spee~
~·ir:i:'!, ser ,justo, C'q;u-itatiYO, para <1u~. vossa ser· recornmenda1o., 
D e.yo produzir' tlnla renda ahunda-nt!.'. :ld"Q'Wtcla, .:;c1• r!c Ul'l':'
(::tda~ãO facil e rco.nomica. !'f'JU infl ingfr <'11(•.argo;:: in:.:;up1101·f tt-

. Yeis, seja a que classe ftrr, itevt>1·ú d~sariimae !\ prooi~ali1fai:le e 
_r.'.'Ol110v~r a prospc>I'idadc g~ral nu naf:ãO. 
. :Pensamos C')Ue a. \\n·icn solut-ão pns.sin•l para •'~="r. pr:1-
blema, ~ a crea..~5n dB nm inlpl!sto razO:t\'cl '~ jusln ;iobre lod:: . 
-.-,s vendas ~fff:ct.;adas. E;;se inwosto p nt-le ::.1~1' a1~plií·a<li• po1· 
vnri.as fórmas. ·\ln::: qnrr no;.; p:irer<'r 1uc :L forma nmi,; ra
~. o!lvel s~ria fa:~cl-o inr.idlr- sobre '..odns n::: v·~ n·fa.;; rl~ 1w~1·en
<~0rias, objectoi::, g<.>ZJP.l'O.S e t:~ll'l:lS. "ffcctu3tJH~. 

E, Pm vista cl:i ~-r:mdl:'. tN1da. croe poll•lr:í se•· Jcri\·ad~ 
i!~Mf' novn imr,-o::-1,o. a 1•ommis~ão subm.cHr.u. rcsp:>ctivam(>nt.,, 
.IÍ. considerai:ão do r.cm;,'TcssQ L~!-!is.l.i t.iy, a r e.t'orm:\ \J;r 1ni <i:l 
r('l'.'cita, da. :ft)rm::i se.guint.P.: . 
. a.) que seja ereado o imposto de -1 % sohre a ven,da de 
~odos oE! generos. artigos, :mercadorias, et~ . , effectuada po:r 
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indivíduos !legociantes, col'J)oracões e algumas. das empreza!I 
de serviços publicos; 

b) um imposto normal de -1 % sobre a renda, seja qual 
fôr a sua origem, quando exceda de 2.500 dollares para soltei ... 
ros e 5. ooo dollsra para casados; 

e) renda alfandegaria; 
d) renda. sobr~ o ak.ool, tabacos, e im:posto.s de cons~cii 

ef.c. · 
Em nosso caso t:erem·os de accrescent.ar: 
e) imposto do sello papel.- . 
Proseguind(l, disse a Commissão acreditar qne o imposto 

sobre as vendas realizadas ha de constituir uma rendA.':irle..; 
quada, offerece~~co as vantagens seguintes: 

1) será. equitativa e .iustamente distribuiôo netre umá 
grande massa de contribuintes durante todo o anno, e não. 
passaorá de um golpe, em épooa.s defler-minada.s • 

. •2-) inicidir6. sobre mu itos rontriliuintes que agora escapam: 
n todos os impostos. 

3) é facíl de precisar o respectivo quantum; -.: 
4) póde ser -cobrado mensalmente ou por trimestre: 
5) um imposto sobre excesso de lucros nada. produz em 

INnpo de crises i.ndustriaes ou commerciaes, ao pa~s11 que o 
;mposto sobre y,•ndas é perenne; 

6) a co:ecurreacia em todos os r-amos será garantia aut.o .. 
·1iatica contra o~ ~~busos; · 

7) ha de encaminhar muito capita·! ·quE! . hoje só -procur~ 
emprego em títulos da divida publica, para o emprego em 
·•ndustrias prodt1ctiYas. · 

Este imposto ha. de éstimu1ar o commercio e lhe õiir ') 
impulso de que tanto car~ce, collocanc!o a Arnericn nn. baso 
('!:onomica subs(.ancial que ha de g-arantfr-lhe a, estahilidnde e 
11c:rmanencia da. sua prosperidade~. 

Continuando a apreciar o movimento dos americano~, es..; 
creve o citado org~o londrino so-bre 

<:Os americ:mos· são, reeonhecid3mente, 0s principacs cont
mC'rciantes do rr•undo. A Associação de Fabricantes <los E:SLll·· 
dos Unidos não -só C<ln<lemnou o imposto sobre os ·excessos -dei 
lucros, -por ser este ruinoso :piara o commercio e iru:iustria; 

__ prejudicial á sociedade e. nocivo para toda a nação, como re .... 
commen:dou a crea.ção do imposto. sobre vendas effectuada.s, 
porque reputa este imposto eapaz <ie facultiar ao Governo um:i. 
ren<la adequada e p1wmanente. incidindo justa e equitativa
mente sobre todas ns relasses . E ~inda -porque julga que este 
imposto facilitará. o emprego de capital em indnst.rias pro
rlncth·as, facto de que .se resente a Americn:. 

Este pa.iz está ho.ie soffrendo . não sómente do:: r:ffcito~ 
ol(;lcterios da g ~erra em que $0 empenhou; dos inconvenitlnte;:; 
que inevitave1r-·1ente perturbariam o comm~rcio e as indus
f.rias ·nacionaes, como lambem está. sofrrendo, em grá.o multq 
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~levãe,, do Ianoamento de impostos iníquos, impróprtõS, désá• 
zadcs e mal concebidos; os quaes devem ser abolidos quanto 
antes. . . , 

Grande parte do mal,..estar nacional e. com certeza, do 
mal-estar das classes laboriosas, póde · ser · attribuido aos 
e.ffeitos perniciosos dos impostos sobre exces~os de lucres, que 
vêm justamente deprimir o <:ommercio e a industria quando 
mais necessitamos que se ,expanda.m e desenvolvam; objectivo;' 
para o qual o Governo deveria fazee convergir todos os es
forços ao seu a lca'nce , l> 

O. Brasil, pode-se dizer que está ap.enas no portice desses 
mesmos desastres.. Os propugnadores de um imposto sobre 
os lucros, e m-esmo sobre a i·enda. e de um imposto sobre trans• 
porte de cousas, deveriam meditai- e r.o\h er a lição dos povos 
c'Jultos.· Estou cer!o de qu e o Governo e; fará. repellírá essns 
idéas ante-economi-cas e de resultados financeiros menos cet'
tos, ~nveredando com sP.gúranc:a e crit~rio pelo caminho que 
se lhe aponta . · . 

Poderão appareccr ob.i·ecções sobre a praticabilidade desse 
novo imposto. Na Europa: como nos 'Esf.ados Unidos. ellns 
~urgiram logo. e foram incish·as, até que a applfoac,ão de umo. 
das modalidades do mcsm·o imposto, na Fran~a e no Cana .. dtí, 
<:omeçou a prodmir resultados assombrosos, e a attrabir, só 
por jsso, a attençüo geral, m~mo da. imprensa leiga. 

No primeiro desses pai?.cs, est.ando ap!m:is ha um mez em 
''igor. já rendeu, neste curto periodo, a quantia de tre7.entos 
rnilbões de francos. 

"Como nen·hum imposto novo, escrE!ve o citado org-Jo lon
drino, como nenlmm imposto novo rende .iáma.ls o seu com-' 
pleto, no inicio, é de suppôr que na or-dem natural das cousas, 
o incremont.o verificar-se-ha. no futuro, :í medida que o fisco 
puder aperfeiÇ-Oar os meios de cobrança. Os resulf.3dos at.é no 
:Presente obtidos são promissores e é razoavel suppôr que um 
imposto identico n13ste paiz !Inglaterra) renderia. muito mais 
do que está r'endendo cm França, se levarmos em conta o 
ma1or volume do nosso ~yro, a maior população e operai;õcs 
rnais importantes do que se effC!ct.uam cm Franca." 

· .Aos que se apresentaram allegand<> que o tributo se>bre as 
vendas é apenas um gráo menos conderonavel do que o outro 
imposto que elle viria snbstituir, ou seja o imposto sobre ex
cesso de lucros, e que a sua incidencia pesat'ia injustamente 
sobre as emprezas que maior gyro têm, com menor pr oporção 
ric lucro. e ainda mais, que a sua arrecadação seria dispen
rliosissima, e que demandaria um grande augmento de pessoal 
rln repartição fiscal, eis como responderam os seus defensores: 

" Um ligeiro estudo deste problema poderia levar ao cs
pirito de nossos contendores n. convicç11o de qne são musorias 
~ts suas oMecções. 

E' facil demonstrar que a incidencia deste imposto nãn 
'pesaria. ínjustam~nte so1we quem quer que fosse, vist-O que, 

. cm caàa caso particular, o onus passar ia aft'av~s dos_ respe-
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<:tivos canaes ii::n·a recahi>:, em ultima instancia,.. sobre o co'n
:;~1midor <le a!'t.efactos, do sol'te que os industriaes, os cornmer
i'~1antes quer· o $eu ~'Yl'O se,ia fnmde ou pequeno, ou os seus 
JL_icros enorme;; ou infín.itesinios, em relai;ao ao total, não te
riam rle pagar parle alguma do jmposto, o qual sl'ria pagn 
!'6ml'nl.e pelo c-ousumi.rJor. 

O imposto por nós advo.gaào não é o imposto sobre o mo
vimento iotal de qualquer casa .corn:mercial. corno erronea
Jnenle se suppõe, mas sim um iinposlo modes.to sobre todas as 
(;ompras effac.tuadas, se.ia de ma1 erias primas. proàuctos semi-
manufocLurados ou acabados. " 

Póde-se argumentar• que es:;;e imposto elevará (1 custo das 
mereadorias l)aru. r,onsumü _ Mas esta é j·ustamente a maior 
ob.ieceão con1ra o imposto sobre o excesso de Iucr<Js, pnra. 
1:usle:ir o qual os fabricantes .são for~"ados a augmentar o:;; 
rwel]Os de seus prodttclo<;; ~m propor1;ões desnecessarias com o 
nnrn imposfo. 

Temos a ürme convicção dc- que · o consumidor em trltima 
analyse, aproveitaria c-0m um im~~osto que, em v!'!z' de ser lai:i
•.:;ndo sobre os hrnros cm excesso -comparados com os que s~ 
vet'ificaram nntes da Gueri·a, seria Jancado .~ómente sobre o 
maior ou menor movimento eommereíal ·que se verificasse. 

Pomos de parte e refutamos por indigna de considera(lftr: 
Mria., a obj~C\;ão 1cvantnda àe ser impopula1', difficil e custoso 
de arrecadar o imposto sohre as vendas. Está ainda por des
r.obt·ir a. formula de qualquer imposto ·que possa ser conside
rnda Dorn.llar. Qu:mto á"' uifffouldarles e custo elevado de ar
recnd;ição do novo imposto, só necessitamos dizer que o imposl.o 
sohre divertimentos é de facto um imposto sobre o gyro de 
emprezas theauaes de toda a especie; mas não é àe arreêa
rlação d.ífficil není disp_endio!!a. De facto, nenhum outro im
posto é mais facilmente cobrado nem mais .gostosamente pago 
do que o im~osto sobre o ~ryro de empreza:s de divertimentos. 
Si fossemos aterrorizar-nos ante difficuldades imaginarias 
nunc:i se levaria a effeito experiencia. alguma com impostos 
novos, por maü;. J)romi;1sorn,, 11ue as mPdirlas fossem do ponto 
rlE" vist.a fiscal. 

Se~a. porém, como i:fôl', lemos o exemplú d::i. Fran4'.;.a a 
setvir-nos àG guia; e, .si a Frauça poude wEeclar somma 
làfJ a1}l"e~iave.l t".ílffi o in1po>.to .-;ob-re a.s ·.-::i,nda~. não l1a Iazão 
alguma que impeça, a Inglaterra <IP. fazei· <Jutro tanlo. Gonst..a 
que o Theso!lro Neoional ;procura, u·rgent.errien!e, um .;;uce-e
d:meo de um imµ~:;l.o sobre ex.~esso de lucros. J:.:sl:;mos cnn
Yenci-dos ·de ciue lJ. fOluc.:ã-0 mais ~ímpJ.es e aft'ír~~: <le.";.;;e pro
blema eneontrn-s.: no imposto .c;0tre o ,;.:yrc1, ou venduo; :::-e~
foa.das.~. 

Lt noticia do successo cm :Frn.nça. voa por todo o mundo. 
Por toda r.iart.e se e:x:cla.nu Ler sido- achado o impl'.\-sW 

ideal equitativo, ec.onon1ic.o, de .facil e poueo d'i<;pendlos:i. <'.o:i
l:lr~nça:., 
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4:Ti.Je Lível'·.[JOOl Dayly Pos•l awl .Met'1:m·y de U. tlc. ou
tubrn, a$:;im . :;e expr~s:::a :;ulJ1··e· u mesuw impo:;!LO; 

«A e~qJNiem: ia fequfa a. effeilo na. ~Fr•ança. .q.uaulo á co
bt"ílJl'.:·\l Lio imi)O:ôlu :sobn~ a:; "Venda~ real izadas csL:i provando 
excedct· em muito :i.s mais upt.ími~l.as 1;spenta.Livas. 1.:\. renda 
êHTeca<lada ~oh es:::a rubric<t durante os uliimos dous me~e::> 
tem sido :í. razão de mahi dt• t.res bilhões de francos po1· 

anuo, e ha es.peraucas de que .o .t<>t.al -da ar:reca.dação se eJ.e
vará a- cinco bilhões de francos ii medi® .que as formulas 
de cohra~,a se.j.am a0pe1•foiçoadas. 

Si esse ím!PO-Soto alttingir este nível, sem a.ugmen:Lo ó.u 
gy-i·o uomme-rciiaJ do paiz, póde-se facilmente p-rever que já
mai~ i:;oel'á aba:o.donad-0, vist-0 que, ilaS condições aotuaes, se
da impo:;:;ivc.L abrir mão ele í1nipo::.Lo tão rendoS-O. 

Esse -imposto wm u merHo de. -sei· taiilito ma-is pe.i:iadt+ 
quanto mai-0res são o~ g-astüs de cada individu-0, e ta.nJt.o mais 
leve paira aqueHes de vi<ki. 1:r-ugaJ ou eoonomicos por :indoie, 
que wgi;ta,m d.e awumular ou ca:pitaliza-r- as ,suas '!?C001om1a':i 
para hem do .J:ese.uvolvimeno industrial d.as coilleetiviàade:; . 
DiffeI'e t\m post.o:; caipitaes dv :imposto sobre a i·.endia visto 
como inc-i<ie ·S-Ob:re Lodas '1.'S das:;es seru excep~ã.o em vez de 
recahir sómente sol>re um pe4t}eno num&rr> de <:ontribuhttes . 

.;: A unica desvailtagem, <~onclue o articulista, com ironia 
ue fino sudalismo: êL unita desvantag~m desw imµost.o é que, 
tendo de reca1Ilir, em uWma inshancia, .sobr-e o consumiàor, 
e::;te 'ao efi'ectuar a•;; <Suas compras ficará ,;emp-1·e ·imo:raru:to 
11ua'i o imposto que pa.g.a e qual o custo da mer-cadoll'ia que 
compra para uo:nsumo. Da-hi, o ser a:;0"l·ava-da a•inda a i:n
dfffcrenta publiea p~ranlc os dispendioi; extl'avagantes úo::: 
governos ~ a .polit..ic-a. imprudente que Leem .seguido em :rrui.
teria. ec0onomíca e financeira. Mas, me.5mo neste pa;r.1Jicula1·, 
uáo é peo1· ·do que o impos~o scbre u :i.··enda, ~endo despid1J 
a:os grandes de.fei.f.o~ ~ faconvenientes u<i -imposto :mbr.e -lu
cros.> 

Disse .que no Canadá, oJule lamlit'w come1;011 ha. .pouco 
üm1po a ter applicação o impo~io sobt·e a~ veu1das, o ·!311c
ceSSú Lcm siüo extraordina1·io. 

A «'Saturda)· ~:is:ht~. im-po-rl.anLe dorna:l finail.Ccir<> qU'! 
~e publica, -em Toronto, Canadá, em seu 11.L1m~1·0 de 30 di~ 
•rnl.ubro ultimo, •l.is'."ie u ::;eguinte ·sobre o impos:to em questão : 

«E' digno <l>é men~:ifo especial o successo que ~1ti ob
tendo a. arr€.cada1:.ão de> ul-iim<) <los nóvos impQ:::ti>S . 

O impo~to sohee obje~tos dl! lux<> e o impo$l.O i;'Ob1·f! v~ud:i~ 
reali:r.ada.-; e~k::io ~:m vjg·o1· ,. ,.;endo i:obrados ofesd<\ ha al-
3u n!: meze~. ·e a al'l'el::i:dai:üo indfoa que, ao passo que qu:1~i.· 
11ão vaie a .p~na. insisti·r-se na arreea-ctal'ão do imposto sobrl! 
t\rt.rgog de lu~o. po:i:: outro fado, o jmpo~t.o sobro vendas tem 
:sido uma ~xt:eNe,ntc foot·c •Jc ·C"eceit.a. muito embora ainda nãr.: 
·~e tenham aiperfoir,;oad(l os method<>s para melhor effic·ienc\a: 
1ws:;a tlObra.11~;a. E' o e aso do adagio : 4'àe m·ão em grão en-
clrn o papo o pavão :J> •• • • • • - ~· 
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As peqii~ninas sommais cobradas por toda. parte trazem 
no fim de coo!f:as m:uitos milhões annualmente para o The
souro. 

São decorridos quatro mezes desde que esse imposto está 
sendo cobrado, e já o Thesouro "Federal percebeu mais de 
dezeseis milhões de dollars. Deste.fü:ital o imposto sobre obje
ctos de luxo só cootribuiu com $2.676.000, .sendo -0 restio de
rivado do imposto sobre vendas. Em outros termos: verifi
ua-se que o custo da 0;1Teda,ca.ção do imp{1Sto sobre objectos 
de luxo quasi que abso;rve o total a.rrooadado sob essa ru- . 
brica, ao passo que o ilnposto so:br·e :vendas ê uma verdade-ira 
mina. de ouro. 

Em nossa opinião o .imposrto so-bre venc1&5 deve ser ám
'f>liadQ e torna.do e~tensivo em todos os sentidos, tornando
se tambem mais <l'igiomsa. e -exaeta a suai cohrança. Até ao 
prP,.SentJe, cada qua:l paga o que hení quer e não ha provisão 
alguma paTa .casúigrur qualquer fraude. 

Parece evj.d'erut.e que est-e iroi)osto deve ser cobra:do por 
meio de sel'loos, como no caso de ne>t-as 'Promisso1r.ias, le1'1.fa·:is 
de cambio, eto. Quem .e!ffootua comprais p.aga os senos que, 
ou são affb:ados nos- object-Os com'Pra:dos, ou na nota da. com
pra. Isto .permilttill"i.a a-0 Governo poder ôOOrar o .imposto 
1:1e.mpre :mteeipa.damenite, ao !Pª·SSO que dirn'inuiría a, po~sr
bilid1lde de conluio -entre o comprador e o v~!lldedol'.2', 

A noticia <:lo successo eni F~n<.;a voá por todo o níunao. 
Sã-0 estes, ·Sf. Pr.esid-ente, os de:poimenltos dais ma'i-0'1."es 

·aulori-Ora<lies tlo-s \lDPis impoll'tantes cenU"os eomm&"ciiaes e 
po'litfoos tio mund'O, que entendi dever · ·traz·el' ao conheci
mento da Cama.ra e do pa.iz. 

E' possível que a Gamara iD.ão ~e -inteire.sse pelo ass.um
pt.o, Ill>'lS lan1.1ando a idéa eu me comprometto a insistir sobre 
~-H~ qua.n;t.-O me ipermiturem as minn·as forças, neste z-ecinto. 
na .iIDlp:l."e<nl.'a, na tribuna. :po.Utfoa., em ·qualquer pair-te, :PQ!'
'!Ue estou con.veneid:o de que o que defendo é cond.icão in
dispensavel .para a -restaurac-ão de nossas :finan.ças. 

Para fazermos uma !idéa do rcsult.a.do <fo al'lud'ido im
posto app11cado ao Brasil, não .precisamos mais do que lan
çar uma. vista sobre a·s 'Ci·fra-s de nossa .estatística t:ommer-
ciaL . ~ ' 

A minha emenda. ao orcamenit'O da rBCeita. manda au -
;;mentar ·a. (}stimativa, que era de 8. 000 :000$ quanto ao im
posto .s·obre o giro de titulas nas bolsas, pair.a réis 
40. 000: 000$000 ... 
. · O Sn.. BENTO DE lvlIIL'.::SD • .\ - Producto desse impústo ':lc 
;1 %. . 

O .S11.. Jo.;\o IC:ABl\.\I, - Exac\amcnl1! .. \1a.~ é 11redsn qn() 
a Cam.a:r.a siiiba que o orador, :por mais in.habil que seja 
em finanças (não apoiados), :n-ão desconhece, .entrcbanto, que 
um im!)o::iLo, no comer,t0 da sua apPlfoaç~o e ~obran~, nunca 

:P.ód.e !'ende~ !Q.d.~ q se:g resul.tado .. ·· 
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· Por ·oufo:>o ~o. sabenào-:ie ·que ê costul}\c .n.o-sso, ~n
!;.igo, inve.Lerado, sempre condemn.ado, -0 jamai-s reforma-do, o 
de -votai: as leis <le impostos no çiia 31 <le deumbro; dabi aL6 
t:er reguiamenlado q~alquer imposto novo, até ser conhecido 
\:Sse regulamento em todos os po.ntos do 1»1,iz, até serem ha.
hilitados os exa-0tot·es á cobrança desse imposto e a serem co
lhidos os resultados, ao menos, médios, dessa cobrança, vão 
cerlament.e muitos mezes. 

Como poderi·a o autoi!' da. emenda, por maiis eon-fianto 
que ·estivesse na gra:ndeza desse resultado, aJ)Tesent:a.r 'lllllª 
estima-tiva mais elevada, quando tem a certeza. .de que esse 
resultado no Brasil, não .poderá começar a ser colhido ai;:;tes 
de decol"rido um sem.estr·e ? Por cc;.nsequ~n··ia, mesm'O dando 
de barato que o impos:tú não l[ll'oduza tanto quanto o orador 
tem segurança que produz.irá, queir.a a Ca.ma:ra ver na e_st1-
roaltiva de ·40 mil cont:os, para. o l>l'imeiro .a:nno, a.penas 6 i-';
:sultado esperado de um ·semcst1·e ele cobm,11va. e de cobrança 
defeitú.o-za. 

?tias, si é preciso fazer uma e.stim:i.tiva. do pr·oducto desse 
~mpos-to · dep-Oi-s de <levidamente applica~fo. examinemos, como 
disse a -cifra do nosso commercio internacional. · 

Em seis annos das cifras que colhi vara tirar uma médit:i. 
i>endo t!'es annos ai..11erio:res á ~erra -e tres a~os po-stedo
a: e-s, vemos que a média. da 1mpontação, sommada á da ex
porita()ão, é d'e 2. 254. 401 : O 00$00-0 . 

Sabendo-se que toda a -eXJportação e toda a impocóação 
:de um paiz é pelo menos vendida uma vez, temos que, na; 
'Primeiras operaC}ões do commercio inlernacional, não le
;vaz;tdo em conta -0 comroercio intern-0, l:laverá de oobt'ar-se d.o 
novo imposto um P<>T. cento sobi'e aqueHa.s cifras, -isto .S, 
~2.5~4:010$00 . 

Vê a caro.ara que só em. uma das faces inilluliveis cto 
gyr-o commercial temos an:nua·lmente 22 mil contos. E, sa
.bido que a propria importação e ex<porLacão não se realizam 
rli-rectamente, sa-hindo o artigo das mãos do ~Toductor . 
e atirando-se nas do exportador ou do importador, e como 
tcsses · generos serão objectos de ooerac;õi!! intermediaria;;, 
;\·emos que a1)an.hamos, singelamente, o minimo do pa.ga
m ent.(I desse imposto sobre as operações de commercio in
iernaeional. Si olhat1nos agora -pat·a a vastidão immensa 1n.~ 
transaccües, das opero.r:;ões commerciaes intcrnns do paiz, che
garemo~ forçosamente a umn conclusão: á de qUe cem mil 
contos ammaes é estimativa muito pessimista do resultado 
<lesse imposto nos primeiros annos de cobranca. 

Par·a m im ê seguro que, lançado esse imposto, depois !:!e 
s6t·ia o sincera propaganda d~ ,;ove?'nos, que appellem, como 
"disse ha pouco, para o povo, para a nação, afim de realizar um 
:dado prograrnma paTa o saneamento das finanças nacionaes 
e depois de habituado o povo, confiante na e%ecução de~~. 
progr;nnma, a f~z~r !~almeµt~ Q pa~~A~ d~ ~µas C9]1t~i°". 
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Lui1·õc.::. lt!remos. não ct':n mil cout.o:;, porr5m muitas centenas 
r!e mil conto~, SCin ;tl\solutamente abalar à ecOllUlllitL 11aciOUal, 
offrrecendo ao GoYcl'Do {JU~\ quizes:;c r-ealiza.r e;;:;e .. bcllo e uc
rr.:::~ari(> programma dC' saneamento de no~sas finauoas e da 
e.i1·cula".ãu ào pa.i:r., O!; e\ement(•S esscneiae.:: para. as solu(;õe~ 
niiils imporl<1nles . 

. O Sn. BE.:i'l'·O ug MlMNUA - Pm· i~;;o 6 que acho a. laxa 
'ele V. Ex. muito. for·te, pOI'que o volume do movimento com
mcrcíal é muito ;.lcima, deve ser muito adma ·de~se que V.· Ex. 
<:ilon. 

O Su. Jo,\o G.\U~\L - V. Ex. ~abe que, como aconleon 
c:om os impostos de consumo, cujà exa"Ct.a cobrança, como 
nínguem ignora. não vao além de 20 % do que devia ser, o 
·rm:smo devcr·ã. ·acont.eeer r·om quaesquer outros impostos, 1?, 
po::- con~equcncia. muitas e muitas operações hão de deíxar 
de. .ser taxadas .. Dessa maneüa, a nossa estimativa <leve · ser . 
ca1;tclusa, e si o excesso de resultado for r:,rrande nos primeiros 
annos. ri i,;:to ainda o in.iposto será superior a todos os -Outro.::, 
porf)uc com a ,simple~ determinação do abaixamento da pm:
eent::igem. nstahelP.eer-se~ha. o ef:fe.ito dese'jac?o, sem alte· 
ra1;ão profunda, na !ei ~u no regulamento. 

O Si{. P Mn<1 Lovi::s - V. Ex. P.errnitta um .apatte: cora 
~:;se s:rstema de impostu hu urn his in idem:,no oaso, por exem ... 
plo c1c Estado .iá 1ançar imposLo sobre a tr::insmissão de pro .. 
prü~da!J(', fnfo1• ·i;ii:ns ~ ca.usa mortis. 1 

ú Su. J~úí.l.: •..;..\ll11.u. - A obj.ecoão do uunr1•. D11puLaào com
p!·eTH~nde, seuclo mais extensa, uma que já tive occasião ele 
l•.,vir, e para responder :í qual me preparei . . 

O bis in :i<lem, 11a ta.."\.a federal não se -poderá. dai·, -si d 
Cc..ugrcS:iO !:ie<;u í:• as idéas que tei1~1-0 Pl'C<Oado, porque es te im
po~to tem .r1or Inn cxLingu:ir o imposto Já "!sta.belee.ido em lei 
:,olJre os luerus 1:ommerciae-s, e, por ouLro lado; o prn.icctado 
impo.sw d~. f,1·a.n.sporte ue inet·c.adoria.5. Quur•to á taxaA;ão es
(J\!Ual, f.emos qu1~ o 11obr1> Deputado parece estai· enganado. 
•.!nau.do ~e r•?fen~ ao impo:;f.o :.:obre li·au~mi·.;siío de p!'Oprie
·!a.de. 

O novo imposto t1ã1.i r e1:ahirá .-;olm.• t.raasmi:;~ão de pru
·T>l'i1~dade. ou m~lhot·, sob1·c .a.qumo ttut~ 5e, c.ha.mou no Brasil, 
•'a :\Tonarc·hia ;>.lé •f11).k. impo~to dP. t.r<tnsmi~são de pr~p1·icda
dc qu0 ,; p!!culia1· :1•J>' E~t.advs, eonforme a Con~t i tuir,.árJ.: 
:-:r·,:ia. t~.ntã.o, i1:1;m1st.i lu<:ioual. 

-O novo imposto 1·efe1·e -B~ :is opei·ações commerda&:, dos 
:lr)fos de venda. A t1·w1smissã1J de propriedad~ sem1ire se en
lcnd1~u ser !'.Ob~·1· a propl'i1!uud1~ i mmc:wt:l , 1•. ó ü:lt1 (11.l t'. ::;e:;·un
•.!o os eonstituicionalistas pat.rios. ficou L"eservado aos f::; t.a({o:.:, 
romo campo tl·ibutavel. 

Por outt·o lado, o impi:.1slo sobre a tt~:':m1issão C<<llscc ·mo1· ..... 
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t:~ é o ímposL::i J;Plo facto de her·a.nca, ~:une.ri. s2 coníundir§. 
1:om um imposL) sobre o neto da venda. 

Emfim, o .flUC d8Vemo:; deixa:: claro i-5 aue 2 decrctai,;ã"> 
(fOS impostos nm• meio de uma lei deve evit<i.i· e.'i:;r:s incom·e
nientes, e ~t r"egulamentar.;5.o pelo ·'&\:.;cutivo o aclarará ainàa 
m:iis, de man;eita que não ha,i:.i. logur a re.petição temida pelo 
nobre Deputada, 

O Sn. BExTr: DE lllm.'.L'\D.\ - Mus V. Ex. ::tWmda bi~m: 
para. se chegar ú i.;obrança elo imposto rn;;~l~riçla po1· 'V. E:.:., 
yae se confiar na declaração do commeti.;i~.ntc? Parece-me, 
a::.sim. porque ouvi-o citar a a;o,s~.mbl6u. arn(~rie.ana e lá •.: cs~;; 
o processo. 

O SR. JoÃo c,ulR . .\L - O pL'Ol:f)t50 ser<! mai~ ou menos e 
seguinte~ toe). os os individue.,;; que t.iYNcm :'3.sas de co111me1·
do, esíabelecid'1'5, acimu de um ceI·to f:'.'r:.í.o, que póde ~er muito 
hm colllD propc:?. u !lObre Deputa(lo pelo I'.It.lran h'.io, Sr. Col
;,1r~s ?llore:ira, •; de c:apit~tl S>.\If"!I'i0r ;;. cinco r1Jn.tos de r~1s. 
c0n1 cxc!nsão. bem se YG. di;: ce•.'t.o~ r~ det.~n·nünados eommGr
cios populares, corno as 1'-11amudas « quit.t~ndas », jornaes, etc., 
todos terão os seus Iivros, como já é d~ uso vara o re;ristro 
das vendas rcaliro.das. 

l\len;::a1mente, t:.'imensalm~nLo:-. ou mesmo seroestrahncntc. 
- segundo o regulamento determinar - e~ses commcrciantes 
.~cnmarão as v•~1~dus rea!iz1d<1.s e mG.ndaeão os seus cheques, on 
vaJes posta~&, com a import<mcia correspondente, ao agente 
ti~.;al perceptor. "i'i:i.turalmente haverã dis:posições 110 regula
mento para a !is:?aliza~ão; ci:>nfotme propo:o o nobre colleg2. 
pelo :::i.raranhão, essa fiscalizaçüo póde ser ~ todo o tempo levada 
a 'effeito, com rigor, tal como se faz com' as leis actuaes, sobre 
o seilo, etc. 

Julgo, Sr. T>residonlc, ter lançado o, idé'.l. de um:1 mancir:i. 
h:istanfo compi·ehensivu e mimtcio;;;i, para que a Cama1'a possa 
comer,ar a se interessar poi.· este as~umplo. 

Em todo o caso. tenho r:nmp1·ido o meu dever, e fle·;0 
terminar pedindo mais uma. yr-;: dr..::cu1pas :í: mesma ·C:tm!lr·l 
p:Jr ter abusade tanro !cm:}•) de ~nas rr~cio~as at.Lr.çõe~' 
\.1/uito bem; nwita bem.) 

Comparceem· aimln ();: Sr&. Sallc:. Filho e Manoel 
Itcis (2). 

O Sr. Presidente - Conl inúa a 3• di!;cussüo do projecto 
n. fü):~. i.lc Hll!), reorganizando a Contr1bili<lndc Publica da. 
'Crüão. 

O Sr. Josino de Araujo - 81'. Presidente, a minha si
fo::i.r<lo tic PrP;;idenle e Relator r;er~l d:t Commissilo de Conta
bilí.éladc .Publicn. collo ·a-me na contin~encia. apezar de ter 
de fallar parn. as banc·1cia.s •asias e para os t'1chyr;raphos, de 

e. -Vcl. XIV ~ 
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dar uma r esposta aos oradores que me precederan+ na dis-
cussão do pro.ieclo. . 

Quanto a dous desses oradon •s, Sr . Presidente, a respoe
t.a é :>irnples : •i só r·epetir-lhe~ o velho bonus, sed non . erat 
Me lor:ns .' O que di.sse:·am póde eer perfclto, eslá tudo muito 
bem: sómente o logar não era apr·opt' iado . · 

O illustre DP. pulado J1elo Am<:zonas, que iniciou o di:;i
]Jal.c dissertando sobre assumplo de polit ica regional teria. 
muito melhor OJ)poi:turndacle .para a sua oracáo na hora do 
expcúienle, e o nobre Deputado que me precec~u, o digno 
1·r.pi'esentanle do P iauhy, meu disUncl.o c:ornpanhe1ro de Com
missão, fada maia adequadamente as observações que acaba 
de fazl~r e, a li ás, muito interessantes e .proveitosas na dis
ru-s::ão do or(:amcnto d3. Receita . 

Ül'! m odo que, propriamen te sobre o assumpto <lo pro
j ec lo. tenho r.! e me referir apenas ao brilhante d isc,urso do 
illusfre Deputado pelo R10 Grande, o Sr. Octavio Rocha, que 
lnn;;:imcnt~ occupou hontem sobee elle a attenção da Ca.
mara. 

Rr.•:.>ponrienclo a esse illu:.;lt'e collega, cabe-me agradecei\ 
;;ntes dr. ludo, o modo gentil e cortez pelo qual S. Ex. não 
só analy::cu o trabalho éa Commissão, que cumulou dos mais 
h nnrosn:; elogios. si bem que immerecidQS no que me di~ 
r1·speit c. eomo ch;imou paea elle a attenção dos collegas, ·as
:; i::nn Jando a r1 ~ l 0Yancí::t da importantí ssima materia que . es-
tamos discutindo . · 

hlfrlizmen tr: purcc e que S. Ex. não foi ouvido, porquê 
;i~ hanr.ada;:: c~tão q11asi dc~ertas; mas, o dever da Comm1s
~~0 ::-~I ;í. rmmpriur1 ~ cu cumpro o meu a f:' !':t[l. hora, chamando, 
r~nmo r'.hamn, tnmbern, ainda uma vez, a attenção da Camara 
.p::tl'a :t a llis;;ima. imporlancia e inegualavel rel?vancia c!essa 
m;; IPriéL (/a <J:.i:il dl•pendc a boa ordem financeira do paiz ., 
(.41 a iin fi em.) 

Ba:<!.:1 :issignalar CTUr. tem 90 i'lnnos. a lei ce ·l <le oulu
hro rl P 18::! 1, QUI) fo i n ultima dispooiNio legislalíva in tegral 
<!t~ '"111tílhilidade puJ;Ji cn. rtUP ti\'1~mo1;. Dali i po1' deante. uma. 
rnJ nufrn. lei Y~I'~ando <'renas Sl)hre um ou ou!l'o d~talhc dP, 
mat.crb. r- 1,-:,, ri;par5nf', l'.m cnudn;; de orc;.an1ent o. foram os 
11nk0i' <·l~Jl\N~!n ~ i'orn~;iirlos p::irQ. :i. .fn 1~m\\ção da nossa <;onta
hilirh1dc• nnhlir :i. ,.. de• noí'So cÍl'~Ho fin:rncP-iro. Em ma.tnria 
'<IP. l orna•fa dl'. 1~0nl.<1<: :i.,:; clispn!i-i~õ,.. s rm vigor tem como fonte 
<iÍl't>('.1:1. n re;::imr nin •JI• ;~ rk ~~!Pmbro dr> Jf)~7 i'. t\!'; instru
c1:i11::< dr t; dl' maio "" Vi'!'lO " dl' 2fi 1fo .iulho cc 1002. 

O ~1:. Pn,\ !m .T. r:•:•1·:.;;; - E' 11mn trisl ezn. mas é n verdade.· 
O S?i. Jn~;~11 !l!·'. .\ n.\n.rn - n,.~rl1~ 181H qu e os l\Iinist.ros 

rb .F:1:·,. nrl:1. rir. :'llnnnrchi;i P. rl ~pni$, n~ d:i RC'Pllhlica. prin-
1•ip:1l1111•11 11• La f ~~'r lll' .. Tnno Alrr<'dn e °Bf'lÍ~;l.rin rfo Snuz11. na 
:llon::irchi:1. (• na nnruhlira, Ru~· '?.;u·hosa. Bt>.rnardinn CP Cam
pos, n.oclriF;'l.ics Aln~. Amaro Cavn lcautc e João Ribeiro, e,· 
Pl'esideutes como o n_1e3mo nodrisues ~lvcs, \Venceslau·, Dei-
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fim Moreira e o_utros, inclusive o actual, que nos enviou men
sagem a respeito, v êm advertindo o Congresso, r epetidamente, 
da necessidade de cuidar urgentemente de providencias l~
gislativas para a organização de nossa contabilidade publica. 

No Congresso desde 1902, por iniciativa do notavel 
Deputado rio-gl'anctense o Sr. Alfredo Yarella, que apresen
tou um projecto de Codigo Financeiro, e mais tarde, por 
suggestões do Presidente. Rodrigues Alves, que nos enviou o 
pro.lec_to organizado pal o Dr. Didimo da Yeiga, Presidente 
d-o Tribunal <le Contas, ha cerca ee 20 annos, portanto, temos 
tido a nos5n. iniciativa continuament-e de.5pcrt.ada para o as-

. .sumpto. · 
Xão ha, por as.sim dizer, estadista nenhum brasileiro que 

não tenha feito sentir n necessidade ímmedíata de uma boa 
lei de i::ontabHidade publica. 

Alberto '-:r'orr-c.s, aquolle talcnt.o omnimo<lo, que foi poeta, 
prosador, jur1sconsulto, sociologo e estadista, j á dizia ~que a 
verdade dos orçamento.::; devia ser a preoc~upai:.ão ang-u:>tiG"Sa 
da Republica e dos Parlam~ntos, assim como, a regulamenta
ção da :ma contabilid(l.C!e, a obra primacial de seus esta-
díst.as. º 

!'{eohu.ma ucssa$ vozes tem sido obedecida até hoje, 
nenõum desses reclamos tem sido attendi<lo, até agora, pelo 
Congresso . De modo que. selll mal cnt.endida vaidade· venh~ 
imprecar a at.tcrn;ão cla . Camara pa1·a a obra da Commissão, 
não :para o facto de ter ella sabido cumprir esse dever, rele
gar!o por tanto tempo, mas para peclit• o seu au-xilio pa1·a 
a PP.rfeição do no;;.so trabalho legislativo, trabalho tão diffi
cil que jà De Cupis dizia que, para organizai-o seria preciso 
nma rara competencia juridica, uma pouco commum com"
pPte-n c>ia economi.ca. e uma perfeita compelencia na sciencia. 
<.las contas . Para; uma empreza de tal Yult-o e tão ardua 
faz-ge necessario o auxilio de lod-os para que possa a Gamara 
fazer· obra escoimado de vicio~, erros e defeitos. 

A Commissão tem a segurança de haver feito o maximo 
dos -seus esforc-os para trazer a.o ,julgamento dos seus pares 
um trabalho di;:;no dellc;; e do Brasil. Reconhece. porém, que. 
e:n uma materia tão complexa (\ difficultosa, não podem set" 
evitadas Jalba:;; e defeito~. J\o5so substitutivo ha de 1.el-os; 
1"1a!l preferiu ella dal.:..r1 ao j ulgamento da Camara, ao estudo 
<los ·seus collegas. mesmo $Uj<~ ito a quaesqu er falhas, porque. 
cotrit.:: disse o mesmo De Cupi;,. que acabei de ci tar, o maior 
:nimigo do bem é o optimo. Fizemos o que nos pareceu me
lhor embm·a não se.ia o oplirr;(l o reco·nbecemos. Solicitamos, 
~or isso, o fOncurso r)~ lodos os collcgas ·paTa .que pudesse o 
no~so trabalho altin:;-it· n t~SSP. i;ráo _ de perfeição . Acudiu 
apenas :i esse ;n1p~JJ0 o nobre Dr.pulado pelo Rio G!'ande d1> 
Sul. que a-prr.sf'nl-0u vo.rías em1>nda.s r. ;.;ugge$tões. que a 
Commissüo vai- tomar na consideração que merecen.. par
t.int.lci. comn -partiram. de um espirito tão lu.cido. de uma com
peteri.eia tão reconhecida como a do illu~tre eollega, <.1ma. das 
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fü.:Ú:'a::"- de- mai.$ do~.~taqúe. <lesta Casa e que! v1;tsa com igual 
ht'Ül1anlis;;in10 os assumpfos t·cfrrP.ntes a sua vrons.~ã1) como 
•n da finanr.a. e os •.:!e direito con . .,t.ii:nr.iona1 e aclrninistrutivü, 
pa.rn- doeurr}enl.o {lc :·ma cultura e da formosa e ductil inü:lli.
t;e!l.~iit que pos~úe. 

Ouvi (">m a ma:xim:-i. aíkn\:ãrJ o tliscm·:;o por 8. :Ex. 
m·ofericlo hontr.rn. o prCot~o.dia. 11~\ÍC a.<:ompauhar as suas 
o!J,:;i:-rv<wões, pm·i p(ISS·!!., iridicnnd_o desde logo aquf'!la Qnc a 
Com::ni~;;ão nãn podia tnmar em consideração. por- jú. terem 
~ido ob.icCtfl <le: :=;eus estudos, dando-llrn a8 r:w.ües de uo~sa 
d!eeordanda. 

Para r.~sa cmprna eonlav:i• ·~'..!. eom n dishribuição do 
Düirio Offfriar; a tmnpo de ::i:nnota1· <~ sua 1:rilitm de hontcro 
quD não podia i·r;corfim· em íoclos o;:. ;;f!u:i' dr"!ta.llrns. 

lnte.·fomwnte, por~rn. nU· :-:ahiT' d1~ 1.:a·sa, 1~ão Live a vr,n
hn'~ de rec:eb13r o Dirwíc Off-idal e só consegui obtel-o ac;ui 
na Gamara. rmuco tempo fa%. 

Po1' 1J m:t lir;eira nota que pude fomar rla.- ·;;Ugi:ieS10\~:-; P, 

cmeur.las offcl'cc.ida::; pelo nobre D'i!puLado do Itio Grande d<) 
Sl:!l. vfljo cruc a 1' refere-se ao art. 1" cln ·projer:to. E' vcr
dad~ qu.e a Ccnnmi;;são aprci.·;;,1>.nta. neste turno da di;:eui;sãrJ 
uma r:menda :;ubslitntiva a i;~~c art. l" e a todos os onlt·os 
i\O capitulo .!º dü pl'o.iccl,o. · 

Mos u rensm•a foita pelo nobre Depnl.aôo esl·~ntlo'-~"" 
tarnbDrú ti emenda. d:i G0inini::são porque clla i:o11se1·ya nr:~:'~ 

. riarte a organizarão do Tll'·e>.i ecto. · 

c.Pen:;o que o att. 1 • do proj r.r:l.o uüo 1'1?;;olvr• a 
qac~tão de c:cntrali:r,açã.o, por.qu~ exigir aoenas que n.s 
<:m·g-os d•! chefes cle::;s;:i contabilidade :-;ejàm 8Xf·)ráo:b~ 
por r:-rnpr1>gados dr> ThesoU.L'Cl em commissi:í.o. não é 
posit.inimenlc cr.onLra!izar o serviço, Yi~to haYi~r int('I'
':cn~·ão ele todos os ministros no 1.lispcndio úos diuli clrns 
puhlltn::;. :.\~ conlahilidades deviam $er dcsloeada:-;, La! 
qual ;;-.~ ucham, para fl The&ouro e ahi <:onstituirem di
rectoria:>'. immcdiatmncmte subonlina·das ao !lfinisLro 
da ~-azencla . » 

$r. Pre:sitle-ntc. por maiol' que. ~e.ia o n•,;trnilu que n;r; 
mrn·.?ccm as. opiniões fio nubl'e DepulmlCI. !•ela~ razüp;:; CJU'l 
aeabei de cxpõr de sua: compett:!nria n cultL1ra. pediria lic·cnç.a 
par~ discordar de S. Ex .. mo,;üm• a irnpossibil id;i.dc de acc~i
trir csrns sug~;-cstõce. ll('l1\flte :,;e tira:ssemfls dos Ministcrios a~ 
r•~parL.ições de co11t.ul.Jilidadl'. r.llr:< r~t.ariam com a :;;nn ar~ã..., 
adminislt!l.tiYa co~Lc tada, sem podcl'cm ao wenos empenhar 
cu ordenar a;;; rkspcza'-' e sem di~p1~nder ~ impossivel Go-
wrnar. · 

Sem ess:is i·ep<i.rtio,:ões ju!llo a ::iL não teriam o:: l\lrn!~·
tros nma base 1paca s:i.bet· quar.s a; despcz::is que llouvess::ro 
ordenado. A ad111iuisti•a1;~io sr.ria. impos;ivel. 

O Sn. BE::\TO DE ~íJRA);DA Bastarn <loua E'rnr1rega::!o$ 
auxiliares })ara faz~rem isso. -
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;O ·SR • .TostN"o nE ARATT.T'l - E' nm:i se~cão indi~p(ms:ivP,J 
"m t r:i<ln or.trnTiizncãn admini~frnfiv::1. 

() !=(n. P,r.;xT1> nr.: !lfm.\NO.\ 1 i/irirrindn-.~" IM Sr. Octm·io 
:RfJrhrr' - E::t.nn 1fo :i.r.1'.;irrin r(lm 'V. Bx. : nch0 <ll1~ é umn 
nxcrn!"r.!'nrin no.~ mini.,f.rri-Os. · 

'0 !'n . .Tn~1:-;11 nr.: :\R.\l'.TO - QU•'l ia- ,. ,.r nos '.l<finisterio.s: dn. 
1\g-rir11Jh1r3 nn Yhir.i'io. pn1· l':<::f\mplrr. com servi~n" mulf.inlM 
<.> rir Ynrins nnt.nr~zas. i-i <foi,;: emnr!'!!nrln;< pod;:· :·i~· -n desem·-· 
pr-nhn_r l'~sr srr,·i0n ;:J,, rnnf:)J •ilirl;i rli>. on ml?;:mo WJ i\iinist.nril">, 
rfa Gnf'l'ril. J)nr r-xl'mpln. rynl' n 1\ ip.n·n :111 ' r,r rla suin:;ef:tão f.:mtn 
Mnlir.-ri;. 

,\~si m. rrn f'fnnPsGnPr ontrn;:. ~r·rb Tlr"cisn. :ili'!rn i:fissn. 
nmn r1•n:\l'l i~iin f'llfl1':11Íssim,_ <1(1 1'hl:'~rmrn si :tlli fns<::f'm cen
lrn li7:irli1;: fnrl :is n~ rnnfahifülarl"" minist.crill<'"' nnr:i fa:u•r 
f";:.~" ;<l'rYirn . 'F, n.<> ~fin i:;;frn"' f irarinm ímnn"'<::ibllib1<lns <in ml"
rnw !'lr. íri . .rln mf"ln(lr r'Jr-sn:irhn. ~~lvn n;: rlo forifa. nfin nocirndo 
oril'nfn.r n. :lCr>:in -finn.n ~<"fr:i r :irJmini<:frntivn rle sun pn<>fn. 
mnnrl:inrln nn...-ir r>nmn l1n.i l" f:17.<'m T'r-~11:nm<'n 1P. :i r nntahi1i
rl:irlf'. Tln il':l <;Pl'C'iÍn M111j')P't.Pnfl' fl:lf:l 'f0rn rl'!'.r-1111'<:: ÍTifOl'ffi;) 
rÕI><: 11"5ê'" "<r>nt.icin. 
· .\ rr<'aC'fin rJn ywn.irrtn· parPr.o-mr- m11itn mníc; ·1'1rntfon e 
ntil. () 1\finir::trn <fa. ,'Fnzf.'n<ln. fl''l'l n <::r11 rlrll').tr::l.do j1mtn n. rndn 
:\1inif;f.P.tiO. como n Trihunal n<' r.ontn:c:. dPW~ra fl"r tnmbem 
n M~n. o m1r J;I' y:ir t nr11nr pn~<::;Yl'l n"1n nrnior.fn mu~ vai' "'Pr 
hr<'Yl"mP.nt" rfist'utirlo. rlo mnrln IJl.l" :i rn!)nrti~5<1 ela r.nnüihi
licladP nn Minisf1win l"<::fmh " '01:.t<::f:ÍfiM. :i, ile<::T)eM. e 1>!,;f.n for:í' 
n vi;ofo " () r1rrrl'f tfo rlt:\ll'~~rln <ll"l 1"rih1111nl rfo <::ontac;_ 

D<'nfrn dM: nrnnrin!': \finio.t"rir.;: nndl"r;'íl) ser af.t.rnniri:is 
n;:: rlP<::nPs:i<::: " Ministr" rln 'FR ?:<"ntfa l"<;M mm n .~P.n fi;tr:il Yi
~ilnntf" l"m raàa nm dF'lT f'!': . 

F' ~"!'f'TIC'inl mH• n '.\fini;:trn rl:i FnzPnrhJ. t.~tihn. um:i Cl'l"t:t. 
TH'f'i>:ninPnr.in. p:irn p·df.:it•. nnr:i r Mtrrt.ar n;: ah11>in<:: ne ~sfo~ 
illP:rn "f: ,... ..sll'"n1""-nrnrl" "' r'I" q11 ~~crt1rr ntdmrni;:fr a:dores. O 
m:iinr " ,, rnni~ !!r:l'' " m:il ri" !')l)c::c:nc: ~in nnt1'1.;: .~ n morln <l i""' 
('.T'l'Cinnnr ín nnr 11111' l'l<:: rl1'lf'znrlns rll'l F,yr rnf.iYo fl1>:;tlP n m'!'li;; 
:i.Hn no 'mn ii: inft>r inr. "mnrnhnm " r:rrciPnnm r'lci:n1•sn~ T111h!i
r:ic::. <'nnfnn<ln 1'1111' n 'P:irlninr:'ll<"I n.rrf"if.r. r nmn f::i7. hnhitn:il
nii>nf.I'. l.Nl(lo; ""'""~ z;is!(I<:. v·1·J :mlf<' ~.1m:i. f'•pr>rir n<" Tti.T.Z. il P in
fi1>mnirlnrlf'. '111<' n:in rl0ví:i "'ic::fir :ihc::nlnf.:i.mi>nti: í!í'nfrn nn 
m~c::~n rt>~i 11ll''f1 • 

O Sn . ()r.T.WTn n.nr.n.\ - \ rlPf:rrn t.r:iliznc::il"> rln.!' f'.f)nfnhi
l idnrlPi::. :i~.<1ím. rl:i 1nz:'lr :i 11mn n11frn. mni >; nrri~Mn ~ in r'ln : 
,~ :i. infl'rnrrt.irnfi<' rl:lrln nnr rn1in :'ITinist.rf') nf') ric::~inwpf.n <ia mn 
rnc::tn. Ynn rif :ir nm f'~Pmpln. n rl:l.:: !ll'm1m11la~1ir>c: .. c::ohrf' rme 
Mrin. 1fin i <;I Prin fp.m n <::11n !hr>orin. Dt> mnrln l'Jll í' c:y_ V. E :". 
fnr r-f:tnrfar nn Thrc::(lurn. n fJll" "'" f:v nn ".\finic::f P.rio rl:t 
Gn<'rrn. no <ln. M:i.r inhn. " n11c: nutroo; '.'lfiniõ<!N·ios. sobr<" :i.c
cumulaçües, Y . E :l;. ficará edifica<!o. 
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o. SR .• loSINO or. A.RAU.rn - E' possivcl: mas a cµlpa não 
podcr~t .caber. cm ~a~o algum, a.o · 1.'tw~ouro quaiquc[· qiw scjn. 
o n\i;1mcn: ~·C'~li'al 1zadnJ· ou ;1ão. da c()nLabili<ladc. 

A clcf11111;:in da::; t.he.~e;; .1urirl1r:as é umn. questiio c111 1~ 11iio 
cabe ..... : co_nfahilidndc . . Nu h~·potlwsc Jl'\mbrnda !)OI' Y. Ex. 
<\ u~ 1 f1cac;.ao clP clout1·ma rleY1a cornpel.ir a um funccionario 
snpei·if1r, o J>r;es i dPn.10. ela Rr>riuhlic'.a. pm· PXf.'!l1'!)1o. que deví:t, 
01'1t'u La1· os scuf'õ ·M nusLr'OS, par:i aeccitarcm. s·olwc -l'SSn caso 
ou 0~1trM analogos, uma intci·prcLuc;ão ot1 11ma dontrinu hnr
nionica. 

10 $n. OcT,\VfO" Ro<:II.-\ - ])acla. n l'XiSlf'n,(•.íu d" Ynrias 
r.nntnhil i dac~r.~ . cada quaf .-!arCL uma inL~rpc-ctac::ãn . 

O Sn . .Tos1xo n1' :\1uro.10 - ~nh f'Ss1! ponto ele vi ;;la. a 
_<•hjN:tão 1fo V. Ex . flc íJU!' hnv0ndo Yarinf; eon l.abillrladrs 
cadn. ·qual iulC'rJW<'lnri:l. a s<•u modo. i,~:;;n S(!. pôclf' du.r no i·e
gimr.f"! act.ual. ma;; não $C' dal';í. nn r c:;-imf'n lJUf! imu'!l·inamos, 
crn que ha .iunto de e.ada cont.abili daclc min istcri a.l um rc:
.Pr<'scnt,a.ntc cio Mini;;tcrio da }'azcnrla. prfocipalm('ntc ela Con
i.adc1ria Central ela :ficpuhli~a. c1uc o subsl.il nlivo o r~anizou 
.por p1·opost.a. d<) noss() di:,tno r ollcf;a por S. Pau lo. !='1' . Sn.m
:raio Vi<la.1. F,s;;a contadoria l•'m po1· fim. pt•inci-palmcnt.e. 
i;;y;;l.nmali:t.a1'. organiz,ªr. <li1·ig-fr, .ortent.ar e fiscalizar todo~ os 
!:"flrviçõs <la.~ contabilidac!Ps mini;:;ll"riar;; e outra.s rcpartiçiií'::>. 
d<>pcndcntes. \ lc modo qur. ni"io púdc haver· c;;;;a .d ispn.riílade 
de intr.rpreta0ão, quando .se trat.ctn de facws confavcis. 

A ~ranclc vant.agcm <la c.r.1lfraJ ii'..:i~.ão 1; j ust.amrnt.e a uni
formidade na ~xrc.n(:ão <las lni;:: <li'! r.ontabi lidailc . 

Sob ú pout() dr. ·vista da r.:>ntn.()ílidade uuo pó1k li:iYer 
<lPsigualdadrs nell1 de!'harmonias. 

U:-1 Sn. Dm>UT:\DO - E ' um:t cspcci" <l~ Es(ado-'.\fa ior. 

O Sn. Jos1No OE AR.'\.UJO - Sert\ como o e1:1ntro ccrebro
cspinhal do sy;;tema nervoso, -di r i.bil'!óo f)Ot ' meio. dos ·nervos 
todos os movimentos do organ1$0JO. E 11ssenc1al tanto na 
vid:r physir.n. do homr.m r,omo n:i. ·v ir.la adm in íst ra,f.i\'n. <1f! um 
Estarlo. Xão hnvcr:í n!O\' i!Mnfo nrnhum <ln conf,abilidade quü 
não ;::" venha rcflPct.ir no r t:ln lrri. c1nr ;;l'1'ú n Contadoria. Cen
tral, imng-inada pí'lo pro.iccln. nu. ml'lh<w. p<.>la. "m"nrt·n. ago!'~ 
ofrerecida, C'( lH' anwlia. o ywo,ject.o . 

O Sr:.. 0<:.1'.\\'ló rtor.n.>. - :fün rf' ::.ln. rtuvi r.fn llí'ntl um!l r11.1c 
o pro.i1'r.10 m11!horou rnnilo . 

o Sr:t .Tosrnr• oR Al\.\U.rn - ·fa P.Ll diznl'. ~r. Pre.~idnnf.c. 
que o director. o cn~fl' da r.nnln.bilidaclr minif;l.l'rial .nã-0 df'J\"(~ 
sel' um e: tprcgado do mini;;Lí'rio. como ~Nn _acon(N·1clo .. F.~;;:a, 
1: a !!:1·nn-rl•· rall:i. •) g-r-anrl " 1•r·1·n rln 1)1•.~nnnn~a•) ar. l unl._ R ~-cr
d:\.de- que, por C'l la 11;.; r.twf•~!' elas aont.abilifladl'.\~ mín1stcr1ae!: 
.~·ãn nllmt"ado;;; pl'lo t.il.n lar <la pasta re~pectiva cm dri.cre:lo r e
f eri:ndado pelo :\lini.stro da Fa1 .. cn~u; mas <'.;;sas mtcrven
çücs nós sa,bemos . ~omo s e fazl'm : SllO camarar1as. Pela brga-
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r1ização dn pro,iecto c;;sa funcvií0 ""rã de· nm fn.nccionario. 
f6ra da :ni t.oridarle do Min is!ro, n nfro SP.r o da Fazenda. e fi
cará ttpenas sujeito immediata e hierarchic:ir;rnnte ao seu 
chefe. Qnc ~ o r.h<!f1~ <iü i:on lah'illdadf! <:"ntral. 

Si n6s cnm- i~t.o niio p11decmos conseguir a uniformidade. 
a. ceritralizacão. a orrl•!m na cont:ibil icia<lf', não a poder emes 
obter de nenhum outro mono. · 

Quanto ft possibilidade dessas intl'rpretações de fheses 
,jurídicas, a que !ti') :referiu ha ponco o nobre DP.putado pelo 
Rio Grand<l do ~nl. 1·e;llmr-nl.c i!'to não está em nossa corripe
tencia obstar. ma$ quan t.f) n evitar abu;;os di> desp~zas illega'es, 
devemo:::· corta \-os pela rai.z. Chama-se. p~o menos. com a 
organ:zacão p1·0,irctada. a aUençifo dn !1'1ini ~tro · da Faz1mdn. 
qilf\ não -vôde depo is a11egar ig-norancia, como habitualmef!.te 
acontece no regimen em qU"I? es tamos f>m q11e ellf'. rl e facto. 
não é responsavel, 011 é. ás Yez~:;. o menn~ i-~sponsavel peifl. má 
gestão financeira. 

A sítua<;ão do Brac;il. i:>m mal ~ria de despezas. é a de um 
vehfoulo com uma poreão de an imaes cadí1 nm a puchar par n 
H'U lado ... 

Vivemos na sitn:l<;ão descr ipta rielo \Presidente da {'Am
missão de Contas do pa.f"Iam·ento hritai~nico, ~ir Wíllirtm 
Robert. 

E ss.c parlamerif.ar, rensuranrio a politica finance ira do 
Goyerno jng1e~. pelo systema de constantes votos de creditas 
decorr~ntes das necessidades da g-nerra, dizia que estava tudo 
perturbado. invertido ,, que em YP.Z de ser a despeza deter
minada pelas somma;; votadas pelr> Parlamento, as sommas 
votadas pelo Patlani~nlo é que P.r"am deter'minadas pela des
pe-ia. 

O nos~o caso SP.mpre foi este e sr.m guerra alguma; é sys-
1erna normal nosso, original. perante o qual a Europa ha de. 
mais uma ''e2, curvat'-se. Procuram()s, todavia, evitar qu e 
contilme e que parec~ teremo~ conseguido ... 

O Sa. CrNcrNATO BRAGA - Si for cumprida a lei. 

O Sr. .. Tosr~o DE Ar:.Au.ro - . • . si for cumprida a le i e a 
não ser que precisemos ainda daquella: lei de que fallava F et'
reira Yianna. que nuzeSSP, em e:tecu<:ão todas as outras. 

Quanto ás ob~erv::i•.:ões feitas pelo nohre co:i<!:->::• de; Rio 
G!'ande do Sul 1·elntivamente ao art.. 1.~. rcf~r~n~·~ an a nno 
financeiro, que S . E::. desejava fosse murlado para 1 de fe
vereiro a 31 de janeiro, peh razão da. ~ran1fo proximidade •ia 
votação da lei de meios e sua. execui:-1ío. devo reconhecer qn~, 
d~ fa ct.0. P,St1> inc(lnvenienfe existe. ?Ira is rle uma vez. o anno 
ps ssado :.1SSim aconl f'Ci'll. inipostos rieixaram de ser col1rados 
rm t~mpo por fal ta <.l ·~ regnlnmentar,ão: mas reconhe~o que 
maior inro1weni enf.e :-;e~·üt a l~mhrad::i. modHir.ação .. Tá expP.
rimentamos i.~to em 18~8 sob fundaml"nt.o. tambem. das gran
d~s distancias do Brasil e da proximidade da votaÇãv dos or
<:amentos. 
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Tiv':lmos, então, por proposta de Bernardo Vasconcellos, 
a mudança do -curso (fo ex<1rcicio para f <le julho :1 3(} de 
junho ào aHno seguin1e e nada se conseguiu para a regula
ridade dos t>xerc.icios. Voltamos ao actç.al regimen, de facto, 
~m 1888. embora :rn:Oriza<lo por lei desde 1879. Para qu~ 
alten1l-o'~ Seria necessario modificar todos os livros de e~ 
cripturação do anno financeiro, em data diversa do anno civil. 

Depois, marcado o prazo de execução da lei par.a feve
r"~iro, quem nos di~ que as proroi;ações do Congresso não 
iriam até janeiro, com es:;e costume, tão nosso, d~ deixarmos 
tudo para a ultima hora? · 

O SR. 0CrA"ro Roc!'f:A - Este argumento me faz calar·: 
O SR. JÓsmo Dr' ARAUJC - De modo que acha mais pru-

dente ficar no que esta::r1os. . 
S. E:r. discutiu com o brilhantismo de sempre sobre a 

vantagem de se fazer a clas;:ificação do. receita e despeza em 
ordinaria. e::;:traordinaria, e~pecial e . de movimento de ca
pitaes. Reconheco qae sob o ponto de vista technico da con
tabilidade seria uma o:rg-anizacão mais perfeita.. mas só temos 
um paiz do m1.1ndo que, em parte. admitte: a ltalia. 

Foi o i11ustre narlamentar e .Ministro :Minghetti quem, 
na Italia, propoz, em 1874, a nova classificação de receitas e 
despezas por transformac;5es de capitaes, adaptada definiti
vamente poucos annos depois em 1877 ou 1878, no govern0 de 
Depretis, que apresento-:.1 a proposta com as tres categol'ias 
C:e: receitas e despezas effectivas, transformações d~ capi
taes e partidas de giro. Esta u!Lima classificação representa 
dcspezas e receitas fieticias. como as de telegrammas offi
ciacs e q_utras analogas. q11e ·não affectam o orçamento nem o 
Patrimonio, são contas entre os proprios departamentos de 
aàrninistraçiio, em que o Estado f igura ao mesmo tempo àe 
credor e devedor. As receitas e despezas effect.ivas compre
hendem as ordinarias, quer fixas quer variaveis, e as extra
ordinarias. 

Actualmente a divisáo orçamentaria ilaliana. além dessas 
classes, compi'ehende uma outra: as estradas de ferro ,, em 
~ue enf.ram a~ desps7.as com as ::onst.rucções de um lado e ~ 
renda ferro-viaria de outro. Essa classe é, uor assim dizer, 
intermediaria. entre a <'!e r eceitas e despezas êffectívas e a de 
movimento de capitaes .. 

Não sei, porém, Sr. Presidente, si seria de se attender 
em !JOSSo p:liz. a es~a ~uggestão do nobre Deputado. Receio 
ac.ceital-:a muito })1'1,;ic1palmonte porque nos paizes em que 
ella esta em execuçao, como nos outros em que existem os 
orçamentos e:i::traordin.aríos, qt.1e é uma variante <lo pro
cesso, muitos estadistas teem ultimamente apontado os peri
go.s, ~~ inconveniencias desse processo e pedido a sua sub
stituiçuo. 

O .SR. OCTAVJo ROCHA - Mas, a flranc;a, ag-ora, ;pam, 1921, 
aeabou de fazei"' a divisão. 
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O SR. JoS'INO DE :\HAUJO .- Desde 1918, Ípor proposta, 
creio, de Klot.z .que, por cau.sa da gu~rra, a França tem v.a
rios orl}amenlos: o ordinari~ o eSl)ecial, o excepcional ou -O.e 
reparações para o!l fundos que espera da Allemanha. 

São casos, porém, excepcionaes, determinados por moti
·rns de guerra, que nós não tivemos. ReconhP.CO, não ha du
vida nenhuma, que ha despezas .que não são gastos que süo 
reproductivas, mas o perigo dessa classific.ac:;ão de ·despez;a~ 
em reproductivas ou não. é muito grande .. 

Na Belgic.A.. e Y. Ex.· sabe, q.u.e é um paiz modelar, (hoje 
está. na moOO. fazer-lhe o elogio ~ eu niío quero me esque
cer disto) lá, mesmo. cmde ha c11idado na :g-estão dos dinhei
ro!> publicas, cit.am-Se 1'actos interessant~~- de gastos levados 
a · conta de <lespezas e.~traordiMrias. As despezas extrao!'di
narias lá são aquellas .qu-e se destinam ao ap.parelhamento 
eco no mico ;do paiz . Pois bem, foi classifkadn. como, tal, se
gundo li em Stourm, a .realiZJada com um banJiuele ao Shah 
da Persia,. 

E' uma. especie de eontabihda<le occuJl.a que se cria, um 
subt.erfugio, ·para muitas ·vezes se ,p.oder classificar uma de-s·
pez·a ille.git.im.1. Vamo~ imaginar um exemplo: 

Agora que" estamos em uma época em que se entende 
devet' dar maior conforto a. nós icongressistu:: seria uma bella 
occasiãio de fornecel.'-nos. por exemplo, automoveis-. O Go
ve1•no compnatia 2'12, só para os Deputados e Iiela regra 
da t.ransfürmação de capitaes legitimaria essa despeza desde 
que com elle a.uigm1mt.aria o Patrímonio ... .Xós ji estamos 
(ll.')minhando para isso. Tinhamos aqui. na Casa, aliás muito 
ieg-itimament-e, um automovel ·do Presi<lente, que, por assim 
dizer corpori.fica o nosso J).od.er e o representa. !\fas, j á agora 
o nosso sympat.hico secretario tambem tem o seu automo\'el. .. 

O SR. Cr::-<cr:>:A'l·o BRAGA - Particular ou da 03.mara? 
O SR. Jo~1.::-<o DE AP.Aü.TO - Da. Gamara, official, V. E:;: .. 

e:;,tá pensando que eu me referia a algum elevador, par a 
ele'w:il-o ao andar de baixo, onde funcciona a Secretaria ? 
A confusão é JUStificavel porque assim como um elevador é 
um automovel de parede, o automovel é, to.mbem, um ele
vado!', porque tem elevado muita gente ao céo. (Riso.) 

O SR. C1NC1N.-..To BR.\GA - Eu não sabia disto. 
O SR. JosrNo DE ARAl.!Jo - Pois não se admire q.ue, no 

SenadC>, >eonsta-me. até o director da Secretaria tem condu
cçã.o ofricial e assün por de.'lntc. E' pos::ivel. pois. l'fUe ehe~ 
cue a nossa vez., jü riue isso augmenla o patrimonio_ (lliso.); 

O Sn. BENTO DE .\[IHANDA - Isso é a burocracia sum
ptuosa de que falia .Clcmenceau. 

O SR .• Josr~o DE AfL\lJ.TG - Em nosso ·p:i.iz funcr;ion11.rios 
que exercem i::tr i;os buror:i·alicos .ele natureza. a mais .seden
taria, teem, no entrrnto, nutomovc is officiaes, qoe servem 
para os corsos e passeio;, dn soos familias. Já reclamei con-
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ira isso e corno De.pulado da opposição -vi approv.ada emenda 
de minha aut.oria. em que delimitava os oosos em .que o uso 
do automovel- devia ser pe1·mittido nas repartições. 

No fim do Governo Herrnes. penso, e em t.odo o Governo 
\Ventr>slau :i minha emenda tev~ exeeui,:ão rigorosa. 

O Preshlenle \Venceslau A.o que sei, executou rigorosa
mrn te a disposil}ãO. 

O SR. :ToÃn f'ENmo - Depois, ella foi revogada·? 
O SR. JoSINo np, ARAl'Jo - ~ão 1'oi, mas hoje .parece que 

não vigoi·a mais. 
O caso que figuro com os at1tomoveis é um simples exem

plo dos perigos que nos pn!iia a.ca1·rPtar a classificação pro
posta r. sem q1H~L·er mP alei- a casos nossos de abuso, vou 
discut.it' dP. um nonto de vista mais -allo. 
· Os trat.adistaf., os fínnneist.as. os homens publicos que 
toem versado P.stie assumpto con<lcnm11m a med ida, -d~s<le logo, 
J)orq.ue a divisão allu~frda PSCUrece muito a com.p.rehensão do 
or1;amento, salvn paw1 os iniciados nos estudos de contabili-
dade. . 

Ora, em nosso caso, por exemplo, de paiz democratico. 
devemos tn wm orçamento simp.les, que todo o -povo possa 
entender facilmente . 

Em .segundo Jogar. offer·ece, .como disse, essa faciiidad~ 
c!e abuso pelo arbitrio dA cla6sificatão das despezas em re
J;roductivas ou não. 

O SR. 0CTAV10 RoCHA - Sim, de se transformarem em 
despezas reproduc-tivas as que não o são. Agora, o facto é 
que esbmos com 1.res orc;amentos - o ordinario, o extraor
dinario e o especial. 

O SR . Jostiso nR AR.AUJ'o - Não ha <iuvida.: qualquer -Oe 
nos fazendo o exame, com cuidado, d?. uma conta de exercício 
e tomando as precisas informações póde chegar, por exemplo, 
á conclusão ce que se apre~enta elle deficit é apenas ap;>a
rente. desde que se faca a separação racional das verbas de 
despeza que augmentam o patrimonio. · 

Isso não é, port!m, para a r.lassificação das receitas ou 
despezas orçamentar ias ; é para a conta patrimonial. . 

A verdade 6 que prec-isamos distinguir as questões, não 
confundindo a conta financeira, que é a conta do orçamento, 
de sua execu<.:ão, com a conta economica, que é o balanço do 
:patrimonio. ·em que se apura si o patrimonio augmentou. 
Jsto não diz, por~m. respeito á organização do orçamento, e 
p6de ser verificado por occasião -Oa prestação de contas do 
Governo. Podemos m~ismo exigir. como exigimos. no projecln, 
indP.pi:mdl'nte dessa elassificacão as -cont.a;s do oroamento e o 
balanço do patr.imonio; n serviço é um .pouco maior, mas pos
.sivel de se fazer, den tro do systema actual. pela Contadorin 
Central, de accôrdo com as instrucçõeG que hão de ser expe
didas. 
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Ha ainda uma outra razão que apresentam o:> tratadistas, 
ús c.nrnpe!.entcs nn assunrpt() entre M quaes o nos;;n notavrl 
pat1.·icirJ, Dr. V i 1~osn .l::;rdim. um~~ •fa5 mais fotmosa;; e culta~ 
íntelli~encl::is <la ger:H;ão moderna.. P. quf' foi. por a<0:>-irn dizei-. 
o nO!'.SO J:1ra{:n fo!'tr. ~: rxilianclo-nos frequent.·~s vet:es com o 
scn con5Pllrn. c mui ln cnncnrI"rndo prir·a pndermoE< completar· 
o nr>~-~o trabalho_ .Pois bem. n Dr. Yi('o.~o Jardim rnostroll 
:.í. iwidenc\a que. ol<'m do mái;;, <} 11m ponl.n de yi:o-!a r>.rrac!o, 
o de acreditar-~>; qu~ n augm{'nlo ~ln patl·imnni11 é que eMi
quec.e a \'a.;;ão. n ([U•' a ~nriqur>cP .~ o ::n:1gTt1P.nl-0 da for(.una 
privada. o E;::tadn C><_ir{.,, ,,;:l;1t' riqni,;;i;imn. ::enào dl'!sp:nH;r\cia- a 
Sitna~ão nn p0YO. 

O SR. BE:O:TO m:: 'lfrnA"n''- -- Tsto ag:ora Lambem se acha 
um. pouco rn11~larlo. 1·0n-1 r• cstaci~nio. qu r~ rnfrega tan!::b cou
sas ::w pndcr puhlieo, i]r» modn qtu! n aug-mrnlo de patrímonin 
rlo E~l:idn r'.l)rt'C"J)nnclP a mn a11~mr.n l 11 do palrimon io do;_;: 
cidadã<n. 

O Sn. Jos1:>n Dr: .\P.Ac;rl) - Pnrlemn~ {'aminhar para )(1. 
ma~ :iind~ rslamos lon_g-e. 

O SR. BENTO o-e: :'IIm.\r>ilM - Cnm0? ! Estamos senhor-e$ de 
dous ter~o~ das P~f.rad:i;:: dr> f Pl'l'(l rio Bra.~il. rlos portos, e não 

. sei que rmlis. 
O Sn _ .ToBlNn oi;; .\R.\ r_:.10 - Quandn livei- de ~hegar o 

petiodo de <:lominio do ~r_·0in.fü:mo. o que o nobre Depu
tado diz ~er;'i um :wg-umento; por rmquanlo. não .; assim e o 
desappa1·Njmento di>. um, entrP. rnuitns argumento<>, não pre
judica a -c-at1~a que r1el'r-nde. 

Volto a dt:i:· a 011inião do Dr. Vi eo~o Jardim. Pe11sa 
eli.~ qu~ e$;;a (!Ul!~lrio da repL·odudividade é muilo relativa: 
e. a.~~im. pondera, exemplificando, que a fnndar,ão de um in
!;tituto technico. profi:.;sional, de chímica. por exemplo, é 
muito mni~ importante rara o deS'(?r.vnlvimento índuetrial P. 
economico dn r>:ij;_ d,1 que a. crmstruceão ce um palacio ou 
d~ um quartel. 

O SR. C!:-·n·:rYA~ o J~nAr.A - Do que a de cincoenta quar
tei!> ! (Riso: mvito 9cm.) 

O SR. ,Tns1:-do DE :\R.Al<.TO - .-\A"ora, veja V. Ex. : por esse 
regimen, o cpJartel rnria levado ri conta do patrimonio, não 
se eonsideraria despPza effectiYa, ao passo que o qne se gas
ta5';e com o 1n;;-:Wut-a rlr: chimirn ~eria encarado como despeza 
trcral. cerno gasto, com0 consummado ! 

Vc-;;:e como o fllví!re, de <1ur. se trata. póde <lar logar atê 
a ahrnrdo;; a <inr a lluC.i, ~ foi po:- isso que entenili, e c.om
migo a Com1ni::::::iio. ~in cujo sein foi a materia amplamr.nte 
riiscutid:l, que nfío r.onvinha fn~se adoptado. 

Xãn nos faltaram snggeslóes em identieo sentido á do 
no-bre Denntado- do Rio Grandr. do Sul. O distincto contabi
lista Sr. Francis~o D'A~ria, chefe de Contabilidade do The-
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souro de S. J:>au 1
;', a quem a Commissão pediu parecer sobre 

. o .primitivo pro,!ecto, ent.:e os stibsidios que em:ioU: .para o seu 
aperfe.lçoament.o, . incluiu o da classificação <!.a. receita e des
pez:i. po1· ea.pitaes. O distincto funccionario do Thesouro, Sr . 
.'.\forac:: ,TuniO!', -profi:õi::ional competentíssimo, .actual isuper
intenc!enL; .tcehni.ro ·da .;,eccão de partidas dobradas da conta-. 
bitidade geral, foz tamhc.,m ao projecto o mesmo reparo e 
mandou emenda consignando a divisão proposta pelo nobre 
Deputado pelo llio ('rande. A Commissão, rendendo, embora, 
,ju~tiça aos altos meritos de tão distinctos profissionaes, que 
:.igit'am como technicos ou scientistas (porqm; .a contabili
claci.~ cstú elevada hoje á. altura ce verdadeira ~ciencia por 
g1·:m1fos cs-pirit-0s: preier1u fazer obra p-u.ramente de legisla
dor. de ndministr·ação -e de política, no sentido elevad{) de 
expressão, cm que outros e importantíssimos factores têm de 
ser fovadt·;; em l:inl1a de conta, além dos .principios e r.egras 
éP. pura· tcchnica. 

Estadistas illu:1!re:: ~ Mé mesmo contabiliEtas emeritos 
da Italin, paiz de velha civiliza.cão e cultura, t êm se insur:.. 
gido ult.imamente contra a oela$$ificação chamada de <Movi
mentos de capit.ae~. nccmai1dc-a dos mesmos inconvenientes 
quP, rcfP.ri .e que o ·Dr. Viçcso Jardim tão bem compendi{)U 
em um seu estudo &obre o nssumpto, proveitoso como todos 
os -de sua lavra . De Santis t>m seu recente tratado de <tDi
reíto Financeiro Publico e Privac!.o~ ~ensura essa categoria 
por ser obscura àe decifrar-se, em muitos casos, difficultando 
o cont,'úle pnrlarnentar,. porque poucos conseguem entender o 
conteúdo das contas d~ssa categoria, dentro da qual se póde 
'~conder o il!icifiJ. Di~-o franrciamente inesta,•3 e:.tpressões :• 
«.··.tanto cb e ,;i riesce a. cacei are dentro di tale categoria 
anchc l'illeeilo, visto r.ne. pochí rie~cono a -vederei dentro~. 

Boeca.r:co, accusa a classifü ação italiana por inscrever-se 
como tran~formação uc capitac ;; as despezas as l!lais impro
ductiva$. e por cobrir-se com cifras .ficl-icia> no activo um 
e:ccesso rea! ·de passivo. mascarando-se, por esse processo, o 
deficit. 

:Salandra, o esladi;:ta nolaval que toda a Camara conhece, 
qualifica a categoria d•3 transformação de ·ca11itaes, como um 
eufemi3mo feliz <~un ben troYnto eufemismo~, diz e!le} para 
tr::iduzir alienaçõe$ de ·patrimonio e ascenções das diYiC.as:1>. 

Fodia enumerar 1;ncta o egregio finaMista Luzzati, ci
tado .por D r. f;anti , Rai:x e Cornelli. citado.:: pelo Dr. Viçoso 
J ardim, i.> outros vullos :mportantes, que pleiteiam na pro
pria rtRfüt n. reforma ria contabilidade, para ser supprimi<1a 
es-sa catcgo1•i:i, que !'N,onhecem como um instituto incorrecto 
e perigoso nos ~eus effeitos finaneeiros . 

Ante opiniões Wo valiosas, entendeu a Commissão prtt
dent-e adi<lr·-se pelo menos. ·para melhores tempos a implan
tar,ão enfre noo ce semelhante categoria, cujos perigos são 
dobrado~ em um paiz novo, como o Brasil e de incipiente edu-
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cação politi.cà, cm que, portanto, n;; abusos passivei:> se faci
l itam. · 

A <::ommissão não dc~conhccc que lla <lcspesas q ue não 
sã-o ~gas·f.os» e que aui;mC'nlam o paLr·ünonio, assim ,como ha. 
rcccltas que con·c$pondcm a uma. diminuição do -pa.trimonio 
ou a.ugmcntarn a nassivida(_Jc patrimonial, ma;; rep uta im
prudente, · p_elM ~onsequencia~ qu<' I'údc Lel· na pl'at.ica', .que 
tacs ef!cilos sejam asgignala<.los i1ns ;:imp!c,:; orçamen tos, que 
não mais se -apresentariam sem i;t·anclcs ,;ak.los. até que as 
·desillusões terri..-ci-s, as <lnlorosa:-i r0a.li<Ja.dcs, nos t rouxessem 
c·dse.~ mais graves, âiffic:u ldades maio1·e~ dos que as que ·sof
f.remos per iodicamente e qu<"'. lalve~ . pasrnssem a. ser .perII!;:."l.
nentes, ape:r.ra1• dos saldos. Ante:<; c1•nLinua_rmos a viver no 
· regimen de <le(ü:its p<'rniarwnlcs. cm que lPmos vivido, sem 
imaginar 110 que nccu mulamos dC\ riqueza e progresso ooo
nomico. Com o nosso 11•mpN•amf•nlo 1: mais sabio e mais dis
creto. Só por iss-0 não acc~ílamos a emenda no illustre re
_presenta.ntc do Rio GrandP, rccnnhcccndo, todavia,' que do 
ponto de vista dou trina1•io i•lln 1\ inteira.mente just.ificavel. 

·A outra obscrnu:ãn fllH1 o nobre collr!ga rc-.z foi · ~m rela-
cão ao -chama4o ~·~im,..n 1!as massa..::>, que 8: Ex defendeu 
com o b r ilhantismo -r]I' !"l"mprc. Ynu ]l'Val-a, {t Commi$~ão.
mas clrwo. àP-sdc logo, assi;:nalar l'!n r. o ª"'"'umpto foi tambem 
mui to mcidHarlo p o1; ni'i;.;. ljl"nso. poi·1'•m. qtH'. d<:'nf.ro <la acl.ual 
organização frita prln p1·1)j rc' ri. t'lli' i;1~ riridt' a<lnp{.a.r, p-or lei 
especi al . Dr. facfn. -o prnj r,r-tn, nn i'<'ll nl't.. {i 1. admittc o r~
gimen <lr adeantam r ntos. qunndn !ri ~ "sprr.iac~ o autori7.a
rem e o chama.cJ.o «l'('J:; ÍITIC'l> lias 1)1:\S;:as». para o Exercíto, 
n1i.o t- mai;; do que 11 rn:1 r,·.,.mn dt> nd•':l nfamrnln . E i;; o _que 
cfü o art. 6-1. (V '·: 

«A1' I .• G!. O;:.: in ini "l rrio;i pnd<>rã-o requi::itilr do 
Thcsouro '.'\ac:ionnl un r!n ~uas dr.lcgucias adeantamcn
tos -Oe quaJ1lia~ a sr r·c•m enl,ref;ucs a funccionari-0-s _pu
blicos, para r ffrr.\mu·r·m ])ai;amento de -des_pezas, nos 
seguintes caso;;: · 

a i quando ;;p 1 rrtLl\f' de~ .;;rrYir,M rxt.racrdinaxios P
urgrntr~. fri!n,- pnr nrlmini.s l1·ação, que não ·permittam 
rlrlonga~· na. :';a!.is l'ac;iin fins drspe:r.as: · ' 

b) qunn<lo 1-<1• l 1·nln1· li<> d l')~pez,a a ~rr p::ii;a em Io-
gar di:>fanL C' 1JI> q11alq11P1· estação pagadora~; . · 

cl qmrndn ~·· 1 r'al::i.1· d~ rlr:Sp<'zas m!uja::. .<'. ~e. 
prompln png:i1111•11ln nns d 1 v1'r.~ns repãrtlcoes publt-
cus; . 

d ) riuandn ;;1• l.r'aln1· 1ll' dn~pezas com nav10~ <](') 
guerra ffwa <ln~ pnrln~ lwas ilc-iros ou C'Xpedicõcs mili-
tares~ · . 1 t 

e) qirntH.ln l .-•is r.~pr('i:J1' ;; nut.or1zarr;rn .o ac ean a-
ml"nto.» 

o SR. 0CTA\'l() nnr:n \ - V. Ex. tem raz.;.'to-. 
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. o SR. JosINo DE ãR.AuJo - Julgo portantô que Dão se-· 
ri:i de se adopt.ar desde já, uma ·mef!ida nessé sentido que 
melhor ,caberá futura.mente, si o ·Congresso entender: de vo~r 
uma Lei es1)er,ial nesse sentido. Desde já. porém, tambem de
claro que tomarei parte no debate contra. ella. 

;O Sa. OCTAVIo RdcuA - v. Ex. tomará :Parte no de
bate, mas mudará completamente o espirito da administração 
nos corpos das tropas. · 

o.sn. ·:tosINO D.E .AIIAUJO - Tenho a qui algumas notas 
que tomei a respeito, rec.mhecendo, aliás, aliguaws vanta
gens do reg-imen, não ha dUYida. E' um estudo da <>rgani
:;:acão da lei itaJiana <le 1910, que aboliu esse regímen e, o 
que é intcre~sante, aboliu-o com a cumplicidade <le uma corn
missão de inquer i!.() do E:xernito e outra do T·heS-OuTo. no
meadas pelo Ministro d:t Gu~rra general · Spiugarcti e · ])elo 
grande financü>ta 'l'cde!.'<:-o. :M inist.ro do Th-esouro.· 

D0 est.urlo d~s!'a.~ .c-0mmissões cheg-ou-se á conclusão -de 
que ha\·i~, <le facto. varia>; vanfaf:CM nesse re~imen , faes 
coroo: 1.", estabilidade ".lo nrc-a.mento; 2", E>lasticidade na <lis
tribuição da dcspcza.; 3°, maior incit..'Lm~nto á. economia. cs
t.imulada pela. sua reversão ~-Os · corpos. 

E ssas razões existem. incontestavelmente. essas vanta
gens . são yeaes. m as, a par de11as, e:tistem gra,ves ínconve-
nieri.fes .. .-' j ~~1:~ 

- Sabemos ciue b a batalhões ricos ... 

O SR. OcTAvto ·RocnA - Hoje não ha. 

O SR. Jnsrnr. DE AR.m.10 - Ha .ainda.; conheço um que 
tem em caixa i50 contos, de fórma mui :raroavel, muito cor
rectnmP.ntc. poT economia~ em :Construcções, sem o menor 
prej uízo para. o tratamento das praças. 

iO SR. OCTAVIO R-0cRA -~ão ha no Ministerio da Guerra, 
ba mais de dez annos, i.J.rria verba para con.servacão e lim
peza. de CdifiCÍOS. füSSeS SerYÍÇOS S:ÍO fei tos p ela economia 
ver ificada na administração dos corpos. 

O. SR . .Jost:'{O D'E AMUJ'o - Si esta econ-0mia. existe, quer 
isso diz-e-r que as veTbns eram demasiada;:. sinão não Reria 
possiYel economizar . 

,; . 
O SR. OCTAYIO RoCH:A - Agora mesmo aca,bo de vir da 

Commissão <le Finanças: 1:\. tiYemús -0cc,asião de vot.ar u m 
segundo orçamento para · a. :l\farinha; votamos um credito ~e 
nove mil conto~. supplr.m1=mfar a t.odas as ver ba.s desse l\!1-
niste.rio, 'P~ra este anno e, <levo <lizer , dei o n:.!en. vot0 ~e 
conscien.cia, porque se tratava de d.espczn. que na-0 se pod 1a..,. 
<leL"\:ar de attender, 



Cãnara dos oepllados - lmfl"eSSo em 2910612015 00:46- Página 55 de 122 

310 

O :::)R. JosL'O o.e A.RAUJO - Este ~ o grao.de rnal que de
.vemos impedir logo no na.:;cedouro; evitar essas despe,g..'.l;:, 
porque ·chegando aqui os crediLos, votamos mesmo, e é COll
taudo com :isso que os abusos se re.petem. 

O que devemos é evitar a possibilidade do:> ·abusos. 
O rei;imen das massas presta-se a. esst:s abusos, incontes· 

Lavelmente . 
.Na Jfa.lia tambem a pi·opria. Commisaiiu de invtJsLigação 

üo E:x:.ercüo,· nomeada pelo general Spingardi, exactamen!.e 
para verificação desses abusos, impressionou-se ant.e o qu~ 
viu nesse sentido, favorecido .pelo regimeu das massas que 
foge ao controle das contas e a respon::;abilida.de pela exacti
dão dos orçamentos, pG~·que pe,rmitte que a de.speza se e-ffe-
Ci.Ue sem vigilancia prévia do Tribunal de Contai:. · 

O SR.· OcTAYlo .H.oca:A - Na pasta. da Guerra existem ver
bas paro. material destinadas aos corpos, aliás distribuídas 
parcimoniosamente. i.~iz pari.e rte conselhos arl.ministraLi:vos 
e sei como ~e oipera em la.es verbas. Ellas são distribuida:; 
\JQUitativameut.e. A verba - etapa - é gue dá ás vezes maio
res economias na alimen;tação das pracas. 

O Sa. Jos~'l'o DE .AM.u.ro - Um commanda.nte dema&ia
damente economico, em um lllOmeo.to de transformação de 
txercito, como .se dá entre nós, poderá até maltrat.ando 01 
i-apazes, no interesse de augmen•lar o numero, prejudicar 
gravemente os interesses do proprio Exercito ·-e de sua remo
delação, distanciando, cada vez mais, o povo da caserna. 

O SR. Oar1i.v10 ROCHA - Outro esclarecimento que desejo 
levar ·ao -conhecimento de V. Ex. é o seguinte: . V .. Ex. tern 
absoluta razão no <1ue está dizendo sobre questão das massas, 
po.ra um paiz . completamente organizado; mas, -para um pa.ii 
vomo o nosso, V. Bx. não tem razão,. 

Em se tratando, por exemplo, do sertão de ;Ma.tto Grosso, 
nos co:r,pos que estão longe da administração central, como 
em S. Borja, no Rio Grande do Sul, as tropas levam ás vezes 
seis mezes sem receber o soldo, porque a delsgacia não ~m 
fundos ou não fa~ a. distribuioão a tempo. 

O SR. fosrNo DE ARAu.ro - E' justamente porque não h:i. 
boa contabilidade publica. Si houvesse, tal inconvenient~ 
desa.ppareceria. 

Agora reverto o argumento de V. Ex. contra V. Ex. 
mesm·o: si isso se dá é jus lamente por causa do r egimen da~ 
massas, porque si o dinheiro que está na caixa dos bat.a:lbõc! 
c5liv-esse na caixa geral, teriamos fundO's ,para. -pagar i6!0 
tudo. 

O SR. OCTAv10 DA RoCHA - Neste assumpto pei:.o liceni:.a 
para dizer que V. Ex. está mal or>ientado. Permitta-me um:t 
,,bservacão. Eu cit~i o caso <lo soldo, porque o soldo não 6 
massa; !Vldo é pago rpela delegacia fiscal. O Sr.. Presidente 
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d-e Rcpublíca tem um. ca1·iullo tão e:i::traorctinat•io a es.sa 
questão que lhe causa horror quauêio sabe que. em de~ermi
nada 3'narnição as tropas não estão pagas em dia. :E t::). R.-.;:. 
tc,m uado l'eiteradas ordens do proprio Palacio ·para se pagat· 
Cii' 'l!O})as que se a(!'ham distantes .. sou testemunha disso. 
Si demora .existe, esta é determinada pol' <lifficulda.:le de con
ducP.ão e <lo vroprio numera.rio~ 

• 2Y1as não é isso devido ·t.o regimen d.as massas. Tanto as
~im que o pagamento cstú em dia em todos os corpos neste 
momento. ·Si V. Ex. tem razão no ponto d·e vista radical que 
adapta, de qut'rer a fiscalização integral do Thesouro, não a 
tem nessa questão -Oa-s massas, da.da a .situaÇáo geral do era
rio 1publíco e do paiz, onde essa <li'stribuição de credito nãn · 
póde ser feita, com presteza, :por falta ás vezes de fundos e 
cJe communicação. 

'O SH. JosINo DE ARAUJo - Com a or.ganizat\iio que fíze-
111<.J:i eS5a5 falhas tendem a desapIJarecer. Nós vn.
mos facilíLar até o pagamento por· meio de cheques, eYi
:.:i.ndo a's~im que essa demora de -Oi.stribuicão de creditos e 
l'Cmessu~ -de numerario :Pãra. loga1;ês longinquos, da difficH 
communicar.;ão, torne possiveís siLuações como esta a que 
se refei·e V. Ex. de não ser~m par;as em dia as guarnic.:.õe:s. 
o que é, clevéras, g1·nve e laslim::tveL O qu·e não é razoavel é 
que .emquaulo alguns co·rpos lutam com difficuldades para 
receber o proprio soldo, tenham outros os seus cofres cheios, 
pet·turban<lo-se e esquecendo-se além disso, o princiipio rla 
t::nida·ie de caixa para. as dcspczas com o material, que é na
~)co pi.ra garantir a boa or-clcm !financeira .e assegurar a. ft5-
c<"<liz:ii;ão. 

O SR. OcT/•VIO RocHA - Posso concordar, mas torno a 
resalYar .que precisamos attender aos corpos das tropas, e5-
pecialmente pelo !.ado da espec:ie de arma. 

o SR . .f.oSlNO DE c.\.R.AUJO. - ~.\. falta dessa fiscalização a 
que me referia e a da sinceridade dos orçamentos, porqui: 
permitte que creditos -desLinados ao serviço militar não cor
respondam ú d-espeza effectiva, foi que de~erminou, na Italia, 
a. sua suppressü.o, mediante estudos de uma commissão de in.
vestigai::ão do proprio Exercito e por suggestão de um illuc>-~ 
•tre general, Ministro da Guerra na <iccasião, po~suido de um 
alto c_spirito democra'líco, que muito o nobilíta, superior ao3 
int~resses da propria classe, no elevado intuito de não suv
prirnit" as <lespezas militares ao contl'ôle a que se sujeitam 
as demais. 

Não me posso -furtar, tão bri1hantes e. patrioUcas ·são <.<.s 
palavras do general Sping-ardi, a repetil-as, para ver a Ga
mara como justificava. elle a abolição do regimeu das mas-
sas: 

«Ed io dopo uu profondo sludio dell' importaI:te 
ar.goment.o ho ,,Jeciso dí a:tture _la ra.dica1e innovazione, 
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convinLo chc coni.spoude a.llo :;pil'ilo denrncl'alico d•~i 
tempi, il quale reclama· c:he l' impiego del publico tl.e
na.ro non sia per alcun motivo sottra!o ai contL•olli 
cos füuzionalli.:P. 

Sã.o palavras bonitas. • 
O ::31t. OcT.wro Roc1u - Seúuclul'Us. 
O SH. Jo.srNo DE A.nAUJO - Collocou o intcrn:>sc do:; cu·

fres . publicas e de sua t'iscalizar;ão acima do que elle acbava 
uma vantagem para a tropa. E·ssc interesse da. fiscalização 
é que deve ser o ponto capital para a ordem financeira. A 
desordem financeira existe é por falta de contrôle, que é 
fondamental em qualquer· organização regular de conlabili
<lacic publica. 

O Sa. Oc·rAv10 RoCHA - :Ais massas são fiscalizallas. 
'l'cdos os m~es os officiaes dos rorpos se reunem na Inten
dencia. d~o balanc-0. junt~m os documentos, de que se tiran1 
quatro vias, sendo uma para contabilldade, outra .para o 
Thesouro, outra para o Tribunal de Cont.a1S e · outl·a ·para o 
Archivo. De modo que nessas . .condições t.odos os mezes os 
corpos prc.;;tarn contas á contabilidade da guerra, Juntando 
todos os documentos de despeza que vão para o 1'he~ouro. 

O SR. Josrno OE A1uuJo - Prestam t;onta:: àe quan~o 
dc~.penciem ·? 'l'a.mbem cto que economisam? 

O SR. Oc1wvw RocIIA - O balanco declara isso. Si 
V. Ex. qui7-cr saber quanto, 1!10 à!inislerio da Fazenda, tem 
qUa!.:iuer corpo, de economia, é .só perguntar á contabílidade 
da Guerra. Si V. Ex. pcrconer o e:.'.l:pediente do Ministerio 
iàa. Guerra encontrará publicado na respectiva · t:-0nta·doria d~ 
ial regi_ão o halancele de tal ou qual corpo que .complete 
tacs e tae.s documentos. 

No Diaric, Official de ·ho,je lalvcz V. Ex. en~or.Lrc is~o. 

O SR •. Jo:;JNo oi:: AiR .. <\UJo - V . Ex. que é muit..o t•pm
;1el.ente· membro da Commis8ão de Financas, queira dizer-me 
onde se encontram essas economias entre os recursos ou rc
\:eitas orçamentarias. 

O Sll. ÜCT.-W10 R'oc:HA - Onde·? No ot·çamenlp da receita. 
O Sn. Jos1No DE AR.\UJO - Póde existir na contabilidade 

<.la Guerra. 
O SR. CZNCfNATO BR.HiA - Esse esforço do noore Depu

tado tf.m -O.e ser completado- por nós. 
Urge. qua estabeleçamos uma lei inletna de 01·gani;;:acão 

l.le orçamento, feita de accôrdo com o Senado. Isso é inclis
pern;avel . Isso não é ob.i~cto dl.l U!Ila lei .da contabilidade, 
mas objcc-to de uma• secçi.o do regimento intetno das duas 
Ca~as Legislativas_ 

o 'SR. Jos1~-0 Dr: AHAl;Jo - Nós acabamos f~Om essa cauúa 
rle orcamenliús em uma reforma regimental, m~·.s essa reforma 

~; - Vot . XIV . 2l 
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não d~u re:;ullatlo ncnltuw pot·L1Ue não oiH·i;:.uu o oul.t·o rau10 
,:u Lf>gi~laf.i'\'o. _Prl'!cisimo:; fazer, Jc at'.côi·t.lo, um pro-ce.•~o 
q tw 11briflle as du a:; Ca:::as un P ol.IP-t· L eg-i:;lat.ivl• L' , para 
;;d1'anlar. C1 pr·o.ir.clo cogita do a:ssumplo, rcpetitt•fa :> orolü-

• ~'..>1i;íio t!U!! J:i e:cisle no He;;ir11enl.o (/a Cllmara. 
O ::in . Oc•r,w1<1 H.ocH..1. -- .Em ~umma. acceilo o oue 

Y. Ex. ôiz: nfl<J insisto na q-ue~lão do r cgimen das mass:rs •. 

O ~L\. ;ros'"'º OE 1.-\·t:.Al~ ;io - D1~r;Jc já 111·onH!Llk.> a V . Ex. 
votai' · a favor de qualq11~l- lei es.pecial, que au torize não o 
r egi1w.•11 1.las mas:;a::;. ma~ o r •·!gú1wn df~ s im]J ll·S aucanta
n·,enlu;; ús fo1·i;as m ilil.a1·0;;. :\i:')S'O esLou de a'cc:õrdo, visto 
que acho uma 11ece'5sida.dc im.:uul1•:5tavel para os .casos e pos
s;bilidadcs ne mobHí:t.a!:lio. P1~11::;u que todos os i:orpo~ devem 
te t• cm M~us proprios cofres os i·ecursos i nd isµe nsaveis pa-1·3 
sua lll')JJilizaç<to p1·ompl<L Prec.isamo~ e:;Luda-r e ca:lc.ular 
~ssas <lespeza.s que latv1~z monl'('m a 20, :~J) ou ·100 contos. on 
l'egínwn das mas::;as. rna::; t• regiiu~n de ::; implcs adeauta
diuat·ios. I::so ii iodispensavel inne-gavdmcnte (' pn,ra uma 
moctida i.Jc:;:;:;:;a •n·dem -pôdl! eon ta L· V. Ex . cJ)m l'.I meu. apoio, 
mas paea o máu excm p lo de medida!:í d<! ex0ep1;'.ãu, nãu 1 

:-51'. Í'residmile, a Cot111ni;;::;ãu •fo q111! lenho l\ hom·a de 
~er u .R •:-lator fez o c"tutlo mai:; n lida•)08..' -possive.l .•• 

O 8tt. 0·1:.A\'l(• ltn(;HA - ~11brc b lci nãr1 t·~-sla duvi1Ja. 
V. E~. e a Comn1i.;:i=ão d~~1wutleraltl e~for~os inauditos. 

O ~1:_ •• Jn,\u PE:\tuc_• - Fiz1.•rarn vbi'a palt·io [ica . 

O 8H .. fos1?Sn ut: ,\.P.,\U•J - Comec.ci o meu di;;cur:m 
agradcc1~nuu a:; lwm·o:;as 1.? be111wol-a:: rr~fereucias qur. n os fo
ram fritas . :\: Co11m1 i~.~ih•. $r. P1·e~idcutl'. f1ro1w~· um pro
jecl·o, re~nltadu r:le uni ü·abalh0 !ougo. pro,iccto afü1s aprc
:'!Cniadc· 1w armo pa:;.~a 11u. mas d.? um anno pal·a on tro. 1.i·ve
UI(•:'\ k!11'i."' ha:>fa11te i:•uYindo lcdrnico~ :1iara 1J re1~xfm1i11ar "'. 
r".\Y~1· 1:uidudo:;:amern.li'. do l(Ue rP;-.n!Lai·am ~r; ·~m t:• ndas. cuja 
_j 1_1 ~ti ficadio. ainda (jlJr_• ;:umn,u1· inme11tc. pai:;~o, agour a-. a fa
;.nr. 'D1•:>~a,;. r.·m•.'n ria~. ~r. Prr~;>ir:h~n t l" . :>ãn rk ~implt'~ t•eda
,·ção :is :-:eguint•~s: a,.,:· d1~ n;; . 2. :=!. -í. 5. G. 'i. S, 10. 11. 12. 1:; ; 
.1-\. .13. Ili. f7. IR :!O, :?1. :?'1 . :?:>, ::!ü, 21; :?S; :?~. 31 ; :H; 3\) , 
:.o, 'i :L ~·!. 5~ . 5:J. :i5. :Jti. 57. 5!J. GO. 6 l. li:2, G;1. {i-! , Gti, 08, 
13!'.l, -;o. 7 1. 7~. ';.3. ·;.í, 15 (rm p,a l'tf") 'iG. li. 78. so. S:Z. S3, 
& t " Sti . 

A,; em1·11(h\!; rk l l i' . 3\l'. 38. RS. sg E~ 90 pedem ."Cl' torr:.a
(1as no Jll1_'!"lll0 1·ara1:J-i•1'. p1WQUt~ ;ão :-:u-pp1'e~siya,s. de dii;pu
:-i1:(1:' ;; 1k ·na! ur,.,.za r1·;1:ul :i-tH'-'nta1·: inc:ahivei:: 1~m uma lei. que 
d lst.1;:°1(• .>t:•l.11·1• l itwam<'nl.í' ~ ~erar:s ~ materiae$ . 

. \ s · de n~. ~1:2. 0-í e Ui são :>impl'esnwnLe complcmrm
!:arc:: 1k <'nlClllla n. L que errou a Cl•1ü1Hloria Centr al da 
l\('1>11bfo:a. 

D t• modo que: das fll Pm~1uda:::. :;ó umas 30. i~Lo é. ·menos 
de u m kr1;0. StÍ.(• mod incalivas •Jo texto. · - -

De~~a:i ~mendas 111e;:::;mo, porém, muitas ;:;ão méros ad..., 
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dendo:; sem grande significação ; outras, de faci l intuiçã.o; 
de modo qul\ eu não precisarei explica1' ã Camara, para ficar 
constando dos uo:=:sos annaeti, a razão de todas ellas, nem 1) 

tempo nt'u yermiltiria. Vou eiíar :;úment.e as que teem a.1-
guwa importancia. 

l;um~c~o pela emt,•nua n. 1. Essa emenda consutue um 
dos poulus capilaes do proje•~to. E ' justamente a que âea. a 
t.:011!ttdu1fa Central •Ja Republica . 

. A (_:onli!-doria Central da Republica organizará, 01·ieutará 
e f1sr::alwu·a todos os .-:ervir:os de e$eripturução e contabili
<la<le tia:; i· cpal'lii:ões fedrraei;, e:xpediuclo as necessurias in
strucções, exigindo todos os elemcntôs de informação e 
~xcrccuút? as inspccç\ics por íuncciouarios designados para 
esf.o se1·v1\.'0- · 

Esla. C~mtadoria, S1·. Presidente, Vif:ia centl'a1izar o re
gish~o dr~ todo~ 06 i:novimenlo:; financ•."fro;; do fü·a~il, quer n~ 
gestao do µalnmomu, quer na da despcza e receita. 

Quando ora\'a !10nlem o uob1:e Deputado pelo Rio Grande 
do Sul, live uccasião de 1'azO?r uma affi rmacão que cansou 
certo parnw: a de que u Drasil Hão sabe o que deve! 

O Stt. Oi:.:T.\\'!O RuGJ.f.\ - Aliú~ apoio a V. E:x. 
O SI' .. Jusr:.;o oi.: .\!Ht'Jú - Houv•,! tuna especie de pas~ 

mo de oul1·us ~o!legu~ e cu insisli, 1Jro1nettendo trazei· a pro
va desla affirma0ão. blo tudo, Sr. Presidente, porque nos 
falta: l º, uma bott lei de contabilidadt:; 2", um apparelh.o 
para exccutal-a. E o appare.lho esseucial, basice, é esta 
Contadoria Cculral de ContaM!idade, r cpa1•ti\.'ãO indispensa
, .el, que nc'.is não lemos. 

O Pre::;ideute da Republka, o pL·oµ1·io chefe da i.\acão, e 
c1uem com·ivc com a adminü•tra~ão não ignora: o Presi
dente da ncpublica c1uer saber qualquer detalhe ou ponto es
sencial de 110s.;;a vida. manda indagar, e não ·póde ter infor~· 
mações ~eguras. O 3Iiuistro da Fazenda não as póde dar. 

O SR. C~!IULLO PMTES - E' a verdade. 

O Sn. .Jos1:-.;o oÉ .Ar..A1:Jo - O Congres-5o rião pód? ser 
ruais f'cliz . Como illu:>ttação e para que os collegas imagi
nem o estado de desmantelo e de balburdia cm qu!'l vivemos, 
cm mateL'ia do contabilidaue .. '"ºº l'efcl'ir-lhcs um caso par-
lamentar, que se passou ('.ommigo : · 

Em Hl09 ou 19!0. creio eu. na pl'asidencia Hermes, li 
uma mensagem r. vN'il'iquci que no cxercicío encerrado em 
1908 ou l \JOH. não lnl! rl.!cordo hem agora. dava-se como apu
rada a «recc!ta de tanto <'. a dcspeza ue tanto:i. . Pois beiíl, 
Sr. Presidente. no anuo se;uint.e. leio nova mensagem, em 
que se diz: ·«:\'O exercici? definitivamente enccl'~ado . em 
1908 ou rn09 (o mesmo) . freou demonstra.~o o segumte: . «re
ceita. tanto; dcspeza, tunlo~. ~om uma d1:Uerenç.a de nulha
res de contos a menos na receita <lo que o accusa_?ç na men
sagem anterior, como !'eferente ao mesmo exercrcw. Que a 
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despeza ou a propria receita tivesse'm augmentado, compre
h ender-se-hia, perfeitamente, por falta de dados compleitos 
de uma delegacia longínqua, do Acre, por exemplo, que não 
tivesse mandado ao Tbesouro os seus balancetes. Mas, a re
ceita diminuida de milhares de contos é inconcebível. Fiz, 
em vista dis~o. Sr. Pre.sidente, um requerimento de informa
ç~es, para que o Governo explicasse como se podia num exer
cício, encerrado e ate defínitivamente· liquidado, haver dimi
nuicão de receita. Até hoje estou á espera da resposta! 

O SR. CAMILLO PP~-\TF.S - Tambem fiz requerimento a 
respeito do patrünonio nacional e até hoje não tive infor-
mação. · 

O Sn. Jos1;:.;o DE AnAUJ'O - Pois tenho aqui elementos 
para fornecel-a, no relatorio apresentado pelo chefe da. com
missão ·encarregada· da cscripturacão do '.rhesouro pelo me- . 
thodo de pax:Uctas dobradas, o honesto, competente e operoso 
Sr. Dr. Claudio da Silva. 

Diz S . 8. a fl. 5 do relatorio: 

<tA' Dircctoria Geral do Patrimonio estavam affe
ctas todas as contas do Patrimonio Nacional; mas, ape
zar do esforço empregado pelo seu director, . foram 
muito escassos os dados fornecidos. porque este ser
viço não estã ainda devidamente organizado, faltando 
elementos para se conhecer qual o valor dos bens que 
possue o paiz, mesmo ·O de immoveis existentes nesta 
cidade_.» 

O SR. c,,l'vtrLLo PR.ATES - Está explica.da a falta. ae i.Il
formacões. 

O Sn. Josrno DE .ARAu Jo (continuando a ler) : 

«Os bens patrimoniaes, nos Estados, não estão to
dos arrolado:;. ignorando-se, penso, a extensão e valor 
ele lerras e pr efüos pertencentes á. União. Só os terre
nos de marinha representam grande impo:rtancia, que 
não figura na escripturacão, por não ter tido a com
míssão uma base de seu valor.~ 

Estão naturalmente edificados os Srs. Deputados, pois 
muito mais expressivo do qne isso é o que vou ler do mes
mo parecer, á folha segtiinte. E ' de causar pasmo e faco a 
le.itura meio em segredo, aqui á puridade: 

<Relativamente ·á divida interna fundada> (parece 
ioacreditavel, mas peço attenção), c:relativamente a 
esta ultima não conseguiu a commissão conhecer 
quantas apolices se acham inscriptas uos Estados, pois 
nem só a Caixa de Amorti;;;açiio iunora, como tambem a 
Directoriu de Despe:;a, que concede os creditos para 
pa11amento de seus ju,ros •• • > · 
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Eis a que tristes resultados chegamos eom os nossos pro
cessos actuaes de contabilidade. 

O SR. .ALAoR PRATA - E como é ,qu~ nfls votamos an
nualmente credítos ·para .pagamento de juros, si não sabemos 
o total da ·divida a amOl'fü.ar? Então tudo ,; i1ma falsidfli.de.· 

O SR. A'Rl'.tANoo Bui:n.AMAQUI - Meu sogro foi director 
do. Caim de Amortização e posso affirmar a V. Ex. que du
ronte a sua gestão nem uma apo1ice se en'littiu que não fosse 
e!'cripturada . 

O SR. Jos1:.-<o DE ARAu.ro - Póde ter sido a 50 annos .. 
O SR. AIU\L.,,Noo BURLA:r.L.\QU1 - E' moderno: morreu em 

i 907, trese annos. Emquanto elle dii:ig'iu o serviço essa irre-
gulari-Oade ·não se <leu. · 

o SR. JoSlNO DE ARAUJO - Este relatorio é de !914. si 
não <! do tempo do seu iUustre sogro não P., porém, muito 
moderno, e é provaYel qu,e o sogro de V. Ex . . ao tem,1)0 do 
sim fallecimcnto já não ~eroesse mais :i.s funcç_ões . 

O SR.. Alü.-L-.?\DO BURLAM. .. QU! - Mort·eu no seu cargo e 
P.mquanto exerct>u não. emittiu uma apolice que não fosse 
inscripta. 

u~r SR. DEPUTADO - E os que as delegacia;:; . fiscaes 
pagam? 

O SR. AR."'>tANDO BUE'J,A~\-tAQUr - ~ão podem haver ou
tros. Será um desleixo moderno. 

O SR. Jost~o DE ARAu.ro - O relatorio que aC>'lbo de lêr 
é de 1917. De modo qu'e se refere a perioJo anterior. Desse 
t empo .para cá, :pelo menos, a bnlburdia no serviço existe.· 

Quanto á divida !luctuante, vê-se tambem o cuida<:lo que 
teve a commiss~ <le não querer fl..ssumir a re>.ponsabilidade 
pela fixação de qualquer algarismo. Eis o, que diz elle: 

~·Relativamente á divida fluctu.a:nte a coromissão 
eseriptul.'Ou contas cujos elementos foram tirados dos 
balanços das delegacias fiscaes, Thesourarill. Geral do 
Thesouro. etc., J)art.indo dos saldos existentes em 3i 
de deiziembro de 191:3 . .,,, 

O SR. 0CTAVIo RoCHA - Insisto no que propuz. O q.ue se 
devia fazer era em :H de dezembro <iar um 'balanço e fazer 
uma P·artida nova. 

O Sn. Josixo oi;: ARAuJ·o - Continua, mais es:p1icito, o 
relatorio, sobr e esse ponto: e Por carencia de escriptu~çao, 
entretanto. uo Thesouro NacioDA.l são completamente t(Jno
rados os co111prornis.~os e:cactos por contas a paga1·.: e si bem 
que iss'O constitua uma grande ·lacuna, nn.M. poude ser feito 
~eSS? par.ticulat'. no .~nbalho gge aP.reseµjo a V. Ex., ~·~-
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O Sn. óCTAVJo lloCHA - E as ,p.en!',ÕP.s qu e teem sido pa
g.1.s a mot-tos 1odoi:. os ·dias?! 

O S.n . .Tosrno DE: AnAuJo - O unico meio de evitar ·abu
sas inarreditaYeis, ('01no esse que acabo <lo m~rrar e provar ..• 

o sn. CA1'.rn .. r.o PRATF.$ - Positivamente inac:r editave is. 

O Sn. JosJ:'\O AMTJ.To . . . - .com documentos officiaes, 
e podia ~ccreseentar oulros, que não Quero diYulgar, de maior 
gi•a\-idade. o m eio unico s<Í :pôde sei' P.ste: organizar uma r.e
particão centro pa1·a c~cripturar toclo r!'gistro de despeza e 
da receita, e tudo quanro affec.t.a. o pat.rimonio, â gestão dos 
dinheiros publicos em snmma. Será, como disse de com'eço, 
para o nos;:.o systcma economico o m•'smo que o syst ema ner
'"-OSo para o nosso or.gal'l.i$mo. 

O meio. re-pito. é creal' essa contadnria central da Repu
blica para que se possa apparP.lhar o Thr.~ouro a dar ns in
form~iões a todos ns poderes publicas que dellas prec isem, e 
para que o Governo possa prestar contas ao Congresso, 
o que é por a;:;sim d'izer a ra1ã·o caract e1·istica da nossa e-:i:,is
t.encia como ·poder polil ico. 

O SR. OCTAYTO Rocrv. - Perfeitamente, o que não se ve
rifica <ha 30 annos . 

O SR .. Jos1:-.o DE ARAl:JO - E nunca se poderão prestar, 
são impossíveis de prestar es~.s contas, ,fiür falta de uma boa 
e severa lei de contabilidade publica e de um apparelho que 
a execute na 0parte da e.scriptura~ão. que é a base oda fisca-
lizi11rão. · · 

O SR. OcTA\·10 RocHA - A mim contaram que s. Ex .. 
o Sr. Presi dent~ quando a srumiu o Governo, e quiz mandar 
aquella mensagem sobre financas, p ediu á C·ontabílidade das 
varias i·epartirões os dados e estes discordavam uns dos 
outros. -

O SR. Ar.AoR PRATA - A ~ontrad icç.ão é muito frequente. 
Basta analysar as memagens·. 

O SR .. Jnsrnn DE ARAe.To - Pdo pro.iecto, i.Í Contadoria 
Cen t.ral é dada a funccão de faier halanc.etcs trimestrai>s dos. 
balm1c cte$ mensaes qiie as contabilidades seccionaes das r e
pa.i'tiç_'õe;; federaes aqui e de cada :Esta do são obrigadas a r e
mei.ter mensalm"nlt' ú 8ontadol'ia r r.st.a organizará {lS refol'idos 
balancetes trimeslraes para ú puhlicidade. não s6 para que os 
homens d<' Estado .. Dc>ptltadns. Smadol'CS, ministro.s, possam 
estar ao par do moviment o financeiro continuamente, como 
para fazer-sr no do anno a conta gc:ral do e:terc icio. 

O Sn. 0 01'.'\\"!0 RoCHA - _.\ cont.adOl'ia tem plena autori
dade sohrc tncla!> as ront<>.bilidadl"~ ? 

O Sn. ,Tosr:-:o ni:: ARAt:.ro - Tem. " i:i m.:i o r.J ,? intürv1;n
cão nas · ~·Ontabilíd'ades é um delegado Sl'll, é um orgão dire
cto. como propunha LPon &iy para . a Franca ~ Alfredo Va-
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rc\1~10 seu pro.ir-ct.o. Em Indas a~ conl.ab1lidad~s <los minis
t.~rim::, das J'llp:u~t.içõM :f}uhllcas E> r:;tallPlf>cimAnt.o~ indus.
trfa·es da Uniãó, haYr.r:í um ~mpr0garlo do The~ouro comn de
l.~gado da contadoria. 

O SR. ÜC.'1':\\''lO ·Rnf:HA ~V, "Ex.~ Pnffio snlve. em rinr t""' o 
l'JU(> .propunlrn. 

O Sn . .Jos1No AHAt:.rn - Pl'.'1'f-? itn.me.nt P. Ap(mas aivir.io 
i:>in um i1nn t,o . V. E.x. qurl'ia q11P SI' fí:i.1>s.~i' no ipro,1,1rio Thfl
sm1ro a 1;nnf.abilida{li.' •la:- onlrn,;: rrp~.i·ti1;ôf';: 1• rn julgo 1we 

. nfto com·1!m as::.im ... 
O SR. ÚC1'.-W1n Ro<:H:\ - F.u i~nru;-;1 a r.rMr;ân de~a 

r.ontadoria. 

O SR. Josi~n oi:. A~~\u,rn - A 1wi>emínl'n.r.ia na admini;;:.: 
fr•~.r;ão , elo :\finistro da Faz<>nda {o inclispi>Mawl. Uma. elas ·l'a-
7.5es rim· ()tH', apP.za·r ·cli> nãn Si'l' p?rfoita a ge~l.ão i.'inaneeira 
rJa :\lnnarrhia, fori:a ~ confe~;;ar qnl' fn i m11itl) ·mail' -ONlr.nada. 
e rorr f'ela do '111" a n••.~AA. apr>7.al' de:> f' :"lar o Brasil 1>rn pe
ríodo dr foema<;.ã.n rro.nomira. mnn da;. r·nziíe:: de;;;;a maior 
ord~m r> ·rorrer.t.:;io toi a q llf' ;;al.Ü' lllou n nn;:i"(l com.panh·i>iro 
di:- t.rabtüho, gr_ Of.f.n .Prazerp;;, na eui·in~l •'"la!.i ;lí.ica QuP fez, 
demonst rando qnr. 50 o/" 1fo;; prr;; ident.e.• dr i::onselho foram 
mini.:t ro;; da F a7.1' nda. tinl1am a .;;uprr>ninr·in nal.ural : e ou-
1ro.~ que nün f'ram :\l ini~trn:< d.1, Fazenda. r>.rnm. em todo ci 
N t;:n. gran<l r.;:. nnanr.r.irn;; 1• nril'n laYnrn n;i: i'inani.:a". mesmo 
fôra r.la pa~f.a. 

H:n-i.:i a;;sim umA. cPl"la preem í1wni'ia. agora. na R.ep u -
1n1bh ca, os. ~I i ni::l.rM ::flo lodo" igual'!;:. n;io •h:t e;;~a. a;;cend1e·n
r'.ia 11orqur. não lrn o p 1·imeirn mini.~tro. 
. O prn.ircto dr rPt'li) modo f' pa.rn f in ;; t>xclu~iYamenole fi -
nanr:.-~ir ri;: ,.,,m eri>a l-:i. r> ,: d•~ tn<h) necf'"""l.rín. Imaginem· ns 
nolwPs Dl"pn lacJo;; ;:;i "m n•;",,.ª $ rami li a~ . a m11lhrr. os filhn:
P. a;: 1'illrn.~ 1 jyp;;;;,,m n l ilwnlacl~ ( l P f:l.l'.1·1· P11rnm1w•nda;:;. n::wn 
rJ E nrn11a. EP.1)1 lll).~ r111mnunic-ar ! (Ri.~1) . ~ 

Lf'mhr~i-nw tlMt" P'.\'f'nlplo rl1' ('1lMmn1Pm\n :: J",wa ~ n~
fra ngi.>iro. p1)l'•llll' h R PX:w l:un<'n i 1' nnia i.'n1M1~.\u. ei\\ igm\l ~P.n
iidn. manfl'11rJn, nliü;;. di"·pn•i•)in qn~ i'1d ine'lnida na 1'itud:i 
do (J1'~ ltllWnl fl Pl11 ·I n·I :í. P !:<Pg;Untln a q11a!. a,1', enr,flllllllPnrJa.;: d•~ 
m:i1.Hiá.1 no P;:I nmi::•· i1·n nãn pnrli arn ,- ,•r f •'1laf' SPtn a aerpiii;>.~-
l'f.'nein .J,; .\linist r<i· da Faii:r>11•la. ' 

1·:' 11 q1w lia •IP mni,:. Pxplkavf·l . Comn :::?. ha e],, Inanr~1· 
Yir cinen 011 rln r/rl'flt./nonqht .~ . pnr ~~xf'm plo. ,;;l'm quF> a 1111Pl!f'. 
IJU•' u•m a ff'SponsnhilirJadf' ela:;, finan~a;; p i)o Thi>som·o de
darf! quf' tf'rn rr1·m~< 1;; , .. llL>Ssibil i rlad1' ~ par"\, isso. (Aroinr./os. ) 

A ~~:rit•n. rl"YO lf1m'hrnr np1pn1·1.11n :rn1'!'nf P. f!\1P. , r.onform~ o 
:;~c;;:fl'lll:t rlt' r•ílntabiliclad~ rla t1 •nn~ffll·111nt:ii•o Clt' capif .aP, ~ 11'.tn
hratl:i. prlo nos5n r nllPg;:i.. i5;;o nilo razia gl'an r.1.~ mal . Srria 
:rn;:;-nH~n l n dn pa! 1· in1n nin. rno,·inv·11! 0 i'l" ca.rvil:il. ( Riso. ) 

S;:m a nn::aniz:icã, , rl <!<:; ~a "on t:u lo1·i:1 1·ent1·:il. 'JIW fi ~i'a
lizi'. or i1: nl f'. riirija ,. 11ni l"r.n-mi:::•' to~I :\ ::t "~~ri 11 l .1tr::t(:ãn ct:i Re~ 
rn!·;i i~:i r· !':wa n r•·!!·i~ I M "'º Jndn o 1111'•\"im\>nlo. d·~ f,11'Jn~ as 
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actos administrativos de nature2a financeira·, não é po~ivet 
a ordem nas financas, não é possivel a tomada de cont_as; esta 
nunca. será f eita, nem siquer qua.nto aos responsave1s, por
que a verdade é que o Tribunal de Contas representa, ape~ns, 
um orgão fiscalizador n;lo executa a -escripturação, mas s1m
plesmente n fiscaliza' ~ não póc!e tomar contas si ellas não 
existem. l<~sta é precisnmPnte a situação. . 

Si as delegacias não podem enviar as contas; si o The
souro não as póde colligir e organizar, o Tribunal não póde 
ter contas· a tomar. Deste modo se evidencia a necessidade de 
orE--"Unizar a contadoria centr.al; influindo directamente em 
todas as repartições silas subordinadas. dando lagar a que 
seja escripturado em dia, todo o movimento financeiro do 
paiz e em dia t omadas as contas. de f6rma que o Congresso 
~e possa desobriga!' d:i sua misRão, que P, a condição basica 
do nosso regímen. 

O Sn. CA:M:ILLo PRATES - Funcção precipua. 
O Sn .. Josmo DE ARAUJO - •• • fÚncção précipua e cara

cleris tica. Emquanto isso não se fizer, está o regimen bur
:a<.!o em seus alicerces ab imis f1mctamentis. 

A relevancia dessa creaçãõ se me afigura manifesta e. 
porlanto, ouso invocar, para conseguil-a, o apoio da Camara 
par·a a primeira emenda da Commissão. 

A segunda emenda tem pequena significação. Em vez de 
determinar que o Gov~rno mande a -proposta até 15 df' maio, 
augmentamos o prazo até 20 . 

O assumpto foi muito discutido na Commissão e alguns 
::i.charam ainda insufffoiente esse iieriodo. l\fas o facto é que 
o anno passado o Sr. João Ribeiro, então Ministro da Fa

. zenda. mandou a .proposta a 16, isto é, apenas com um dia 
de atrazo. 

O Sa. 0C1'Avro RocHA - E este ·anno demorou um pouco 
porqu.e o Ministro da ]fazenda fez a revisão geral das pro
postas parciaes. 

O SP.. JosINo DE ARAUJO - Acho. em todo o caso, <IUe si 
um poude mandar, os outros 'poderão. E' questão de quererem 
cumprir a lei, do me:>mo modo que aquelle Ministro se es
forc-ou para. cu'mpril-a. 

lho:: Sn. DEPUTADO - Isto de-pende tambcm .rlos outros 
!l!inisteríos. 

O Sn. Jos 1No DE AnAOJO - Tem V. Ex. toda a razão; e. 
por isso, determinamos no proj eeto que dos outros miníste
rio~ sejam mandados ao da Fazenda. todos os dados precisos 
ai~ 20 de abril, ficando as!'jm 30 dias para a organizaç~ão da 
proposta geral. 

Outra emenda é a que drclara que o Governo poderá re
ctiticar, por mensagem, qµnlqUf'io ponto da proposta. em-
quanto ella estive~ em andamento no _Congresso! · 
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. ·todos sabemos que actua.lmente essas recti!icações são 
J>ed1das, ma:; de oitiva, em r egra, por inLermedio d<>s Rela
tor~s d·~ •)rçamcnto:; ou do.s leadei·s. Com a. medida que sug
;;er1~~s o ~~inistto, ao menos, assumirú. a responSabilidade . 

Sao nmito naLura,es, aliás, essas rei.:Lificações: assim si 
u~ orçar_nenl~· Ju r eceita se. vel'i:fica que deter:minado impÓsto 
1iuo esü~ cm con.dições de p.roduzii- aC}uillo com que se co11-
l~va ao elahoral' ;\ proposta, nada. mais ra,:wavel do que 0ot·
n;,;11· _em tempo a estimativa. por meio de n1cnsaigem. . 

.Nu_ a1·L. :-JO, man<lamos a.ccrcsc1:ntar que as importanrias 
~D:Lrada::;, a. qual:qucr _titulo, nos cofres lla.s repartições .pu
JJl1 ~a:;, s~t~u levadas a. co11lu. do 'l' liesou1·0 i.Fedex·al e devida-
me11 le t'~L·. 1·ip turadas u a. :ma. contabilidade . • 

.Patc1;e que isto j ii. devia estar sendo feito, mas o i'aoto é 
que n~o estii, de tal sorte que d~s~nhecemos até por.menores 
comesmh0s ue rendas de .repart1<;oes, sabidas de ama.nuenses 
e pra.tfoantes . Xão ~ que duvidamos de desvios, mas deve-
10os conhccct· a a.ppli.cacão dessas l'eeeitas, não para altera!-a, 
rnas iJOrquc essa. funccão 6, constitucionalmenLe. exclusiva-
mcnle nossa. · 

),ssim, qua.nlo â P·olicia, qual de nós tem sciencia do va.
lor· das mullas cobradas sobre o j ogo, ou das que são lançadas 
em r-elaçti.o ao~ vehiculos? Ignoramol-o inteiramente, quando 
a real idade é que só -os chauf{eu,ri; estã0 l'nnstanternente, por 
Jelicidade nossa. entrando com importancias não pequenas, 
de multa~ lançadas pela Inspecwria de Vehiculo.s. O mesmo 
se .Póde dize!' quanto ao Gabinete de Identi.ficacão, tambem 
da Polit:ia., que, ::;obretudo, com o colossal ali-sta.mento dos ul
tinlús tempo:;:, àeve ter dado renda talvez não menor de 
rnu :000$, sinão mais. · 

Nem só: é 1·elativament.e comnmm que os objectos inser
.viveis nas reparticõe.s !=ejnm vendidos; e a receita dahi ,pr o
yeniente não apparece. 

· 10 Sn. C..\.l'ÚLLo P R.ATES ~ E a renda ·<las imprep.sas dos 
diversos ministerios, que náo é i)equena. '? 

o SR. Josti\'"1.' DE ARAU.Jo - Não sei, mas, em todo caso 
lembra .V. Ex. muit.o bem, porque faz recordar tambem a 
renda d:i. propri~ Impr ensa Nacional.. . 

Passo a outro ponto. O .~t. 3.2 .diz qu_e o saldo da. r(lc~1!<1-
de cleposito.s de cada exere1c10 sera appl1<:ado na a-equ1s1çao 
<lc títulos da divida, publica; e agora, pela emenda, se ac
crescenta que elles poderão ser a.Iien~dos, a juiz.o. do qoverno, 
:para resti tuicão <los 1~1esmos _ depos1tos .. _.A. m~d1d~ t: . resul
tante de 1.1ma. suggesla{) do :::.r. Franci.::-co D Aur1a, 1llustrc 
~hefe da contabilidade elo Thesouro de ·s. Paulo, que a esse 
respeito fez a.s ·seguintes ponderações, ·que passo a ler : 
. «0 projecto mandava applicar â. amortização. (Conti-
tiúa a ler).: 

.cQ art. 22 estabelcee que Q saldo. dos deP,Osito.~ feitos no~ 
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r:ofi·c .~ k der;11'" ~l'.i<t a,pplicat1n na a.111or•t. i;:a!.~ã r.1 da divida. p u
l.ll ic:i. 

~b· 1":idv11l.1: (flH~ 11 inl.ui l.o aqui f o i 11 dr: · ~Yila1• 1{u11 se 
btw•.~ :t}ii <.' d11,,; dr.!(;11,;if.u~ CH'(.-ven ient<:s das ~:-aj::rn'$ 13coiwmh:as 
J>I'(l !Jiü ind11 <i • 'll l ·P l'l !~l• ck :i<'l'.$ l tt fl":\t.t:; nu n1 . .;leh1 1fo desp1!za~ 
onliuul'ia~. · 

Ora. 1: . .;(n_va1nns 1.o uvinclv. lta muitc1;:; :::-0110::.' ll!'é.ga.r <:!$Sa. 
.n>t:d itla, me:,; uii o ~UlllJ)l'el'.\en<.lornos u a lcance. "ou por outra 
11:io r:ump1·t.:11r:ndcm1.1::; c:orno se p ócle cu mp r ir ·essa disposir;ão. 
!':;i par;i conitcr:er •O ~alclo dos derwsilns ij 1rnr:.cssario o .balanço 
d o.i l'~: e t•;; i d;:,, - pnr qw: ,.;E\ n ilo .1J r)1fo a cacla momento c.onlte
C• ~ L· cs :c>e ;:aldo. e. uni<t v ez fe ito u balaw.:o, ...:orno pó<le · u saldo 
ih d1'f10!';t lo$ ;;m· ou deixa r: de sei: a1JPlic~tlo uo pagamento de 
r.k~ p19.a~ 111·dinarü1:;·! E nrni ,; . -Curno se podnú saber llllde e$1:.ú, 
t:o1T11.' 1" r-1't>L'e:<eJ1tud., e sse ~alt!u, :::i a Caixa do E:>tado (1 nmro. 
:-;1.í t u Tl11:s<1w·o "J1ã11 1.0111 um oifr1~ e~pecin! para deposi~os, a 
r e1:1:i.l.a e út~ :<pcza ll\·slc ;;1; f az pula. vuixu. geral. E assim 
1<t·11i..IP, eu111<1 :; i;p~11·u1; 11 dinlwiru daquelh1. .p1·(.1vcnicneia'! .Pa.ra 
evilar que ::>·~ l!PPliqucrn, nfio .;:;(> os fun dos provenientes de 
ucp1y.; ilo;;. cll JJJt> •.1utt·us intan;:ivei.:;, não é com ·l.aes clispo1;i~;ões 

·1 1t11.~ :<e ~ ' cu11:;1.'!;UP. O :;c;,:Te t.lu t:slú l' lll ga:,;ta r ~õ o. qu1~ se deve 
a 1·r1.•:.:adu1·. E' i,,;1.\1 '' qlW rnui!.a.:; v1Ju:s uãu tie faz, prôC:.ura1Hlo
:<C. entf!n. lll'."í.'!ll.a:· •l'.\"•U"a,; que UtV..l m:i:;tmn. que Uã-O poc!Cl"tl 
oxi:;~ir. U:; úc1ius il1J:; n•ccJJiJ.tis pelo Tlie;;ou1·u podem ser cm
prc0ados 1111 p<:if'::.tnlenlu tlc tlm;peza.s m·dina-ria.s, nas épor:.as do 
t:! Xet·cicil1 eu1 tt11 r. .11 T.hesouro c s l.á a1wmico, - 11ão tenham 
i·r~ e1~ io, r.1$ dep-tl:< ii.o~ ·~;stal'ão salvos, {]Uíl.LH.io Jenf.ro ·do cxer
cic.io o Tlr .. ,snnro estiver plcthorico. Essa {"·que G a funcç~o 
f ioan ceirn. uo:; cic·posi Loo, - fi'illmceira n a lc;itima accepcão, . 
i ~ b1 t:, como 1~1ov í men.to de -valores, ·~ cn! rada. e s ahi<:la cqu i-· 
valcn te p a l'n sr. cL1n.,-;f'guir 11111 fim. O ThP.souro paga j u ros 
\.\t\S i\•~ fJO:;. it<i ;:; 1mrr1 dellcs \Se l'lodcr utilizal.' de1ltro do Gxerc.icio 
nas é11oeas ele dcfiL"ic.neia <lc renda, - adcanlamento <le r e
ceita,. !\.o mufo. 05 cleposHos nada perdem, si fo1· c"'ecu l.ado 

· rid incnlo o or1.: um1mto, p orque c;:le rJi,~põc de tal moqo as 
cou,;;as qu1~ P.Yita -Oesfalqucs nos. d~.po$ltos e a <rucjalldo va-
lol'('.S c•Ynfi adns a o Est.ado. :i> • ~ 

Penso ·qul' as obscrvao;:õc.s . lidas do di stincte> contabilisL..'\ 
1.Jcm justifica.m a emenda. · 

!O $n . OcT,\Vl.11 nocu,\ - O C'lllt>rego do;;: 11tmosiLos cm 
a-polices 0 um ·i)Crigo. 

o ;311. .J11s1);11 l>B A1ütiJ o - faso depcmlc da c:;collia Lia 
opporluui\lad•~ par·a a acquisição 1~ para a. ali~nacã-0_ por parle 
dn -~lhlis( L"O da Far.cnda. que deve ;;:c1• um fman<~e1ro. 

Qur. lrn perigo de prc.fui?.•O-" t odos ,nós sabc1nos: ·~las cni 
cr.1·111:' 111rimr.ntos somos nbrii;ados -a von'der ~om pre.1uizo ).)rc
vi.slo. bens ele nosso vaLrimoni o, para ac-ud1rmo" a. uma. dcs-
1_)cza. · urgootc, ~ um ·pa;g-amenl.o ina.diavcY, . corno uma. m:esLa-
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,,. çãn de · uma. -!,livida, vo1· exemplo. si não tivermos <JUl..t•n$ 
rccu1·i>os na occa:s ião. 

_ O 8R. ALsoit PH.\TA - ~ lia occ.a:siüo iuaroa.tla {)ata C'""" 
crn preg<J "! """ 

. O ~H • • lu::m-:_o _lH: Aa.1.us-0 - Não lia; não púde havei·, .Ue
penue da.~ cond1çoe:s d<) metcauo e Ll~~ fol"'as ou aperturas 
do Thcsouro. "' 

. O arf.. 33 d1.1 ri1·ojecLó, ~ 1~; ad1niHiu a cnüs:são de bi
ll11;le~ <iu The_souro, Qnc é um rncu.r::;r_, commum, e jd e.:tü:te 
na!:' nQ:>i;a::; leis pal'a aUender á:s nece'l\sidQde-s ... 

10 ~ll. U<.::r.\\·10 llocH.\ - Dentro tio ex~·rc:ii:io. 
O ::;1, .• J 0-..~1~0 11:' AnAUJ 1.1 - ••• uculr1,.1 do exercício. 

. 'l'iuliutrw.~ :-;ic]o um f)Qtccn 1'ii;01.'i::;La~ no projecto; cxi-
g~<1n111 ::; c1ue \la1:a lct· lo:;-ar. a P-n~i:;:;ii.o, .f1.i-.;:sc l>rcviam:cnle rc
;;1:::l1·acla nu 1'1'1bunal dr: Gonlris • 

. Ol'Jcl'l;a,1·a.m-n1.)::; que . issn ifüo et·a 1·a1,oaveL porque a 
cnu~:;ao dc,;sas, imp1·op1·1atnente chamadas let:ras do T'he
-som·o. t5 uma opcrat:ãa · <ldicada, uu~ necc:-;si l.a certa reserva. •. 
Então fiz1m1os um;\ n1ntliJ'icar.ii.L'. e:<tabclcccndo (lê) : · 

«•h i:miss<Se:s de tac~ bil·hr(!•s ""~c;iiu l'Cgi::;t1·a.das nv Td
Lunal de l:vnlai::, após a r CSJ)ec.tiva oncnu_:ãci. fi'IJando o 'l'hc
soutu obrig·acto a c11Yia1· mcll':;a\111t•11te <\~) -mc:;mo Tribunal 
quadros cleli101 1::.;fr<llirn.~ llvs JJilli~te.~· úmiWdas e res~;-aLa.dos. » 

· O Ul'L !d . J(t u j u:;tifiLJttci. pnt·quc. ~l primeira parte da 
~mQndu IS de \>Ura. r~llacção . Ao parag1•apho unico já tive oc~ 
e as ião aquí de n.ntr>cípa,damcnte me refel'ir: 

illmbora lla.i a credito consignado no orçamento. as en
c-nmmenrla.~ de matcc•fal no estrangeiro par·a qüaique.r minis
tc1·io. "ó ,poderão sce feitas com prévia acquiescencia do •l\1i
nisterio U.n. Fazcn<lo.'>. 

Ao art. -U offcrct·l'll10S, pela. emendá. '12, um accrcscimo, 
>"•~ ndo n ~ !~"\ que t! u nai·tc mais i·nl~)ortnntc dessa emenda •. 
Estaluc dlc; 

«0,,· cllcfcf'. das .~nntallilida:des ministcria.cs, das dos Coi·
r ei•)S. 'Ie\cg-raphos c outro5 estabelecimentos inàustriacs àa 
U11 ião enviarão ao :l!inislro da I-'nzcnda e á Contadoria Ccn
fral da t\cpublica, uté o dia !> 'de cada mez <t sob as pcna'S . do 
u i'f.. .w. a i·claçffo da" dcspczas empct1t1adas- no mcz a.ntcr101~ 
de que tiverem conhceimcnlo . ~ 

E' uni m eio ~lc tei·em ·o Jlinis.(,ro da Fazenda. t\ a Conta
J1ilitlade C<~nt-ral a. rclaçr111 tias despe7.as rinpcnhada~. E' um 
meio de facil cxccu~-50. 

O arL .u. (• " que Ll'ala da:; concut>rcncias. Estabelece o 
a,t•Lig:o do 1JJOj1:do .o scguinln: 

·~scl'á dis.pcn ,.::n:.el a cnncm·rcncia: 
a ) mm1 ns fllrnc·c.imcnlo.s, transnortes e ohras pu~licas 

qw} 1)or eircumst.ancia:s imprevistas ou de intc1·esse nacional, 
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não tiermittem a publicidade ou as demoras él::igicias pefos 
prazos de concurrenei~ .. 

A emenda é assim concebida: 
«Ao arL. ,_v,, que passa a :iu, lettra a- em vez de «ob1·as 

publicas», diga-se; «tra,balho"s», e depois· das palavi·as 4:lll
teresse nacional~, ~cc:rescentc-sc, antes de não 4:permittirem», 
as palavras <:a JUlzo do Presidente da Repuhlíc~:i>. . 

Creio desnecessariu justificar a dispensa da. concurrencia 
nas hypotheses d-O paragrapho . 

Apenas a. Commissão exigiu o segninte: que essas cir
c_:umstanaias imp~evista~ C?nde interes_se nacional e -de urgencia 
fo~sem reconh_e~1do:; a JUU:o do Pre~1dente da Republica, _para 
evitar abusos, 1ac~1s sem· um controle superior. 

O SR .. Aw.or~ PR..\.l'A - Muitas vezes é isso de yanf.a.gem .. 
O SR. 10CTAYIO Roeu.-\ - Exemplo: na questã-o do cal'vão, 

pari\ não parar o tr·afeg-o de uma via ferrea, a acquisicão po
derá ser feiía independ~te de coDcurreneia. 

O Sn. Jos:Í:'io DE ·Alt..\.üJO - Está. isso comprehen.dido na 
lettra do artigo, mas o P re.,;idente póde tambem :verificar si 
o íornecímento era imprevisivel -0u si houve inc.uria da 
administração. Quanto á lettJ·a C a Commi.ssão ma.ndou uma 
emenda supprimindo a dispeusa de concurrencia. .pa.ra acqui:.. 
sição de animaes para os serviços milHares, mas as palavras 
proferidas bontem pelo illusfre collega. pelo Rio Grande do 
Sul me impressiona.ram de tal modo que eu pediria licenca a · 
S. Ex. para mandai- uma sub-emenda .supprimindo a ·essa 
emenda. 

O SR. Oar.wro RocH..i,. -:- Hontem, depois qúe V. E:s:. me 
interpellou encontrei-me com o general Andrade Neves, que 
é um dos homens que melhv.L'. conhecem essa questão de re
monta e elle me disse que si f-0sse esperar por concurrencia. 
publica para adquirir animaes; não os teriamos. 

O SR. Jos1;:o;o DE • .\R.m.ro - Acreditavamos que, por uma 
lei especial' -se resolveria o caso, admittindo-se não uma con
currencia aqui na Capital Fede1·a.l ou nas Delega.eia,:; Fiscaes, 
mas· uma especie de feiras l-0caes. Y. Ex. tem um c0impa
nheiro illustre de bancada na. .Commissão e delle pa.rtiu essa 
1embranca dessas feiras que a Commissão estudaria mais 
.tarde, em proje~to proprio . . . 

Tinham chegado ao nosso conhecimento queixas de a.bu
sos graves nessas a~quisições :para rem-0nta, mas, em todo o 
casa pediria a V. E..-.:: . a apresentação de UJffif!i ·sub-eIP-enda 
para' podermos reili:ctir melhor na -commissão, depois de ler
mos -0 discurso de V. Ex. que ainda não vi publicado. Que
ria que V. Ex. nos cxpuzesse o assumpto com ma.is detalhe, 
l)ara podermos resolver essa problema . 

. Ao art. 44, lettra e, que estabelece dispensa de concur
!'.encia. gU:ando nã.Q acud~~ P.t:Op_onen:tes ~ ~il:n,ejl'a ap~ 
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~amos a~ seguintes P-menda~: ~~'C~te ca;r,. sf~ l10UYt'r(>/fl sido 
estipuiados pl'eços maximos ou out.rns razões de preferencia, 
não Pd~llerá Hll' no contr:ieli:• aQtWll<! ('Xt:r.didn ou P.:>llis modi
ficada;:;;. ~alvu nova c•ml:urrrmcia ». 

: J~' Lão mluit.iva a vanl.agl!m, · qlle eu m1~ t'xcuso de ju,;;li
fwal-a. 

Ao arL. 44, § i" - Verificada prévianwnl(•. a idoneidade 
do concurrenle :;erú preferida. a propo:;ln. · mais barata, que 
nãu poderá, entrctant.o, exceder, de 15 % do pr:-?ço medio 
da praça. su.lvo outras rnzõe~ llc prefercneia pt'éviamer.le ati
signala.rlas no el·:füall. 

E' uma cautéla ... 

O $JL PR.'>DO LuPJ::S - E' uma cautela contra as com
binações . . 

O SR - .Josrso n.r:: ARAU.ro - Reahnen l. e não se ll<!v~ Ler em 
vista sr) a baratez.á; do prct,;Q. Ha sHuac;ó<..':; erri que a urgen
cia do serviço é de tal ordem que esta t:ondic,:ão prevalete 
sobre todas as ou~ras. E' preciso dar uma certa elast.ieidao:l.e 
á admirlistraição, mas se me afígUra qut~ •. ~ salul.'.lr a res
tricção de não poder i:xcedcr, em lt•du ... ca:;o, ,a pro!Josta 
mais barala ·Cie -15 % ao pre~o mcdio da pra1;a. 

A razão dísto foi 'llrtJ estudo 11U1! fiz riu 1. raba!ltD ._i0 Sr. 
Jos~ .RezemJe Silva, notaYel four.cionario r l-0 Tribunal de. 
C.:(}nlas, sobre contabilidade; trabaHlo in\.c~rcssanti;;simo. que 
todos o~ homens publfoos do paiz devi:im conhet·er ·~ l'eler, 
por que contém muitas lições proveitosa E. 

O SR . . PRADO I ,oPES - Tem uma ob;;onação p es:<c><tJ muito 
larga. 

O SR _ Jos1No UE AH.:\UJ·o - Diz, pot· exemplo. c,;se aut-0r: 
'.'lecessitR o Govc1·no d e adquirir um 111111 1f;1·0 ayulf<i.Jo de 

arf.igos, 50. uoo sa\Yavi:•f.a5-, PCII' P.~cmplo. •: 11111 que, nn mcrca•Je, 
sómente i:lua,- ou t.1·c-i< casa:; negociam. 1':· publicado o edital 
abrindo a concurre:ncia ,, os lrP.~ unir,11" nr~gocianle:; que pos
suem es~e arlig(I, sabedun~~ de qw .. ~·rncnl e elle:; Ire:> p0<Je11.r 
corn:orrel' ao fornecimento. entram inlc•ll igcnlementc r.m ac
côrdo e combinam o seu plano .-!e ganhnL· d in.lteiru ti ';nsta ela 
ingBm1iC.ade esperLa do GoYr!ruo. Digo ingenuidade r-~perta 
porque, segurn lb dizem. n: cOnl!urrE"ncia 1 ~rn p•.n' fim adquírir-!>e 
a mercadol'ia pelo menor preço e eu Vl)tl most..rar como i~so 0 
utna illusão. 

Cada salvavida custa. snpponho.mos. 3~ mas os nc,gociantee 
combinado~ resolvem wndel-os ao Go,·emo à razão~ ae 8$ e 
paira conseguirem o seu intento combinam quo o prim<'iro ne
gociante apresentará $\la pPoposta tio pre.~o Ôf' 10!'):_ n f;egundo 
ao clf' ÇJ~ " o f.rN:Piro no d(' 8$. F.:<tc ultimo c:i fal.ulrn•)nf.e o 
pt'f'f~ridn porque nas conc111·rr~OC'ia~ pul1licns abeT"la~ prlo Go
verno não cqgita do prer,o e:onente dai praca e ~im <'.;) menor 
preço con:';tante das pro-postas recebidas. 
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:\~signul.l\:J o eonCmclu µor um 1>rcco exagerado o uego
eiantc pl'cfrrido Ja~ u fomedmento e uivide u lucro ~om OS 
uutrL·~ W!g-udaute:; rllUe eutl'at·am ua cu1u!Jiua<,:ilo e todos ga-
11l1a111 ui11hei1·u ;i eu~la du (.foyenllJ e put• C<ll.l':iU U\JS ::;eus me-
thuúo::; üJju::;liJ'icuvei:;. · · 

Lrn ue;,;uôaute é um anti.:;o l'ot•nceetlut· de êelcnninada 
rt'parlidiu untle }Jo:;~ue velha::; umi:t.ade:s. antiga,,; symp:i.UJias. 
J .. JJerLa a e1mcuneneia para furnedmcnlo de qualquer mer
l~ado1·ia. \'al'iu:; 11cgodanLe::; apresentam vrupu:;la.s ulH'igal1'dQ-se 
a Jôl~er u furuedme11lo Llu arl.i;.;u (L!Ue ua 'tn•aça custa ~00 réis, 
iNl' exemplo. ú rnzüu ue Doo. 1~ uu 'l$·100 l!ulll mar;,;e11\ por
tanto, av Juci-u ualurn1:, . O l'urlleL'edur a11l.igu obriga-se a for
ncc:er u me:.;1nü,;~imu ill"ligu au lJrei:o litJO rr;i:;, 1:;to ·~, t:Om 
um prcj uizu d•: :!00 r•:'. i ~ em eatb-. <.n'li.,::u _ B' 4ui.; dle. c:.mtan<Jo 
rnn1 a cumplic itla<le dus ::i•~lL~ vclllu:; ami;;us. t:tt:; ::;lla:; 0.11 LióaS 
::;~·rnpathia::;, cun::;1•gue ;;·aulLa1· di11hL0 ir1>, elll'ÍllUeL:er mc,,m.:i. ufi.o 
ulJsl.anlc o prejuizo appa1·e11l•J que llw rcfüllara llu r..,rned
mento, 11.ilo ob.~taute Jll'<O•idti t• a .lJl'C\.'.U':O tae::: tJUe serhan has
taulc::; lJl!.nt Llde1·rnüiaL' a sua qudJra ~e elle nc.::oeia~~:e ho
nesramenle. 

O ,,,egredu, cumu a alma du 11L'guciu, 1'1!~i1·Jb nu facto de 
ficar o n•~e:tu.:iank lla •Jlll'ig·<u:i.'iu de fo1•11et.:eL' metar.le ~l.a merca
doria ou u.rligu que for yedidu, embora. rccd.m tlo Thesouro 
a imporlanciu lutai, t·o11sla11lc dos vcdidus. e não a da: metade 
ouc foi 1;!Tedin1mente fornecida. 
· ~\.:;:;ignullus o:; cuutru.ctos ficam os ne;;·odautes habilitados, 

porém. ueeurrc111 as maiurr.s il'l'L'gularíúade::; que ::;e ·'' possam 
imaginar. 

O~ eueanc;;au\J:; Ju 1·1:eel.>ime1rlo e ;;ua.1·da do muwrial nas 
reparlit:üe::; pulJlinís (cnui cX'l.'l:pçúes jC! ~e '('i úu.cn: o pedido 
ncccssm· io, u w1a 1 o negul' iante fu1·nec1!do1· atlcndc, reméttendo 
a sua mn-cadol'ia que t• acornpanhadn. da factur a l' •~s~~l:ctiva.. 
Occo1·rem cnlüo llua~ hn1otl11:!'es :· ou . o fo1·ne1:edo1· remeti.e 
apenas mctul'~c (ou u ([Ut: for 1~umbirn.\tlo\ Lla mercadoria pe
C.idn e. av1·,~~e1llu; a facl uni de ::i.1:c(1n:lo · C!1ll1 u pcdhln e nessa 
fadura ~J encarregado do rec•: hiiri.::n to do material (leclara 
haYer re~cl1idu inli!;.;ralmenle lodo:s us artiS'o-s coni;lantes lia. 
mesma ou a rne1·ca<lo1fa é fornecida na ma tutalidn·:"!'~ mas o 
furn::cionario 1:ncanega1.lu de rcc1~bel-a. ~ob prete;;:to de nâl) 
estar ella de ai:cúrdo nm1 o pediJo. denüYe parte que .iámaü-: 
volta á 1·eparLi(;ãa. '.EntrctantrJ. da faclura aprcsent:ifüt pelo 
negot:iantc con:::ta a mcL·cadoria cumo ~~ nada liouve.:;sr, sido 
tl;'voh·ido e o fLmct: ional'iu lani;a na:; couto;:; a dccla1•ação de 
haYcl' ::ido a mercadoria r e t:ebida integralmente. de accõrdo 
oeom u pe t~idL). 

Coutt•u-mr.• um hnnrnllo n0gncianl.1! que uma 1•a:;a de fer
l'agens Ja rua a.e $. l 1cdr1J. proximu <10 largo do Caroim .. con
seg:uiu, por e:::,,:c meio. fornecei· ü 1~. F; t>ntral do J3ra5il urn 
mesmo lam1wão, :~5 vew~ ! .Tú a casa a::;sim 1n·oeedia r·or tro
ça. Descoberta a fraude. afinal. foi a t:asru ~evetamente puni
da, isto é, foi pela llil'cctoria da Estrada baixatla uma ordem 
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prohihÍllÚO Que :;1• COlnf>l'i11;>:;1: f'u::::;e (1 que ftt~>;C <!.u •lila ca::;;t . 
E.-:;ta, 1.111r•'n1. uiud\)u de rinna e c1_.11t.i11u,t •l f•n·nt'\:t'l" ú 1w~srna 
l::.:; L1·aúa i..:•llllu daute:; fuzi;1 . 
· Ha a.ino.la uma n1o.Hlal idad•: · iulc;t·c:;:<anlc. O J'un~é·imuu·iu 
ene.a~·1·t·g-a1Ju 1k l'cccb~ 1: 0 mal••t·ial 'prcc:i::;a 'IC llinhriro: i.:i11co 
l:nlllos de r1"b. pr•r c•xempto. U l'ortweei..lür· da rcp:irliçfio l.rnz·· 
Il11~ o ditlhcir·o e uma. factura r~p1·c:;1~t1W.1nlo o rornccimenl0 de 
11mterial tia im1H>rtancia tle cfrz couto:; d1: réis . E:;:sa. fadul'a, 
1.lcJWi!'i da d~daeai;ão d e que foi l'CCcbido o nialcrial, l~ pt'n-
1•cs.;ada 110 mini s t.c,'1·ío t'!':<pettin1. rr·gi::ti·u<la 110 'l'rilrnnal de 
Contas r: 1.•ag·;t .no l.11csotn·o uu na 1ld1•:?ar· ia riscai . 
• D ir.1•1 11 (J,; negociant.r :; que trala.ní ·; l~· i11~;;l>i; i 1.1,; llt• TlH~-

~1:iur·o que o t.:overno du 11epublieu paga o rJc,hru llc ma lCl'ia I 
l.)ltr~ 'ôc ;::a~!a elot'cclinunent•: na~ t't'part.i1~lie.: ou t:orn "'~ ~ 1~r
Yi<;o:; pu lJl ico ~( 

Oru. si a impol'l.alll:ia· l•Jlal do 111al.P1·i:il pa;;L) pelo 'fhe
souro. d elr~aeia:; !'i~cttrs r- rnnlabilidadc.~ fio;; outro:< mit~i::
tt'l'io;; ·~ni <:a1fa exel'cil·io l"inani.:l'iro. al.t.in~e a :!ou rnil :;onlos 
tJ'c 1·c; i.:;, <'llnt:lue -s~· LJll•.·, :=:i h111t\"1':i='• ! a n•·(:~:~:<al'Ía fist:aiir.at:,ão, 
es:;a d··~ri1.•za e'.•tn 11 mal(•ric1J :7eria d.-· r1_10 111il 1·,11n(o~ ~wenai:; 
e: re~nl!.nria uma et:rmomia em eaiJ~ a;i.1110 de 100 mif conto1' 
t.lc r1+<.> 

O 8H. BE1'TO m: ;\'lllt..\XOA - Um l'uru::t.: ionai·io· era 1ru:.c.cnda 
já a~si;;-nalou, quanlo -aos fol'n~e.imculos que depoJs <los \.ra. -
mil.e~ 1 .. :;a l'::;. •3 de passar pelo Thc~omo, por 13 vcrificacõtõ,. 
diflfei·1•ntc:', ::;ú não ·fica demon,,;!:.rada uma cousa : si os obj:~
clo-;; foram verdadeiramente fomcciuus. 

O ~n .• fosx~o DE AR_·\"LJo - P•~t·íci Lamente. E nos a tl~n
t.l~mos a esta 1'alf1a . ,Já o Dr. Vi<.:O:i'! .Tat·dim fez longo e~
ludo, moslrando t1uc entre UÔ:i não !Ja · ab:;olu 1 a men te (> 

exanu; •k farto da. dcspcLa. Y•!til'it:an1-;.;~: 11:; algarismo!:'. mu::;, 
blo (·. Jaz- :;c o cxam··~ al'ith 1n•;tii:o1. ma,.; " cxarnH n-al i:lv fa
do qu e !! o lfUC inlercs-=a, i :;:~o não ! E:<l•( previsl.a P.ssa. faif,a 
ll(\ J>l'O.ÍCl:lo e dt_~ ugon\ 1•m1foa11 I e :;i fot· con,·Prlido •?lll lei . 
t•ão ~1·rá mai:; pos:>ivel pdo \Ji:;p1.1,,.lo uu~ at·L~ . . i!) .e 50 . 

O p1·vce,;::;0 agora 6 i..'Slt:: 

«t1t.i;; J.'o·t·uct:-imenlos e ::;c tvi1·t.J:i foi lv::i ao Esfaúo. s1~rfü.1 
t:nf.1·1:gn~::; aos 

0 Ílll1:re~sado:;, conlicd1n1:ntos Lle que cousf.em 
minucio:;:unculc, o no111c llu c1·euo1-. •J umictial fornecido on 
~~1·\·ii,;u l't.:ilu. u nume •.lo fu11cciouari 11 que r ecrheu o fornec.i
mcnlv llll que vc1•ifit:0u u sc1·vi1;0 e o 1H·e1;0 cslípuludo . 

~ 1." Os 1:unl11.:címenlos ~ci·ãu des!.acado:> ele li vros- fa
lil t.!~ . ·...11.:\· itlacncutc aullicnlicados, cm i:iue serão l ~vrndos •ler
mos de abetlut·a L~ encct·ranwnlu, t'(',;pccLivamcnl e, no pt·i 
mcin~ 1~ nu ullimo di:t ufil du nnno Jinanceíro. 

§ :! . " .:\. IH'e:;la1;ão <lc iWl'\'icos por funccionn1'i0s. l!mpre
s ado:: e o~pcrnrio~ iierá. \·cl'ifit.:ada pelas folhas de ponto e da-
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dos estaUslicos,, de cunformiJade com os regulamentos das 
repart.içúes e serviços, a que ,pei.'lencel'em .. 

ArL. GO • .:l.o pagamento de credor;_e.s da União por ~erv1-
co.s ou fornedmentos feitos precederá· processo de liquida
i.,ao, or<lenacão e registro da de.s.peza, ·em que ·serão observa
uos os seguinLes tramites: 

a/ os credores apresen.tarã.o, dentro de 30 dias, da data 
do fornecimento ou da ·realização do sel'viço,, as respectiva~ 
Mntas, em tl'es via.:;,· acompanh.11-da·s dos con.hecimentos de qu~ 
zrata o artigo anterior, e de que se lhes· dará recibo; 

b) os chefes das reparticões, logo qqe receberem as con
tas, ordena1•ão que se proceda. á veri1icação da enirada uo 
material e Cia respectiva escripluracão, ou da prestação cto 
serv1co, e isso con::;t.atado, que, ·Se fai;a a classificação da de-;;
peza no verso aas contas e o devido lançamento destas na e~
cripturnção J.as de.spezas empenhadas, o que tudo se farâ. 
fleutro ele oüo dia:; ::;ob pena da multa impo§~a na fórma do 
art. ~5; 

e) li<.1.uiJaua a despeza requisifarão ao Thesouro Federa: 
au ás :mas delega1.:ia::1 o .pagamento da mesma, ou enviarão as 
coutas, acompanhada;; dos conbecimento;. que as compl'Dvam 
as repart1çõe:; compeLentBs, para requisitar o pagamento, de 
accôruo com as tab,el!as de diskibui<,;ão de ci·edi'tos; 

d) no caso de exceder o empenho ao credito registraúO 
ou na falta de c.a·edito para att.enuer á despeza, os cheies aa~ 
repartiç;ôes remetterão as contas, dent.ro de 15 dias, ás dirti
ctorias de contabilidade dos ministerios, que provídenciarão 
so-llr.e o pagamento; 

e) as requisicões de ;pagamento serão remettidas dire
ctamenle ao '.L'ribunal · de Contas, ou ás suas delegai;ões, que. 
no caso de registrai-as, as transmütirão ao Thesouro ou ás 
suas delegacias, aifim de serem eumprida.s, e, no caso oontl"a
ir:-io, -àevolvcl-as-bão aos ordenad()res, com os motivos de ro
cusa de registro.». 

O SR. BENTO DE 11-llRA..'IOA - Só havia um meio: a creaç&o 
<le um Almoxarifado Cenliral. 4 reparf..icão não requis.itar1a 
do neguciante, requisitaria do almoxarifado. 

O Sr.. Jos1~0 DE • .\MuJo - Não sympathizo com a idéa, 
que tem grandes pros.elyt"Os, sei. Seria um grande estorvo 
para a accão governamental, de um lado, e um serio perigo, 
de outro. · · 

Imagine V. Ex. um desfalque no i\Jmox:arifado Centra!_ 
A que extensões pcxlia altingir ? Receio ·fazer a cent.l'aliza· 
ção dos- desfalques. 

O que ê facto é que o projecto já attendeu á objeccão d() 
nobre Deputado pelo Parã, Sr. Bento de Miranda. 
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A emenda n. 48 determina: 
Ao mesmo art . 44, § 1 º - acbi·esceuLe-se a alinea: 
«Poderá ser preferida mais de uma p roposta quando a 

concurl'encia se fizer l)or unidade e o menor preço desta ere. 
l'elacão á mesma qualidade diversificar em cada. uma da-
quellas.> · 

E' um caso intuitivo, lambem. Quando fui chefe de Po
licia em Minas, abri uma concurrenaía para \fornecimento 
de artigos de expediente e mandei pedir preç_os por unid!ides. 

Escolhi :l vontade, o que era mais bafàto eu acoe1tava, 
e fiz uma grande economia . 

O Sn. OcTAvro RoCHA - Para evüat.· as propostas -0rgii ... 
n 'izadas adrede. Todavia declaro a V. Jt~. iJUe sou um des
crcn~e da. concurrencia -publica. 

Ao mesmo art. 44, -§ 3°; mandei accrescent.a.r: 
\ . 

'1:S 3. º\As propost11s -serão entregues lacradas e aberl'l.S 
e lidas deante de todos os concurrentes que se .a-pr-esentarem 
para assistir essa. formalidade. Cada um rubricará a de todos 
o., outros e antes de qualquer decisão serão publicadas na in
tegra.> -~ 

Creio que u.o ·seio do. Comrnissão foi feita a objec.cão de 
que era uma disposição mais re.;;ula~entar do que propria. -
mente da lei, em que se estabelecem principios geraes. E"ü : 
P.::,;pliquei a razão ·desse precerto: G que ha. chefes de servi'}o 
qu·e presidem as concurrencias que se offendem quando a':i 
propostas são apresentadas Jacradá.s, e se offeodem grave·· 
mente, e os concurrentes, que. não querem ter má vontade 
desses chefes, já sabem, apresentam-nas abertas. . . Dahí 
abusos graves,.. -Oe que jã tem sido, ~ntre nós, muito accusadns 
as concurrenc1as. 

«Emenda 50 - Haja ou não declaracão no edital. 
presume.:.se sempre que o Governo se reserva o direito 
de nnuul!ar qualquer concurrencia, por despacho mo- . 
tivado, si houver justa cansa.-, 

V. E,x. (rlfri!1inâo-sc ao S·1'. Octavio Rocha) não fez boa 
cal'a ú. emenda. Tivl'mos lambem occasião de discutir e a 
mim me pareceu medida necessaria. 

E' ve1·dade que a moderna theoria' do Codii:o Civil ad
mitt.e a declaração unilateral ele -vontade como fonte de obri- · 
:;ação - d irC'ito a1!emão - qt1e :.idaptamos nessa parte. Pa
rece qu"' desde qu~ :i parte concorra e acceit.e as condicões 
estabelecidas ])ülo Governo, o Governo não pnrle recuar mais 
do edital . O concurrente que apresentar melhores condi~óes 
está preferido -por direito . 

A Comniissão e:dge, poL'ém, que o Governo, p~ra exerc.e1· 
esse direitn, o fa{;a por dcsmwho moth·ar.Jo e se houver justa 
causa. 

C. -Yo!. :);:IV 
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O . caso citado ainda ha pouco, por exemplo, o de con
luio ... 

O Sn. C,\MILLO PR.'\TES - A. idoneidade moral do propo
nente. 

o Si'<. .J osrxo DE · ARAuJo - Isso não se dá normalmente 
porque é verificada préviamente, a menos que o julgamento 
da idoneidade tenha .se fundado em prova julgada posterior
mente falsa. mas em um conluio manifesto, entre os concur
rente;s, o Governo annullará a concnrrencía. de modo que a 
parte. si for a juizo, perderá, porque o Governo mostrará que 
fez por motivos moraês e legaes. Si não houver motivós le
gaes, se for abuso, arbitrariedade, ao Poder Judiciârio, a 
que o conüorTcnte concon•crú. naturalmente, cabe conhecer e 

· julgar. 
Por isso,. pela formula que usamos, dei.~amos ao Judi

ciario a faculdade de examinar cada especie. 
Sabemos que 3. nossa.· tendeneia é para o abuso; ás vezes 

pode o protegido não ter feito uma offerta vantajosa e nas
cer dahi o desejo de annullar a concurrencia. Ha exemplos 
.disso. · · 

0 SR. OCÚVlO ROCHA-Eu f.iz carâ feia porque me 
len1brei do caso da soda caustica. · 

, O SR. Josr:N"o DE A~~UJQ - A emenda 54, depois do ar-
tigo 48, manda accrescentar: 

~\ relevação de multas applicadas em virtude de 
lef ou de contractos celebrados com a administração 
publica, . depende -Oe assentimento .prévio do Tribunal 
de Contas.» 

E' ·uma creac;ão nova da lei que reputo tambem necessa
ria para c">"ilar ·o abuso da relevação das multas, que, penso, é 
creMãO puramente nossa. . 

· Não me consta. que possa haver isso em qualquer admi
nistração regular; não me consta que o Executivo se possa 
arrogar o direito de relevar multas. 

A multa é diYida actirn do Estado; o ExecutiYo não p6de 
i·ele-val-a, Dorque não 'tem o direito de fazer doação do que 11 
do Estado. · 

O Sn. ÜCT:\VJO Rocl\L'\ - O MiOistro que impõe a multa 
. não pode releval-~? 

O Sn. JosrNo DE An11.uJo - Não deve, em geral. 
O S1L OcT,win RocHA - Digo porque como Secretario 

da Fm:cnda, no Rio Grande do Sul, muitas ve:r.es relevei mul:.. 
tas. · 

O SR. .ros1No DE ARAuJo - Em determinados casos 110-
dc-so adm~ttir, é um despacbo revogando acto proprio, mas 
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~ .mu!ta appUoada por outros funccionarjós e em virtude de 
lei, nao. · 

· Um exemplo : um inspector da Alfandega applicà uma. 
m~l~, o multado. recorre para o Ministro da Fazenda e o 
Mm1stro perdoa; isto é com:ffium. 
. . o Sr.. PRADO LOPES - o .Ministro não funcciona como 
JUlZ? . . . 

9. Sz: . ~os1.No_ _DE ARAU.Jo - Faz por equidade; na nossa: 
admm1stracao e _commum essa equidade; mas o que é· incon
testave·l _é que nao tem elle o direito <le dispensar na lei, em 
caso algum, nem elle, nem nós. Póde, entretanto, baver casos 
Cfll que isso s·eja razoavel e justo, o pedido de relevação •. 
Nesses casos manda-se ao Tribunul de Contas. E' uma excel
lent.e garantia. 
. O SR. 0CTA'VIO ROCHA - E' um meio de evitar o arJ:>i...; 
~~- . . ~ 

O Sn.. Jos1..:.'o DE .AR.,rnJo - A emenda 63 tam.bem me 
parece ;mndemente garantidora do interesse publico: 

.. <(Ao art. 57, que passa a 63, antes do paragra.pho' 
unico, que passa para segundo, accrescente-se: 

§ 1. º Por occasião da tomada de' contas dos paga. .... 
dores, o Tribunal de· Contas responsabilisará os orde
nadores secundarios· que houverem requisitado paga
mentos illegaes, não sujeitos a registro .Prévio .> 

Na tomada de conta;s, o pagador póde excusar.-se mos
trando a ordem do ordenadór. Desde · que a ordem de paga
mento tem registro prévio, elle paga. e ficà isento de respon.., 
sabílidade; mas quando o registro é a 'fJO$tcriori, elle terá de , 

· ~tltmder á ordem e pagará, mas si a requisição for illegal ? 
O 'I-ribunal de Contas examinando o pagamento á poste

rim'i ·pód.e responsabfüzar o ordenador. Actuah;nente, dev~ 
diz-er, não ha nada a esse respeito em notlsa legislacão. 

O SR. OC'DVlo Romr,\ - O pagador não póde ter respon
sabilic!ade porque não póde estar verificando isto . 

. . -
O SR. Jos1No DE ARAUJO :.._ As emendas ns. 80 e 81 re"" 

modelam o capitulo 6° dos resporisaveis por bens publicos., 
Fui o Relator dessn. parte e éomo toda a nossa ·legislação ad
ministra tiva fi~al sempre fanava em fiança, eu tambem in
adverLidam~ntc a imitei cmprei;-ando o me~mo termo. Como 
:>ahe- a Camara, o nOS$O ·trabalho foi distribuido a.os techtlicos 

. I'. pedimos publicamcn!.'! todos C>= s.u!Jsidio.s que noo pudes
sem prestar. 

Yíeram-n'os varios e alguns ío1·am mesmn b~11eiicos . Um 
:funccionario ,do Thcsouro, Sr. Benoni da Veisa ~ o dilplO 
a11dit.oi· do ',J'rihuna-1 <ic Conta6, o Sr. Dr, Alfredo Lima, pr~n
cip~lmcnt.c .;stc fü:l\ram tiot.at·, porflm, c;uc o trabalho nüo 
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e.si.ava emn a tcc~ui-c.:i juridica perfeita.. A emenda ao pro:. 
jecto cm v~z <idas fia.ncas», manda dizer «das cauções:i>, pot·
. que no sy::tema do nosso direito civil a fianca. é apenas uma 
·~specic de genero cau~âo. A cauc;ão é termo r;cncrico . . Rlln 
é real, e pei::soal ou !ideijussoria real, .si é garantida por 
cousas e fiéeijui:soria quando por pessoa. E' intuitiva a van
tagem <la primeira sobre a. segunda, pois já os velhos romanos 
diziam que 4plt!s cst caut'ionis ii11··e quam in personam~. 

Ha toda vantagem cm ~e fazer a caucão sobre a. ga.ra,n
t.ia de cousas, principalmente, como faz o. projecto que sú 
admitte em dinheiro, em caderneta da Caixa Ecqnomica ou 
em t.H.ulo da divida publiea. 

«Os funccion.arios encarregados de pagamentos, arrecada
f.liO ou guare.a de dinheiros publicos, ou responsaveis por 
r1u11csquer bcms da Un,ião só entrarão em exercício após ha
verem prestado caução fixada em regulamentos ou, em falta. 
destes, em tabellas or;\'anizada.s trimensalmente pelos minis
terios e rn;::istradas pe_lo Tr:ibunal <lc Contas. 

Art. 85. A caucão a que se. refere o al'tigo antecedente 
serii semprP- pi~oratici:i e cont>tiluida por apolices da divida 
JlUbllca foderal, cadP.rnel~s c!as r.ai:xas· cconomicas fcderacs ou 
Jinhciro. » 

O S1t. Crxcr:-;ATÔ B1üoA - llypolhecaria não pódc ser? 
O SR. Jos1:vo DG An.:n;;ro - Não convém. E cu a cxami

uarc1. 
Elia. repit.o. $Ó 6 lsenla ele duvi<fas e perigos .por a-polices 

1la clivjda publica, depositos em caixas economica& e di-
nheiro~...__ · 

O S1t. Ocnv10 11oc1u - ~\ch(l um pouco restricto .. Por 
que só apoliccs da divida publica federal ? 

O SR .. Josrxo DE At\Al;jo - Depois chega.rei lá.. O pro
.i.ccío ndmil.tc que tratando-se de impoi·t;mcia superior a 50 
•:ontos,. se permitia a garantia hypothecaria . E ' uma transi
gencía porque a hoa regra é 11ã<i :::e acc.eiíar garantia hypo
t.hccaria que p6<le -dar iogar a gra.ndes abuso.;, quer na :i.va
liai;ãn,. quer na simple;; de.svaloriz1ar.~iío dos bens, como dl'.
longas nos procc.~sos oxcc-utívos. A hoa regra. pois. seria não· 
eonccclcr essa fa<'uld:-.clr.. S<'.ia qomo foi'. eu tmnsigi; ha func
cionarios qur. fcrm eSS.'lR g·arantías ('ffi prec!iOS O "só tcem ÍSSO 
para dar r.m 1·:rncãn . ~P.ria um:i. perfurbacão ob1·igar ·esses 

' funrcionario:; a 1wlm:i1· :i dinht>íro es::as cau\:Õcs. üutro dis
posit.iYo :tecrescentndo t; o que :;('. diz: 

<i: Quando a caui;.ão ·-ror inferior n dei contos e o pci•mit
firem os reguinmrntos ~sp~ciaes r.a:;;o em que podct·á ser acceila 
a. simplf.'!; C'n'ucão ficlr.ij :1ssoria, dnrl:I. pot· ai::soei(u;•1"~ dn clas5'r· 
llH ou-tr::i.s ini:tiluições tlc nof.oria id.oncidadr. fi~calizaclas pcJ,, 
G0v11rno e f'Ll.io capilal integral não seja inferine a mefad.~ 
•fo Yalot' das fianr,.n;. j)Ol' c-Ha':' prestadas.:. 

Essa em0mJa {: r::-:;ulf~1ntr de umu Sl~r;::;cstt'!o do nobre 
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Drpn lado 11~!0 Districto Federal. :Sr. Panro de Frontin. Sa..: 
bemos QUC\ os empregados da Estrada de Ferro Central teem 
assMiaoões de classes que- prestam essas fianç.as; porque :para 
is$o f.C\em fundos em suus caixas. 

Em diversos ·paizés. ha aM Sociedades de Seguros, que 
fazem esse gcncro d1~ operações. Estabelece-se, entretanto, 
uma resli'ici;:ãn: é pre.c.lso que o capital não seja inferior á 
mcta<le do valor. d.a:s . fiança5 prestadas. 

O SR. OCT,\,•ro RocnA -- Permilta V. Ex. um aparte: 
· por ·,;~se dispnsit..ivo, !?Ó as a.polices fedcraes }loderão con::1ti

t.11fr fianoa. ficando e~cluidas as demais? 
O SR. Josn:o DE ~\RAuJo - Sim, .porque acho que o 

contrario poderi~ ser Derigoso: 
O SR. 0CTAYio ROCHA- - 'V. Ex:. é pessimista demais, 

nesse ponto . 
O Sn.. JosINO DE .Áiv.u.Jo .:.__ Infelizmente, temos. de con

:fossal' que al::mns Est.aclos r.!í.o contam com estabilidade f i
!'la::iceira que dê a devida. segurança· para esse fim. 

O SH. OCTAVlO RoCH.·\ - E o mesmo não se po<ler:i dar 
com a União? 

O sn. Jos1No DE AP.AuJo - Não penso assim; antes, julgo 
que não · ha credito puhlir.o que possa sup<m~r o da União. . 

O SR. Oc-r.wro Rocli:A - Ficam. então excluidas de ser
Yir para. p-restncão de fianças a~ a;polices estadoaes. os titulos 
da divida de~sas personalldades da Federação? Não me pa
rQ~e ra:zoavel. 

O· Sn. JosINO DE A.RAu.ro - LamenLo muito o dis;;idio de 
V. I'x:., mas o perigo ó g-rande e V. Ex. me '(}ermittil"J.
que não detalhe o assumpto. Sr-. Presidente. á hora. está. 
qu:isi finda, 'é vou terminar, mesmo ·porque V. E:t. já m'o 
~dvertio com o olhar para o rclogio. 

:A.lludireí. poréro. ainda, á di;rnosição segundo a qual as 
:Fianças superiores a 10:000$ s-erão prestadas obrigatoria
mente no Th'!souro ou nis Delegacias, mas a de menor valo!'. 
nas proprias Reparticões. 

O intuito 6 evitar que pobr~~ funecionarios para prestar 
i:-io::i~nificnnlP.s fian~as. L~nham ciP. v ir no Hi1J. por exemplo, 
ou dn conslituit· procurador, para n pMi>!.a~·ão dessas fiancits. 
quamlo PRt'<?ce mnis curinl que, tendo elles de fazer parte do 
"PP.~soal. dignmos, de uma admi11istrar:ão <Te Correios ou d~ 
Telem·aphos. possam ltí. mesmo pre.c;tar a fhmç.a. 

Estatue-se, a inda, que o simples recibo da caução seja 
o instrumento da fianca, o que corresponde ao processo bel
ga, eClm n g1•nndc vanlae1?rn cln reduzir as formalidades. 

AR outras nmenda~ são de faril comprehensão, e me 
ab~tonho de insisti r sobre cllas. nem o tempo m•o pet'Iliitte. 

, ,\~rr;!iito, Sr. Presidente, Que o . proj ecto, estudado pe.la 
Comm1ssao e ora completado com as emendas: r ealiza condi-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 00:46+ Pág ina 78 de 122 

ANNAES DA CAM'ASA 

ÇÕP.S sufficientes para garantir a exacta gestão dos dinheiro:; 
-publicos e a sua absoluta fiscalízacão, o que ~ essencial á. 
nossa regeneracão financeira .. 

Tendo em vista esse objectivo, o projecto, com as emen
-Oas, buscou e, penso, cónseg'uiu, ·afora úutras, que· me esca
pam. as seguintes vantagens, que resumo: 

1 ', central}:zação da contabilidade, as;;egurada -pela di
recção uniforme dos serviços, sendo os direclores de contabi
llda.:ic dos ministerios e das grandes repar-tições industriaes 
da União, tirados do !\1ínísterio da Fazenda., ·exercendo os 

, cargos em commissão e na immediata dependencia da Conta-
daria Central da Republica; . 

2º, emencipaç.ão da Contadoria Central da Directoria 
<i-eral de Contabilidade do Thesouro, esta continuando com as 
funcc:ões até hoje desempenhadas normalmente e ·aqmlla des
t.inada á ·centralização e .. arta direcção dos ·serviços technfoos 
<l.e contabilidaae e ao registro de todos os movimentos finan
ceiros da União e do seu patrimonio; 

84
, reducção do prazo do exercicio a 16 mezes, em vez de 

21. de accôrdo com a orientação moderna, que se vae genera
lizando em todos os paizes, de· approximar quanto possive! 
o t:ystema do exercício ao de gestão; . 
, ~~, disciplinou o processo de elaboraoão dos orç!lment.os 

aa Repuclica: 
a) determinando data da remessa das . propostas preli

minares dos outros mini.sterios, para ser a proposta geral 
preparada pelo ministro da "Fazenda e fixando a. data de 20 
~·i0 maio para a rem1J.ssa dP-sta ao Congresso; 

b) estatuindo que a proposta se.ia aeompanhada de to:
dos os elementos necessarios ao estudo do Congresso. entre 
elles, a conta do penu:i.timo exereicio. a demonstracão da. àes
pez~ empenhada no ultimo anno financeiro, demonstração 
dos impostos arrecadados em cada Estado da União. inàica
Qão das verbas de material em que será admissível o pro
'~csso de adeantamentos >;ul1füos ao regímen de comprovacão 
l)Osterior, por impossibilidade de serem os pagamentos effe
duados no Thesouro ou suas delegaeias; 

. e) a divisão tja proposta em parte consolidada e parte 
v~riavel; 

d,) a prohibicão de nog orco.mentos se incluírem dispo
~ir.õi>:; que não f.enham relacão com a materia exclusiva
mente orcamenlaria; 

e) deu novos moldes ás contas, exigindo principalmente 
conta discriminada das operações com o Banco do Brasil que 
i::e p6dc. tornar caixa occulta do Thesouro para as desuezas 
illegaes, que nã() possam soffrer fiscalização; 

· 5º, estabeliecert !-levera fiscaliza cão da receita publica, fi
xando a responsabilidade doi; funccionarios Que motivarem, 
·por desleix.o, · a não arrecadação de sendas, regulando devi
dí).mente a coprança executiva, fixan,do os prazos de recolhi-
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mento ao Thesouro e suas delegacias, do producto da arre
cadação, com elevacão de nove para 12 % <lo juro da 
móra, regulando os depositos e sua escripturação e a emis-
são de bilhetes do 1'hesouro; . 

6º, estatuindo medidas severas para a fiscalização da 
despeza publica : 

ai com a responsabilidade pecuniaria (multas impostas 
pelo Tribunal de Contas) para ordenadores de despezas ille-
zaes: . 

"'"V b) com :rireceituariü uniforme e claro sobre o empenho 
da despeza e o exame intrínseco da effectividade. desta: 

cj disciplinando as concurrenrias publicas com disposi
oões efficazes para assegurar os interesses da União e dos 
concurrentes, inclusive instituindo o regímen das concurren
<!ias permanentes para os fornecimentos ordinarios ás reoar-
tições; · '"' 

d) simplificando os proéiissos de pagamento, permittin
do que os chefes de servic:.o requisitem directamente do; The
t-iouro o pagamento das despezas que empenharem, evitando 
a complicação e demora decorrente da passagem obrigatoría 
elas conta·s na contabilidade dos ministerios, estabelecendo o 
regímen ·ae cheques para prevenir a demora do processo dn 
distribui<;ão de creditas, normalizando o regim~n de adeanta- · ~ 
mentos e respectivà com.provação e de dividas de exercicios 
findos; ' 

7º, estatuindo contabilidade segura do Patrimonio e re
gularizando a administraç;ão e alienação dos seus bens; 

8°, regulando as cauções dos responsaveis por bens pu
blicas, harmonizando os preceitos da legislação f'is·cal com a 
lei civil; simplificando o processo complicado e inutil da 
prestação de caução; permittindo a constituição desta por 
simple.'i deposito, sendo o recibo deste o instrumento da cau
ção, prescindindo-se, assim, de requerimentos, procuracão e 
out1·os termos; 

flº, prescrevendo medidas para a exacta e pontual presta
ção de contas de todos os responsaveis de direito ou de facto 
por dinheiros, valores e outros bens da União: 

a) estabelecendo a obrigMão ela remessa ·de balancetes 
mensaes, acompanhados de guias de receitas, das pr}~eir~s 
Yias dos· documentos de despeza e de termos de venf1car,ao 
das caixas, base indispensavcl {}ara a tomada annual de con
tas dos responsaveis e da presta.cão de contas de exercicio 
financeiro pela administração ao Congresso; 

bl permíttindo. a alienação -administrativa das cauções 
dos réspbnsaveis julgados em alcance, que não o tenham re
colhido no pr-azo marcado pelo Tribunal de Contas; 

e) estatuindo responsabilidade severa para os represen
tantes tla Fazenda que não iniciarem os executivos fisca~s 
para cobranra de alcances, _no prazo de 15 dias do recieb1-
mento dos rlÓct~mr,i1tos necessarios para a cobrança, bem como 
para o presidPnte do Tribunal e :para o Procurador Geral da 
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Republica.. que uão providenciarem para a apuraoão · dessa. 
l'espon~ab1lidade, quando ella se verií'iqUe. 

Estü, parece, assim, Sr. Presidente, de modo efficacissimo 
assegurada. aquelia condiç,ão que, dizia De Cupis, a nova or.;. 
dem social poude fazer conipr@heuder, isto é, que o primeiro 
!.lever de justica para c.om o povo é o de recta. arr~cartação e 
exacta applicação ·dos dinheiros com que 0 ·mesmo Pº''º con
corre pat·a. manuLeHção da ordem sociâl. 

Foi o escopo que vi.sou o projecto da Commíssão . . EJ!a 
foz o maximo c::l'ori.:o Pill'::l nttin~ír esS•) obj P.Ct.iYo. 

. o sn: oc·r.·.vw H.oClL\ - E fi?f-o CODl brilhantismo .. ::-
(:liJpla?1$0$ {fé1'W?$.) ' 

O SR. J·ostNo DE ARAUJO - ,1cta est [abula. O dever <!a 
Commíssão está cumprido. .Agora que a Garoara cumpra o 
seu, ,1studando · e apoiando as varias emendas propostas ou 
dellas discordando.· de fórma a se poder estabelecer no' Bra
sil a ordem financeira, base necessaria e unica da nossa pros
peridade economica e ca sP.guranca da Republica. (Muito 
bern; muito bem.. O ürado·1• <! vivament.:: cmnprimc."Tl.tado e 
1t'1~·açado pelos coUcgas p1;esentes.) . 

Vem <Í i\!esa, são sucr.essivamentc lidas " postas conjun
rtnrncnfr• em cfü:cus~ão as seguintC's . 

1::1\n::--;oAS AO PROJ'EC'l'O -x·. 603, OE 19i9 

( :~· dis~ussão) 

N. t 

Ao cap. I (arts. i • a 3º, § · 4º do projecto)~ substitua-se · 
~ado o capitulo pelo seguinte: 

CAPITULO I 

Ct~!':TR.\T,ti:\ OS SERVIÇOS DE CO!'ITABILIDADE 

.Art. 1." A contabilidade da. União, comprehendendo to
dos os actos relativos á gestão do patrínionio nacional, ~ in
specção e registro da. receita e despcza federal, é centralizada 
no Ministerio' da Fazenda, sob a immediata direccão da Ccm
tadoria Central da fiepublica e fiscalização do Tribunal de 
Contas. · . 

§ 1.0 As contaàorias seccionaes dos M'inisterios, Corre1os, 
Telegranhos, c:;tradas de ferro e outros estab.elecimentos. in
dustriaês àn União ficam, para todos os cffe1t.os, subordina
dos á Contadoria Central da Republíca. cnbenõo a dit'eccão 
dessas contadorias a funcc1onarios de Fazenda commissiona
(}o;; p~lo Presidente da Republica em decre_lo. re~ereodado 
pelo Ministro da Fazenda e pelo· titular do M1ruster10 rcspe-
divo. · 

I 
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. Al't. 2." A Contadoria Central da Republica organizará, 
orientará e fiscalizará. todos os sel'Viços de escripturacão das 
reparticões federaes, · expedindo. as necessarias · instruccões, 
e:>:igindo todos os elementos de informação e exercendo inspe
cçãQ por funccionarios designados para esso fim. 

Art. 3.". O registro das operações de contabilidada far
~e-l1a, excepto nas collectorias, pelo mcthodo das partidas do
bradas, mediante formulas e modelos organizados pela Con-
tadoria. Central da Republica. . 

Art. .i.º As Delegacias Fiscaes do. Thcsouro Nacional, as
sim como todas as cootadorias seccionaes orgnnizarão, com 
os elementos proprios e os fornecidos pelas reparlicões 

, subordinadas, balancetes mcnsaes qu,e serão enviados á Con
' tadoria Central da Republica até o ultimo dia do· mez seguinte 

úquelle a que se referirem as operações. 
§ 1." :Nos balancetes mensacs a receíta e a despeza serão 

rigorosamente classificadas. · 
§ 2.º Até 15 de .ianeiro do p~riodo addícional as repar

tiçêics subordinadas aos diversos ministerios enviarão ~- re
specLivas contadorias as demonstrnc;ões d~ despe~ &pe
nhadas durante o anno financeiro. A' vista d~ssas demonstra
ções a contadoria respectiva levantará a conta geral das des
pezas do respectivo ministeL'io e a envi'ará dentro de 20 dias 
á Contadoria Central ela Republica para organização da conta 
das despezas empenhadas e::dgida no a-rt. 19. n. II. 

ArL 5. • A Contadoria Central da Republica organiza.rã 
um balancete t:t'ime.l':fral de todas as operações de contabili
dade da União, e l evantará a 30 de novembro de cad~ anno o 
balanço geral <lo ultimo exercicio financeiro. 

Paragrapho unico. Uma cópia de cada balancete tri
mensal e do balanço geral será. immedialamente remettida no 
presidente do Tribunal de Contas. -

.Art.' ô.• O cllcfe oda Contadoria. Central àa Republic~ e 
cs chefes· das contadorin.s secciona.as serúo pessoalmente re
~ponsaveis pela ex::i.ctidão e preparo opportuno da escriptu-
1·ação, con1:.:i.s, b:dancos e clcinonstru~ões tlos netos relativos á. 
l·eceila e despeza federal. 

Art. 7. • A falta de cumprimenlv das obri;;acõcs impostas 
pelas disposições de.ste cnpilulo, assim comçi elas ordens e 
rnsLrnei;;.õ~s expedidas · pelas autoridades competonles para. a. -

. ,,xecucíio da contabilidndo da União, sujeitará os tnfructore~ 
á~ ·pcna.s d9 art. 35 da presente lei . 

. Ao capitulo II: 

N. 2 

Ao art-. 1°, que passará a Sº, redija-se assim: 
Ari. 8. • O exercício financeiro começ:i. em l de jnnP.1ro 

e termina cm 30 <lc abril <lo anno seguinte. 
. Parngrapho unico. O :rnno financeiro coincide com o anno 

civil. 
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N. 3 
·Ao art. 5•, que passará a 9°, depois da palavra «direi·· 

t;:iE~, subslltua-se a redacção pela seguinte: 
<:Adqu1l'ido::;, dentro do anno financeiro. por e1la ou seu~ 

Cl'edores.i>. · 
:N. 4 

Ao a:ri. ôº, que passará a 10: 
Em vei de «que se não houverem ultimado», diga-se: 

«que .se não ultimarem.». , 
N. 5 

Ao mesmo artigo, § 1 <>, em vez àe «ordenar» e ~orJe -
nadas», diga-se: «empenhar~ e «em!)enhadas.». 

N. 6 
-~t rvesmo art. 6°' § 2°: 
Em vez de .i:ordenada$», diga-s~: «empenha-0.él.S» e, .in 

jine; cm vez de «art. ô5», diga-se: «dos arts. 70 a i5». 

N._ 7 
• Ao art. 7º (que passará a H}, Fubstitua-se a redacoão 

pela seguir.te: 

<i:Depois de 31 de març~ perderão o vigor todos os cre
ci1tos. orrame-nlariO$, b(>m como OS SU!Jplcment.ares e extraor-· 
Ginarios, na pat'Lé não empenhada.~. . 

N. 8 
Ao art. 8º (qnn passará a 12) - Em vez ele <i:ot·denada~"'· 

<!iga-se: «empenhadas.>.~ 

N. !l 
Ao ~.rt. g• •'.que passará a 13) .:,.___ Em vez de d 5 de maio~. 

digu-se: «20 dr> maim. supprimindo-se as palavras: <:de cad'.l 
ar.no~, e acrescento-se mais: . 

§ i. º E' licito ao Governo rectificar a proposL:i. «Dm 
mensagem e)"prr.ial. emquanto ar.pendente de discussão n".> 
Longrcsso o pro,iecto ele orcamento.::.. 

f 2. • Para a orgnniznçüo da pr.,po.~ta rcmctterão os d i
vcrsos mínisterios no ela Fazenda, até 20 de abril, os elemen
tos nqcesc;::irios uquelle fim.'l>. 

N. iO 
Ao art. 10 (que passará a 1lr), no n. H, em vez das ex

pressões «Il"6dia desses quantitativos".!>, diga-se: .i;média des
sas arrer.adac:õcs.i>. 
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·N. 11 

Ao art. 11 (que passará a 15) - Em vez de «A proposta 
terá o dispo~itivo>, diga-se: «A proposta terá a fórma.~. 

N. 12 
Ao art. 12 (que passa a 16), depois da palavra ccompre

hensival>, diga-se: «das que dependerem de avalia1:ão.~. 

N. 13 
Áo mesmc artigo,· §§ 1 • e 2~ - ·Supprimam-se . 

N. 14 
Ao_ art. 16 (que passa a 20), redija-se assim: 

«...'\. proposta terá na Camara. dos Deputados e no Senado 
o andamento determinado pelos respectivos Regimentos, ve
<'iado, Pllrém, inserir em projecto de lei de orcamento, ·quae&-
quer dispos ições: · 

· a) que não t enham relação immediata com a materia or
(lamentaria ou'·com as financas publicas; 

b) que tenham caracter de proposicão 1rrineipal, que deva 
segui!' os tramites estabelecidos para os projectos de le1; 

e) ql~e. de qualquer modo, importem em delegação ao 
Poder Execu{ho de attr ~huição privativa do Congresso, 

d) que, de qualqu~r fórma, augmentem vencimentos, or-
denadoi' e gratificai:.ões de funccionarios ou empregados p11-· 
hlicos ou modifiquem a natureza e o titulo dos que elles per-
cebem; 

e) que autoriz:em ou consiguem dotação · para sen""iços ou 
repartiçõe~ não anteri.Jrmente . crendos ou previstos em l~i~ 
ordinarias permanentes. 

N. 15 

Ao art. 17 (que passa a 21) - Em vez de Di'rectoria GE>r!ll 
de Contabilidnde, .diga-se: 4'Contadoria Central da llepu .. 
blica .:i> 

N. 16 
_t\o mE'.smo artigo: 
Em vez de <até sete mezes após o termo do exerc1c10>, 

üiga-se até 30 de novembro do exercieio · seguinte, . 
Ainda ao mesmo ar-tigo. no periodo final, cm vez de csi 

as não, diga,7 sQ .;si não a~: 

N. 17 
Ao art. 19 (que passa a 23 ) - Em vez de ~Director:a 

Geral», diga-se: «Contadoria Cen4'ab>. 
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N. 18 
Ao mr,:m0 arLn. I - Snb.stit.ua-~c a re-duccão pela 'Se· 

gnint f': 
d. rr.ceila orcada, a ai·recaduda, a recolhida aos cofres 

~rrars n a pt1r cobrnr, bém como n discrim1nação da cobrança 
por· :r:~tadc:s e rcpartirões.~ · . 

N. 19 
.'\O mesmo art. 19: 
Accrr:~c<:\nla-sc ao n. II do artigo o seguinte: 
q:Bem assim a demonstraéão das despezas de exerclCl!l! 

findos, com in<licação da sua natureza e do e:x.ercicio a qua 
pert.enciam ·' 

N. 20 
Depois do n. II, accrescente-se ao art. 19 o· seguinte: 
Paragrapbo unico: 
Em relação tanln á receita como :1 despeza serão anne

xadas as tabellas parciaes necessarias para esclarecimento das 
contns.:1> 

N. 21 

Ao art. 22 (que passa a 26) depois de 4:regulamentos ex
pedidos:l>, na 3• linha, accrescente-se, antes da palavra «Sob> 
a palavra «e:i> . 

N. 22 
CAPITULO Ill 

Ao art. 23 (que passa a 27) : 
Ao paragrapho ur~ico, accl'escente-M ín fine ~proce~ 

dendo-se á cobrarn::a. nesse pet"íodo de nccôrdo ~om as taxa~ 
ant.eri0rcsl). 

N. 23 

Accresccnle-se, depois do mesmo :irtigo, o SP.guinte: 
Art. (que terá a. numeração de 28) : 
«As rendas da União qne não forem arrecadadas até 31 

do mar.~o do perioclo addicional, constituirão divfda aclh'n, 
<rue deverá ser registrada para se proceder á sua cobrança 
ünmediata .~ 

N. 24 
Ao art: 2'Í - Supprlma-se. (A sua. rnateria passa, com 

redacção . e numeração modificadas, l'ara. depois do actual 
;trt. 30 do projecto.) 
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N.- ·25' 
Ao art. 25 (que pa·;;sa a 20): 

349 

Accrescentc--se ao seu § 4º, in fine, i" alínea, depois das 
cxpres~iJes «meios necessarios~ as seguintes: «ao re('.ebi
mento das pertcnccnlc;:; ás duas primeir~s classes>. 

N. :26 

.Ao art. 27i (que passa a 31 ) - Subsl~tua-se, pela se- , 
guinlc, a sua· rcdacçâo : 

~.\rt. Si. «Serão recolhidas, dentro de 48 horas, aos co- . 
fres do ThesQuro ou suas dele"'acias - ·as renda:; arrecadadas 
pelas repartições fcderaes do Districto Federa.! ou das Capi
taes dos Estados e dentro dos J)razo~ fixados tielo mesmo 
~rhesoti..ro e suas Delegacias,. em tabellas registradas pelo Tri
tum1l de Contas, as arrecadadas pelas demais repartições .> 

N . . 21 

Ao mesmo arLigo, § 2", 2• alinea e 2~ linha. depois da 
lialavrã <".paragraphoi> diga-se: «fazerem~ em vez. de «fazerb. 

N.'t';S 

Au art. 28 (que passa a 32) no § 1º. 
Em vez.de: ..:alêm de pagarem>, <iiga-se: calém de pagar». 

N. 29 

Ao art. -30, § 1 º ......;... Substitua-se a: redacç;ão pela seguinte: 
~ i.º Sem prejuizo de ulterior decisão do Tribunal de 

C<mt.a::, as auLoridade:s fiscaes, ordenarão o recolhimento pro
visorio das importancias que su1pponham, com justas razões . 

. (f~,..viadas dos cofr~s publicas, sob pena de .juros da móra, 
::uspcmsão de funccões e cobrarn;a executiva .. salvo deliberação 
(!m contrario dl) Ministro da Fazenda.. 

Ik1poís do art. 30 
::~! 33) : 

N. 30 

a('cres~entc-se este (que pas~arú a 

'( . .-\rt. 3·5. · ·As importancias entradas, a Qualquer titulo. 
~nos cofres das ~·epartiçõês publicas, .,erão levadas á conta do 
Tllesouro Federal e dcvi<lamentc P.Scri·p.turadas na sua conta
bilidade . 

N. 31 

Ao arL 3t, que pa~sa. a 36, redija-se assim: 
ArL. 31. Os dcposilos feilos a qualquer tilulo nos co

frl;'s federaes terão escripturacão especial. Seg-uem-sc o:; pa
ra:;raphos do 1 a r, sem croe.ndas. 
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Ao · mesmo artigo, § 6° - Em vez de -itodos os benst. 
diga-se, ,~ó.mente, «os ben~, o resw como estã no para
graphc;. 

N. 32 
~-\e mesmo art. 31, § 6º : acr.rescente-se a alínea:. 
-tNão se incluem neste dispositivo (do § 6º) -i:os titulo'> de 

-:tivitia publica. os valores em caução nem · Oi recolhidos em 
virtude de ordem judicial.> 

N. 33 
Ac art.. 32 (que passa a 37 ). - Accrescente-se. in-fine: 
-:., .que poderão ser alienados, a juizo do üoverno, . para 

r.ttcnder á restit"!-!iC~O dos mesmos depositos. ~ . 1 

N. 34 
Ao art. 33 {que passa a 38) redija-se assim: 
<Art. 38. Como recurso de receita poderá o Thesouro, 

quando autorizad9 na · lei de orçamento. e até a importanr.ia 
<ixada na aulotorizaçã-0, emittir, pela Thesouraria Geral ou 
peias Delegacias nos Estados ou Pm_ Lendres, bilh~les resga
tave1s dentro do exercicio fi~a.nceiro. 

N. 35 

. Ao § 1 º d<? mesmo artigo; sub?titua~se pelo seguin~e : ' · 
4:As emi~õés de taes bilhetes serão registradas no Tri-

· bunal de Contas, a.pós a respectiva operação, ficando o The
souro. obrigado a enviar mensalmente ao mesmo Tribunal 
quac!ros demonstrativos dos bilhetes cmittidos ·e i:-esgatatlos .> 

N. 36 

Ao mesmo artigo, §§ 3º e ·íº - Suppr]mal:n-s~ . 
(Os arts. 34, 3"5 e , 36 passam · respectivamente para 39, 

40 ·e 41.) 

N. 37 
·Ao art. ?.7 (que passa a 42', accre;;cente-se ín fine: 
4:e as que o não forem Sei'ão devolvidas dentro do mes-

mo prazo>. ~ · 

N. 38. • 

Ao art. 38 (que passa a 44) ·: 
· Supprimam-se as palavras «por meio de o!ficio ·ou te-

legramma>. · 
A materia desse artigo passará · para (!epois do art~S'!l 

~aguinta (3~). · · ~ · · · · 
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N. 39 

Ao arL 30 (que pas::a a .~ :n - Sub.$tilua-se a z·edacção 
pela seguínte: 

~No ca.sr, itc r1ão ~erem r egis tradas a tempo as tabella€, 
o pagamento uo pessoal, inclusive ajudas de cu:lo e gratifi
cações legaes . .c:er:í. feito a titulo provisorio, de accõrdo com 
as distribuicõcs an~Iiores, até o l'>~gistro das novas ta
bella:1.~ 

N • .\O 
ó.o ::lrl. -íO (q ue pa~sa n l1f>' - Supprirnarn-se as L):J.[a

vras «[JOr qualquer motivo>. 

N. 41 

"' Ao art. 41 (que l)assa a liG.l - Supprima.m-sc, c!cpois da 
palavra caespe7.a» as expres5ões: e11ue consis!e na Obl'ígacão 
p ara o Esta.do de uma ubl'i;çafw de pagamcrlto> . tSupprimam
se no mesmo art,igo .:e; palavras ~auxílios t! subveu<.;õe!:~, e 
acl!rcscentc-~e, como paragrapho unico. 

Para:;rapllo unico. Embora haJa. credito consignado no 
orcamer:.lo, as· cncommcndas de malerial no estrangeiro para 
qualqu1~r minis tcrio, só poàerão ser Ieilus com lJI'évia acquí
e5cencia do Ministro da. Fazenda . 

. N . 42 

O mesmo art: 41, g i •, pas.!5ará a -li, e os seus §§ 2• e 
3º, respectivamenle a i " e 2·, sendo que no § ·2· (que passa 
a 1 º} em vez das expressões «que será dada quando julga.da 
conveniente:i>, c!epois das palavras c?\-1.inistro coropetenLe:i>, di.,. 
ga-se: <que· a dará quando julgar convenientei> e accre.scen-
t em-se d...!pois de~cs p~1·agraphos, ruais os seguintes: · 

«§ 3 . •· E ' vedado &ugmenlar os erc'clilos votados ~om 
· quae.squer recursos ou rendas .dos serviços, excevto mc..1Has 

impostas aos fornecedores, as quaes serão eonsideradas ~orno . 
r educção de despeza e <retitizic!as nas co_ntas a pagar.> 

· «§ 4. • Os chefes das contabilidades mini:steriaes, das dos 
Correios. Telegraphos e outros e~tabelecimentos in:dustriaes 
da União enviarão ao Ministro da Fazenda e á. Contadoria 
Central da Republica, atá o dia 5 de ca<!a mez e sob as peoo,s 
do arL. 40, a relação das oespezsa empenhadas no mez an
terior du que tive tem., conhecimento .> 

N. 43 

Ao art. 42 (que pa.;;sa a -íS) Substitua-se, pela se-
guinte, a redacção àa let!ra a: 

4a) · Ilã~a· forneeimant-O'i. P.mbora p:xrcelladot;, ·custeados 
por creditas. superio;es a 5:00Q$000.» 



c!mara aos DepLlaOos - lm"esso em 29/00/2015 00:46 • Página 66 ae 122 

. :J52 

N. 4.4 
.Ao ar t. H (que passa à. 50, lcttra a ) em vez de «obras 

publica~. diga-!;e: «trabalhos>, e depois' das palavras tin
i;erer.;sc 1rnciC>'nal>, accresccnt.o-{;e, ~nte.s d~ ~ão J)!:?'.r.mitti
remY>, a!> palavras .:a juizo <!o .Presidente da Repuolica> .. 

N. 45 
Ao arl. tiJ1., lellra e - Supprima-se a lelLra· e. 

N. ~6 
Ao art. 44 - Substilua-se __ pela seguinte alinea, depois 

da lcLtra e, antes do § 1 º; 
«Neslc caso, si houverem sido estipulados preços maxi

mos ou outras razões de p~eferencia, não poderá ser no con
tracto a.quelle excedido on est.as modificadas, sa~vo ·nova con-
currencia .> · · 

N. - ii.7 

Ao art. 44, § 1°, depois das palavras «será preferii:t.a:>, 
a.ccrescente-se: <J:$alvo outras razões de pl'eferencia prévia-
mente assignafada" -.,o edítah, o mais como está. · 

/ - N. 48 

Ao mesmo art. 44, § i" .....:... .Accrescente-se a alinea ~ 
4:Poderá ser prefer ida mais de uma proposta quando a 

eoncurrencia se fizer por unidade. e o· menor preço desta em 
r(·lat"ão á mesma quaHdacle diversificar em cada. uma 11a-
qu.ellas.> ' · 

.. N. 49 

Ao mesmo ar~ . U, depois do § ~º, a~cre~cenl.e: 
<§ 3 . º ·As propostas-- serão entregues lacradas o aberl<tS 

e lidas deante de todos o~ concurrentes ·que se apresent.a~am · 
para assistir essa formalidade. Cada um rubricará a dê toaos 
os outros e antes de qualquer decisão _serãe publicadas na in-
tegra.~ · 

N. 50 

IP:I- Accrcscente-se, ainda, ao mesmo art. 44 o segUinte: 
«§ 4. . º lfaja ou não declaracão no eàiLal, presume-se sem

pre que o Governo se reserva o direito de annullar qualquei'.' 
concurrcncia, por despacho mptivado; si houver justa causa.~ 

'N. 51 

Ao art. 46, que passa a 52, na lettra b) - Termine-se 
P.sla. lettra, fazendo p0;ntD · -~ vfrgula, depois das .expressõe;; 
cdcva correr a dcspcza~ e a.ocresccnte-se outra lettra e) "'A 
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citação ex,pressa, em suas clau'3ulas da lei que os autoriz~. e 
a verba ou credito por onde deve correr.~. 

<As lettras do artigo e), d), e), f), G), e h) passarão 
respectivamente para d), e), {) o) h) e i) ... 

N. 52 

Ao art. 1~7 que passa-a 53 - Em vez de der;alidade dos 
conLractosi> diga-se: «legal-idade dos mesmos.~. 

.% N. 53 
Ao art. 4S que passa a 54 - <!Supprima-se Clepois de 

~caução» as palavras ~de garantia.:1>. 

N. 54 
. Depois ~o arí. 48, accrescente-;Se: 
•t.A.rt. 55 - A relevação de multas applicadas em vir

tude de lei ou de contra~to celebrados com a ?dministreçã0 
:publica depende de assentimento prévio do Trª"''nal de Con-
tas.'>. 1 

N. 55 
Ao art. 50 que passa a 56 - Substitua-se o seu pream

bulo i;>ela .seguinte redaccã.o: 
«Ao pagamento de credores da União por servicos ou' for

necimentos feitos, precederá o seguinte processo.~ 

N. 56 

Ao art. 50, lettra b) __, Em vez de constatado, diga-~c: 
:<apurado.>. 

N. 57 
Ao mesmo artigo, tettra. e) depois de ~requisitarão», ac

crescente-se a aquelles chefes, dentro de dous dias.,,. 
Ao mesmo artigo e mesma lettra e) depois de Ct"eparti

cões competentes», diga-se <&para que, dentro de oito· diãs, 
requisitem. o pagamento~,· supprimindo-se o refto da lettra .. 

N. 58 

.. Ao mesmo artigo, Iettra e) depois de ~deiagacões que> 
'acerescente-se: 

<DentTo de cinco dias sobre ellas decidirão el>. • • o res
to como no texto. 

N. 59 

Ao art. 51 que passa. a 57 na lettra. a) depois da palavra 
testacões,,, accrescente-se <i:que houver de cumpril-a.:i>. 

C. -Vol. XIV 23 
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Na mesma · lettra a) suppr]:roa-se as expressões · cem 
fórma regular>. 

Na lettra ~ em vez de q:por esta lei>, diga-se cpor lei>. 

N. 60 

Ao arL 52 que passa a 58, suõsfüua-se pelo seguinte o 
seu § f•: 

§. 1. • eOs pagamentos de despezas de material e pessoa! 
pertencentes a uma circumstancia poderão ser feitos em ou.
iras mediante movimentos de fundos.> · 

N. 6i 

Ao art. 54 que passa a 6-0 - Depois da palavra cdespez:u, 
diga-se: c:cujo pagamento foi requisitado>, e substitua-se a 
palavt>a «revogada:<> pot> <ordenada>. 

N. 62 

Ao .art. 56 que passa a 62 no § 2º - Depois de c:baver 
recebido> accrescente-se: <iou inobseníancia. de formalidade:; 
regulam~are·~>, e, em vez de «nacional> diga-se <federal>. 

N. 63 

Ao art. 57 que passa a 63 - Antes do paragrapho unico, 
que passa a § 2º, accrescetite-se: · -

e:§ f . º Por occasião da tomada de contas dos · pagadores, 
o Tribunal de Contas. responsabilizará os ordenadores· secmn
darios que houverem r equisitado pagamentos illegaes, não 
·sujeitos a registro prévio.> 

N. 64 

-4.o art 58 - Sut,>pruna-se.. 

N. 65 

Ao -art. 62, que passa a 67, accrescente:-se : 
<No caso de r estituição de saldos, próceder-se-t:a de 

accôrda" com o art. :1.$, paragrapho unico. 

N. 66 

Ao art. 63, que passa a 68 -'- ;Em vez de «trinta dia.<1 da 
data d? ultimo pagamento~, digâ-se: «noven l.a dias do reeebi
mento;>. 
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N. 61 

3
,, .. 

. "'> ,. 
Ao m~smo artigo 63 ..:..... Substitua-se pelo seguinte o \'la:ra-

grapho umco: ~ -....... . . 
<i:~i, além disso~ os responsaveis não apresent.ar eru as con

tas até 30 dias após o anno financeiro, o adiantamento será 
considerado alc(l.nce, annul1ando-se a e:>arípturação da des:peza 
e Pl'Omovendo-se contra elles o exercício fiscab 

>'N. 6S -
Ao art. 64, que passa a 69 - Depois de qiessoab accres

uente-~43: «indusive . salario·s, diarias, gratificações, au.xilios 
para a!'.:!o.-ue1· de Caê3. e pensõeS>; o mais como está . 

N. 69 
Ao art . 66, que passa a 7i, 2• alinea, onde i;e diz ~ da.ta:>, 

à íga-$c: ~o anuo~. . 
N. 7a 

Ao urt. 67, que passa a 72, sub'stitua-se pela seguinte 11. sua 
. redact;üo: 

. «As dividas de exe-rcicios .findos já registradas pelo Tribu
nal d13 Contas e suas delegacias, serão, logo após o termo <lo 
e:xeircici1), escripturadas como divida fluctuan l.e, eru conta no
minal do credor, .a lhe ser paga desde que se .apresente á e.:;ta-
cão pagadora, independente de nova peticão. · 

N. 71: 
Ao capitulo V: 
Ao ad . 73, que passa a 78, na Iethl'a e) - :Em vez de cdo

miniacs::>, diga-se·: .tdominioaeS1> . 

. N. 72 
Ao mesmo art. 73, paragrapho unico - Substituam-se 

!l's primeiras palaYras do paragrapho até <::uso commu~, p ela!l 
seguintes : . . 

q:E:xc~pto quando pelo seu uso se ex igir quá.lquer reribui-
cão>;. o mais C•)DlO no par..ag:rapho. · 

N. 7Sj 
Ao nrt. 76 (que -passa a 81 ) ~ Em vez de «levantamento 

do ]nvcntario:-, diga-se, simplesmente: ~ o jnven.tari0>. 

N. 7/1. 
Ao · mesmo art. 76. § i •· - Substitua-se o · primeiro pe

.riodo dc• paragrapho, a.té a palavTa ~militare:»>, pela seguinte.: 
«Os iramoveis da União eru caso nen1mm serão cedido~. a 

titulo gratuito, paira uso particular, ainda que a funccion:irios 
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publicas, civis ou militares, salvo nos easos de residencia obri
eatoria, em virtude de disposição de lei ou regulamento::-. 

O re~to do paragrapho constituirá. uma WÃl~a . 
• 

N. 75. 
~. 

Ao mesrr•o art. 76, no § 3º - Em vez de «arrendamento. 
dii;a-se locação e a'cc:re·sccntei-se, depois de «P/Oder Legísla.t ivo:s., 
as pahtvras: «e co'ncurrencia ·publica~. 

N. 76 

~o\o mesmo § 3•, do referido art. í'õ, substitua-se a: se.tual· 
alinea pela seguinte : 

«:A concurret;tcia será igualmente obrigat-Oria quando_ se 
trata e.e locacão, por tempo in'ferior a nove annos, de im
moveis cujo valor seja superior a 50:\JIOQ$0.0ü. 

!M ~,,, 

,.i..i:. ' ' 

·ao art. 7J que passa a S2. No § 1°: Em vez de <iappro
vaàos pelas Dirf!ctorias G.e Contabilidade dos ministeriof>I>, 
diga-se «organizados 'Pe.la Contadoria Cent.raJl G:a Repnblica e 
no mesmo paragrapho, df.)pois d~ palavra «Illateriab.snbstitua
se a redacQão pela segu[nte: ~a sua na,tureza, seu pre~o e seu 
destino>. · 

N. :.'S 

Ao mesmo artigo 77, .§ 3º: Substitua-se a redac~iío pela 
seguinte: 

«0 Tribunal de Contas e.'\:ercerá vigilancia sobre a acqui
!iiição, a conservação e o emprego do material, indii~1:1do aos 
M.ínisterios ou ao Co.ngresso as providencias a esse fim con
veniente. $ 

Para esse cffoito e por func.cionarios que desigriar. po
derá fazer inspecções salteadas na escl'ipturação e assi:;tir aos 
·balanços semestraes. 

'Ao art. 78 (que passa a 82) : 
Diga-sé «.Federab ~m vez de <1.Nacional~ e acei·cscente-se: 
§ 3.º Os bens moveis de valor inferior a cinco contos de 

réis só poderão ser alienados ,medianlc autorização do Mi
nistro a cujo ca['go estiver a. sua respcdiYa administ-ração e 
<JS de valor superior. áquella quantia, mecl'iante o!"l!·em do 
mesmo Ministro e autorização espec-ial do' Presidente éa Re
publica. e sempre cm l!asta publica. -
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CAPITULO VI 

Dos RESPONSAVEIS POP. BEN'S PUJ3LlCOS 

N. BD 

Onde se diz, na ep~grapbe: «Das fianças;,, diga-se: «.Das 
rauçõesl>. 

N. 81 · 

Substituâ-se todo o capitulo, parte I (art.s. 79 a Si)~ 
pelos seguintes artigos, de ns. 84 a 87. ·· 

Art.· 8-L Os funccionarios cncari·egados de pagamentos, 
arrecüdação ou guarda de dinheiros publicos ou résponsa
wis por quaesquer bens ~a União, só entrarão em ex:ercicio 
após haverem prestado .as cau~ões fixadas em regulamentos 
ou, ení- falta destes. em tabeUas organizadas triennalmente 
polos minislerios e registra-Oas pelo Tribi.mal de Contas. 

§ 1.• Do rGg-istro e conteúdo das tabellas dará o Tribu
nal conhecimento ao Tllesouro para qllc sejam aoceitas novas 
cauções ou · alteradas as existentes, de accôrdo com a nova. 
fixação. . 

§ 2.º No caso de se 'tornarem preeisas altera~óes antes 
{fe findo . o trlennio, fal-as-hão os Ministros, eommunicando 
o acto ao 'I'ribunaJ 11·e Coatas, para o respectivo registro. 

~ 3:' Será· responsavel solidariamente pelo alcanr.e, até 
o limif.e da caução regulamentar, a autoridade que houver 
permittic!o o exercicio de qualqu~r funccionario, inde11en
denLe de cauç.ão, salvo o caso de substituit;ão necessaria do 
responsavel por fallecimcnto ou falta impl'evista deste. 

Art. 85 . . A caução a que se refere o a-t•tigo antecedente, 
será sempre pignoraticia e constituida por apoiices da di
vili a publica federal, cadern~tas das cai~as economicas fe-
deraes ou dinheiro, salVo: · 

a) . ·t~atando-se C-e impOl'tatlcia SU.{)erfõr a 50 :000~, em 
que é pcrmittidn a garantia hypothecaria; 

b} tr.uando inferior a 10 :OOOS e o permitti1'em regu
lamentos éspeeiacs, ooso em que poderá ser a(!/:!eit.a a sim
ples r.aução fidr.ij ussoria, dada P Cll' associações de~ ~lasse ou 
outras instituições de notaria idone-id-ade, t'isca.Jriza<ias Pelo 

·Governo e cu.io capital iule~"ral não seja inferior á meta-de 
do valor elas fiamças por cllas pre:.:tadas. 

Art. 86. As cauções de valor superi(}r a 1.0:()iJ(I~ seráa 
<'hrigntoria_mente prcswdas no Thesouro e suas delegacias.'. 

A!! de import:mcia inferior, reaes ou fideijussorlna po
darão ser prestadas nas repa;rt~ções .de quo os :funccfo~rios 
dependerem, tornando~se effectivas. quando reaes, pelo sim
ples deposito. O recibo .ci'e!:lte constituirá o instrumento bas
tante <!·a caução. 
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Art. 87. As cauções. excepto as que forem constituídas 
por hypothccas. não dependerão do julgamento do Tribunal 
.de Contas, cabendo; 11,0rém, a este, .verificar si foram presta-
das Por' todos os responsaveis por bens publicas. _ 

Il - Da tomada de contas: 

N. · 82 

· Ao art. 84 (que passa a 90) - Faca-'Se ponto na palavra. 
«annualmente.> e accrescente-se, depois della, «A dos exucto
res. e pagadores terá por baSel' seguindo-se depois o ra:oto do 
artigo, · 

N. 83 
Ao mesmo artigo, § .i º: 
Supprima-se na 3ª linha as pa1a,Tas: <ou o.rganizar.> e, 

na 5• linha, diga-se, em vez de «balanco>: cverificacão1>. 

N. 84 
Ao tnesmo artigo, § 2º - Supprima::se. 

N. 85 
Ao art. 85 (que passa a 9:1) : Em-vez de «dous · mezes;,, 

çliga-se: ·~um ann~. 

N. 86 
Ao art. 86 (que passa a 92): Suppri.mfr as palavr.as <5ob 

a direcção do delegado do res-pectivo Tribunal~, . 
. Ao art. 88 (que passa a 94) : No seu P:\ragrapho nnico.: 

Depois das expressões <ifomada de contas~. ·sub-stitua-se a re
dacco pela seguinte: cos termos de v erífícacão, que ::erãq 
feitos semestralmente por funccíonarios designados rieln au
tçlJ.' klade comIJetente e constarão tambem. de, termos bvrados 
nos livros do r esponsavel e -por este ass1gnadoS>. 

N.· 88 

Ao art. 92 e se\ic::. para.graphos: Supprima-se .. 

• N. 89 ... 

· Aos arts. 93, 94, .95 e 96: Substitua-se estes artigos pelo 
seguinte, unico, que tomará o n. de 98: • 

Art.. 98. Org-anizndos os processos de tomada de conta-., 
serão elles remettidos ao Tribunal -de· ·contas para Julgamento 
afim de ser o respoosavel julgado quite. em credito ou em 
debito com a Fazenda Federal. Nf!ste. ultimo caso, não acu
d indo 'º responsavel ou seus herdeiros ou fiadores, á alie
nação administrativa da caução, p-roseguindo-se llª e~ecução 
da. senten~~ · · .: · · ' · .-. ~- ··' 
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N. 90 
(Os arts. 97, 98. W e 100 - passarão respectivamente 

para 99, 100, 101 e i0'2.) 
Supprima-se o a!'.'t. HM do projecto. 

N. 91 

O art. 102 passa. para o fim, sob n. i09. 

N. 92 
Depois do art. fOi, do § 1 $' accrescentem-se~ os se311intes 

artigos sob o titulo 

. Disposições geraes 
Art. i03. Ã Contadoria Central da RepubFca, creada no 

m-t. i º desta lei, exercerá as funcções seguintes: 

,Quanto .ao orçamento 

ar .organizacão das propostas orçamentarias éla receita e 
. despeza da União; 

b) abtrtura da tscriuturacão a priori em · contas espe
ciaes, que registrarão não sómente os or.iditos orçamenta
rias com~ os supplementares. extraordina.rios ou especiaes; 

· e) fisc~lização da contabi1Jdade do empenho das des-
pe.zas: . 

d) -escripturnção das despezas autorizadas e liquidadas 
para pagamento depois de examinados os processos pela Di
rectoria da Despeza; 

e) demonstração do destino dos creditas -Orçamentarios. 
quando se trate <lo 'Pedido dos credit.os supplementares. 

Quanto ao Patrimonio 

a)' cen.tralizacão de tcidos os lançamentos referente.; ao 
activo e passivo da União e constantes dos b:ilanço~ das re
partiÇões subordinadas; 

b) fisoolizacão permanente do patrimonio; 
e) eentra!izacão de todas as opara•)Õl?l5 relat:vas :í,; clivi

d3s interna, externa e fluctuante, hem como de todas as ove
- rações de credito que modifiquem o -patrimonio; 

· d) . organimção dos balanços annuaes do patrimonio. 

Quanto á -receita e despeza 
a) centralização de todos os balanços de receita e de.s

peza remettido_,. mensalmente pelas repartições subordinadas 
com o visto do de!e~do do Tribunal de Contas· 

b ) fiscalização dA. observancia ás regras de' contabilidade 
cm quaesquer repartições publicas ou estabelecimentos in-
dµstriaes civ~s o~ ~im!lres d~ Pt;i~o; · · 

·-· 
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e) orga,inz~ção ~ estatistica permanep.te de todos os da
dos relativos á receita e á despeza publica; 

d ) organização das contas a serem apreseJit.atlas ao Con-
gresso; . d r· •t• d e) organimcão dos baIR.n<,:.os geraes ou e 1.D.1 ivos a rEH 
ceita e despeza de cada e.....:ercicio, demon.strando : 

Em relacão á receita. orçamentaria: 
I, a previsão orçamentariA, discriminada~ente por :P·ara-

graphàs-; b a· . . d II, a arreca-dação effe~tiva, tam em 2scr1mma a.; · m. o. excesso ou des( esse da previsão sobre a a_rreca-. 
dação; . . . 

.rv, os saldos por cobrar que passaram a constitui~ di
vida a•ctiva do exercício. 

Em relação á desp eza orçamentaria: 
I; os creditas orçamentarios, supplerq_~ntA.res, extraordi- · 

na.rios· e especiaes; . . 
Il, as despezas feitas por conta · dos creditos votados; 
m, os saldos da despeza empenhada que }'lassaram a 

constituir divida fluctuante; . · 
IV, as· sobras de credito::; sem applicação. · 

N. 93 
:A.ccrescente-se mais: 
§ 1.0 As .:prinieiras uomeaÇões dos í'unccioneios deste 

quadro serão feitas em commissão por· -espaço de tres a.imos. 
E, sómente apôs esse. período e verificada. a plena execução 
dos serviços creados pôr -essa. lei' serão .providos com as no
meações effectivas aquelles i'unccionarios que tiverem, a. 
juízo do contador geral, d-ado provas de competencia e assí
d_uidade . . 

§ 2.º Para A..S nomeações em commissão terão prefe-
rencià: · . 

a) os empregados de F..azenda e, após elles, os a.ddidos de 
demais ministerios, comtaut.o que. uns e ontros, teobam tra
balhado na seccão de escriptu:racão :por :partidas rtcbradas do 
Thesouro e tenham <lado provas sufficiente5 de .conhecimento 
_technic_o de taes serviços, a juízo do c ontador gersl; 
· b) os funccionarios de -contabilidade dos outros minis-· 

terios; 
e) os addidos. 
Accrescente-se mais: 
Art. 104. O quadro do pesscÚ\l da Contadoria Centm.l da 

Republica será o seguinte, com os vencimentos da tabella 
annexa: 

i contador chefe; · 
i sub-contador; 
3 guardas livros chefes de secção; ' 
9 gUR,rdas-livros ajudantes; 
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20 au....:iliares technicos; 
i <iactylngrapho; 
i continuo-archisvista; 
1 servente. 

A~crescente-se: 
N 94 

3tH 

.A.rt. 105. .A. Dire.ctoria Geral de Contabilidade Publica 
· passará. ·a denominar-se Contnbili&l.de do Ministerio <la Fa
zenda realizando ·sómente os ~rvicos dessa natureza no 
mesmo ministerio. · -· 

N. 9~ 

Accrescente-se, como art. 106 ou onde convier: 
Art. 106. Para a tomaOO. de contas em atrazo até a pre

sente lei entrar em e.~ebuçáo, serão nomeadas commissões es
p eciaes, que as tomarão mediante exame aritbmetico e con
frontação dos documentos justificativos das despeVls, dando
se quitação aos responsaveis. quando regularem as contas. 

Paragrapho unico. Si fôr apurado aloonce, será, então, 
tirooessada a conta de accôrdo com a legisla<}ão em Tigor. 

N. 96 

'Accrescentem-se, sol.? o titulo 

·· Disposiçpe.~ transitarias 

cs seguintes ar:.igos·:. 
Art. io·(. O Governo organizará as instrueç?ies proviso

rins q:ue forem nece~sarias para a execução da prese.nte lei, 
C:evendo, ou.trosim, expedir. de. af.)Côrdo eom os prcceilos des.ta 
e dentro de um anno - o Regulamento Geral de Contabilldade 
Publica. · . · 

·Árt. 108. Aos actuaes dircctorcs do.$ "Sçrviços de conta
bilidade são asseguradas todas no;. vanl3gens do cargo, poden
do, entretanto, o Governo, transfel'il-os de umas para outrn:;; 
repartkões, conforme lhe parecer convenionto. ·. 

Sala das CommissõP.s, 14 dn tlciembro de ·1920. - Jo.çíno 
de Ara11,Jo, Prcsidenlo e Relator. - JmJ.o ..1\fongabefra. - João 
Cabral. - Joaqit.im. Luiz Osoi·io. - Salles Jwnio1'. - Buarque 
Nazareth. 

N. 97 

A.ecrescente-se in fine, a seguinte: 
(TabeHa a. que se referê o art. 104. da lei)" 

Quadro do pessoal da Con~q<;>ri!lt Centrai _da. R.epublica: 
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1 contador-chefe. 
1. sub-contador . 
3 guarda-livros, chefes 

de secção . ' . . . 
9 guarda-livros, ·, aju

dantes . . ... . . 
20 auxiliares technicos. 

:t dactylographci . · . . 
1 continuo - archivista 
1 servente • •.•. . · 

Ordenado Gratificação Vencimento 
,por cargo 

12:000$000 6:000$0ü0 18:000~000 
10: 0-00$000 5: 000$000 15: 000$'000 

s : 000$000 4·: ooO$OOG 12: oooeuoo 
' 6:400$000 

4.:800$000 
'3 :200$000 
2 :_401()'$000 
1 :600$000 

8:200$000 
2 :400$000 
1:600$000 
1:200$000 

800$000 

9 :600$000 
7:200$000 
4:800$000 

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

Encerrada a 3ª discussão do projecto n . 693, de -1919,
organizando a Contabilidade Publica c!a União, e adia:d.a a. 
vota(':ão, até que a: Commissã'o Especial de Contabilidade Pu- . 
hiica a.~ parecer sobre as emendas offerecidas; 

3' discussão do projecto n: · 539, d~ 1920, do · Senado, es- · 
tabelccendo as condições a que se devem· sobmetter os estran
ge1ros residentes no Brasil para o fim --de obterem titulo de 
uaturalização; com substitutivo da Commissão de Constitui-
ção e Justi<.:a. • 

O Sr .. Presidente. - Acha-se sobre a ..mesa uma emenda. 
'(1ue ·vae ser lida. 

E' lida, apoiada · 'e posta conjuntamente em discussão a 
seguinte · 

EMENDA AO PMJECTO N . 589, -DE 1920 

(3.. discussão) 

Supprima-se o art. 1°: 
Pelo dispositivQ <lo pr.ojecto,. a prova de nacionalidade 

adquirida por força do disposto no § 5º do art. &9, ·da Con
stituição Federal, s6mente poderá sér feita por titulo de
claratorio expedid-0 J}ela Ministerio ···da Justiça e Negocios 
Int-er jores. Entr etanto, tal prova feita, com qualquer pr0-
cesso regular," não pode deixar ·de produzir effeitos legaes 
independente mesmo da expedição de titulo <leclaratorio. 
Assim, v. g., o estrangeiro que pr ovar perante a justiça pu
blica. achar- se nas condições do § 5° do art. f>9, não poderá 
deixar de ser reconhecido na · qualidade de cidadão brasi
leiro, e si o juiz fõr o do alistamento, n ão poderá deixar de 
ser incluído na lista dos eleitor<is, indepenclentemente de 
qualpuer titUlo declarator io, -
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· . ~este caso, o titule> de eleitor vale como titulo declara
torio. Deve, por isso, de preferencia, ser mantido -0 criterio 
do legislâdor de 19'0iS1 que autorii·a a expedição do titulo 
'declaratorio, mas, não com caracter obrigatorio. 

N~o procede Q argum<!nto de qlle, sem a expedição do 
titulo declaratorio a Nacão ficará na ignoranoia de seus na
cionaes. Não ba expedição de titulo para os nacíonaes de ori
gem e a Nação não desconhece qúaes sejam estes. 

· · Para esse effeito, ba os serviços permanentes, · de .alista
mento eleitoral e militar, e o recensamento decennal da po
imlação . . 

N. 2 

Suprima-se o ar~. 2º: 
O § 5º do art. 69, da Constituição Federal PMScrevl:' 

quaes os requisitos que devem satisfazer os cidadãos natura- -
lisados brasileiros [)OI' forca do disposto noQ referido texto 
cunstituc1onal -par:i serem reconhecidos essa qualidade. 
· As lettras a) e.) a') fáíem restriccões, que só pMe::-iam 
S!'.t' feitas nor uma reforma constitucional. 

Considerou a Commissão de Constituição e .Ju>:tica da 
Caruara o meu ·Substitutivo offerecido em 2• discussão · uma 
repetição servil do. que está no n . 5, do art. 69 da Constitui-· 
ção Federal. ' 

O meu dispositivo reproduziu, com . efieito; o te:xfo con- · ' 
stittlcion~l n. ;:;, art. 69); no art. 1º. Nos outros· nrfürns · 
(2º a 5•) providenciou para a execução dei::se texto. respei
t:mdo o pensanumto do legislador constituinte, a que não uo
dfa. deixar de ficar adstricto. Si constitue servilismo· a 
observancia· da Constituição, então seria, póde-se clnss11·1~ar 

.-o meu substitutivo de cQpia servil. 
Toda, a lei crganica que se ·araste da lettra e do espirito 

da Constituição terá. de ser havida como insubsistentri. pois o 
le~slador ordinat>io, sómente tem competencia para dt'.Crctar 
l t?is' organicas -Pua a execucão completa da . Con4ituicão 
(art. 34, n. 3/d) . nunca para regulam1mt:i!.' a Cori!>titl1içiio. 
como fazia o projecto do Senado e o fez o substitutivo da 
Gommissão de Const jt.niçfio e Justiça da Camat>a·. 

A adopção deste_ (l'abnlhos só seria adniissivc: com a re-
f,,rmR. da Constituição Federal. -

· O Congre~se; Nacional não tem competencia para desen
volver a Constítuicno, como escreveu o Relator da Co:nmissiio 
,Je Constituição e .Tastiç::i. da Camara. mas, tão :oómPr.t.o para 
legislar pàra a suâ e~ecuÇ.ão completa, perfeita . Uma !~i 
OJ'ganica que não ficassr adslri1Ha ao ti>xto eonsf.it.tncion:i.! é 

· que níío seria um acto digno do Poder L'?gislativo. . 
. Allei;\'ou a Cnmmissão que o n . 5 do art. IJ!'.l, da Consti-

·tuição se· tem prestado a deturpaçõe~, de que factos ~loquE'.n
tP.s d~o testeµlUnho, e esc~evem: «Pesde que ~m~ eiepcricnci;i 
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ele quasi trinta an-nos ensina que ha ··, estrangeiros espe· 
culando com as facilidades C:ie uma. natitralização .t1wita para · 
rrrejudícar ·os ü1teresses da ·!.\"ação, deturpando o que i:i lei su
prema estabt;ilecéu para os bons, é nosso. dei1e1• ir buscar na 
legi,slaçii.o ordi71.ari.a os meios de impedir. esses males pelo 
1•c:stabelecimento integrai .do dfreito viólado> ! . · · 

Mas, quem decretou a nalurãlizacão tacit:i. à·J u. !i do 
art. ô'9? Quem estabeleceu as facilidades dessa uaturalizacão 
ta cita? O Congresso Constituinte. A. Constituição. 

Como, ipóde o---legislador ordinario cercear essas faéílída
cles, crear difficuldades, buscar na lei commum os meios de 
~m-pedir as vant<:gens asseguradas pela lei magoa ? 

Decretou a Constituicão Federal no § 5b du art. 69: 
iSão considerados cidadãos hrasílcfr(1s 0s estrangeiros q;ie 

possuirem bens inm1oveis no Brnsil e forem casados com bra
:si Ieiras, ou tiver·Qm filhos brasilei~os, contanto que residam 
no-Brasil, salvo ::.i manifestarem a· inten(ião de não mudar de 
nacionalidade>. ... 

Em face desse texto, taes indivi<luos, desde que não ma~ 
n.ifestarem a intenção de não mudar de nacionalidade, são 
cidadãos brasileiros, verificados os requisitos constitucionaeE, 
.:ievendo-se-lhes e.~.pcdir o titulo declarator10-de cidadão 
brasileiro, á..Penas mediante ·a :vrova das respectivas condi
ções,- feitas peios meios regulares, desde que o requeiram. 

Entretanto, . exige a emenda substitutivo ao p::ojecto do 
Senado, a~t . 2°: · · 

ArL 2.º Para que seja expedido o titulo declaratorio de
-.,;crá o estrangeiro provar: 

a)·· que re~ide no Brasil Mi mnis de cinco a.nnos; 
b) que não manifestou intenção de con.servar a sua na-

c:onalidade; · . 
e) que é casado com brasileira, com quem _convive hlj 

nestamente ou cie quem, depois déssa convivencia está legal
mente separado; ou que tem fillio brasileiro ·zeg-itimo ou rc
~onhecido; · / 

d) que é legitimo possu-idor de bens immoveis no Bras1i 
q_uc se prestàm pa1•a habite:r;úo ou para estabelecimento a(J1·i
c11la, comrncrci(ll tJZL indust1'ial. 

- Fixou a ConiStituicão Federal prazo de residencia para o 
estrangeiro naturalizado por força do n. 5," do art. 69 ? A 

· Constituição sómente alluc!e a residen9ía, sem qualificação, 
nem restricção de qualquer esvecie, ·consequentemente o texto 
con.::titucional não póde ficar a. mercG .de leis ordinarias que 
sn fáç:irn e desfaçam. O eonceito de rcsidencia deve ser pro
curado nos ensinamentos da doutrina · acerca da residencia. · 
(Pedro J.es9a. Do Poder JudicillTio. pag. 526.) · 

A exigencfa da lettra e, deste art.. 2º, não encontra -Cunea
ir.ento na Constituiçã·o, que não a póàe autorizar •. 
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O casam~nlQ presuppõe um lar, consutuido para a reali
.iacão <ic el~vados fins moraes. A autoridade judiciaria dá.
lhe sancção, pois o Estaào só ·reconhece o casamento civil. 

A que titulo vem, agora, o legislador ordinario exigir que o. 
cidadão. estrangeiro casado com 'brasileira, prove que com elta 
convive honestamente ? · Pois !Illi.o ó essa a presnm_pção ? .!!:, 
quem · attesta. a mot'aliôade dessa convivencia ? Pois não é 

. offender os melindres da familia C:figir uma tal prova ? E' 
uma revoltante cxorbitancia sujeitar um chefe de familia a 
s.upplicar a uma autoridade policial qunlguer, attcstado de 
su.a ecnducta no lar.. · 

N. III 
Supprima-se o art. 3º. 

- - O § 5º, do art. G9, da Constituição Federal, sem exigi:· 
manifesta!)ões expressas da vontade, considerou brasileiros os 
t:strangeiros JUS condicões pre~·istas no . mesmo !>aragrapho. 
. Mudou-lhes a nacionalidade, sulYo a daqucllês que ma

. nifestarem a intencão de conservar a nacionalidade de ori
gem. Tacs cidadã.os, portanto, são brasileiros . Dc:sde quando'? 
Desde que re~:am os requisitos consntucionaes. lJe::>de a 
data da promulgação da Constituic-ão Fed~ral, si provarem 
~atisfazer desde aquella. é.poca aos condicões exigidas. 

Como decr.etar, que tacs brasileiros, ~acHamentc natu
ra.Iizados, possuiàorcs de bt!ns immovcis no Brasil. hn. SO 
annos, casados com bra-sileiras; ou com filhos brasileiros, re
sidentes faz esse largo· prazo no Brasil, sem qualquer mani
festacão de querer conservar a nacionalidade de crigeqi. 
~uasi todos eleitores federaes, muitos · exerqendo eargos pu
h!icos, sómente sejam considerados brasileiros desde a data 
da entrada do requerimento inicial no Ministe'rio &o Interior, 

. r1edindo a expedir;ã.o do tit1ao declawito1'io de cidadlío brasi
leiro, ou n.r,; Set:retaria do Governo áo Estado, em 1ve tenha 
resiâencia o requr,wente? 
· Pois não é annull:J.r o. ilisposili\'o constitucional? Dc-

mnis, att.cnda-sc, nunca foi obrigatoria a expedição ele litulo 
<leclaratorio de cidadão brasileiro para. aquelles que o são 
por força do· disposto no § 5• do arl. 69. C•J.:UO desconhe~er ·ª 
qualidade de c;dadão br:isileiro, reconhecida nela Constitu1-
cão Federal, em. cujo goso estiveram por ln:·go tempo os es
trangeiros nas condições do paragrapho mencionado, õó
mente pelo far,to de não possuirem um titulo declar :ltorio, 
que não lhes· era exi_gido? 

·N. IV 
eubslitua-se o .art. -Íº pelO seguinte: 
Art. Quando perante a justiça publica da União ou dos 

Estados for feita a prova do.a requisitos constantes do .§ 5• 
. , de> art. 69 da Constilui~ão Federal, o juiz ou presidente do 

! 
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tribu.nal que reconhecer ~o preenchimento das mencionadas 
condições, ceverá re~etter ao Ministerio da Justiça e Ne-.. 
gocios Interiores publíca-fórma dos documentos !Probantes, 

. para os efJeitos de ser inscripto o nome do interessade no 
· quadro estatistico existente no ministerio e lhe ser expe

dído o titulo deelaratorio de/ cidadão brasileiro, sempre que 
ó requerer. · · 

Uma vez que, constitucion2Jmente, cabe aos Estados or
ganiza< a magistratura local, definir-lhe a competen.cia e 
à.ttribuic;ões, · não é licitt1 ao Congresso Nacional ·invadir a 
esphera de acção que lhes ·cabe, deterroinanC.o, como faz o 
citado art. 4• que 0 proc.1*iso da prova da nacionalidade ad
quirida ·nos termos do § 5" do art. 69, sómente seja feita. nos 
Estados perante jui:;es vitalicios. 

lia nos Estados ju1zes preparadores, electivos, outros no
meados por períodos certos; em geral; os julgadores vitalicios. 
A União, entretanto, não póde ' ter tal intervencão. ·Então, 
mais Iogico seria dar a competencia no caso em questão exclu
sivamente a justiça da União. Nada disso, porém, póde 1·a
zer. A ·prova dos requisitos do § 5•, do art. 69 da Constituiçã~ 
será feita perante a· autoridade cuja compe~eneía ·for attri-· 
buida· :Pela lei de organização judiciaria dos Estados. 

A expressão - justiça •Publica - parece preferível, p.or
que a!)range juízes e tr]bunaes, que, em gráo de recurso, po
derão ter de deliberar sobre a mat..eri&;. 

N-. 5 
Substitua-se o art. 5º peÍ.os ·seguintes: 

Art. Fica elevàdo a cinco annos contínuos; no mmuno, 
o tempo de residencia ex:igido pelo n. III, do ar.t. 5, da lei 
n. 904, de 12 de novembro de Hl02, para que possa ser re-· 
querida a naturalizacão de estl'angeiros. 

Art. O requisito de residencia será dispensado ao e3~ 
trangeiro casado eom brasilElira. 

EMENDAS ADDI'l'IVAS 

N. 6 
Art. A naturalização sómente poderá ser concedida 

uma vez que a esse principio não façam reservas a Consti
tuição ou· leis da Nação de origem do ~equerente e desde qUe 
o estrangeiro :prove que já satisfez na sua patria as ~:x:igen
cias da lei l'eguladora. do .serviço militar ou que está exone-
rado desse onus. · 

Art. O estrangeiro naturalizado affirmará por um 
termo que, pessoalmente, assignará, com duas testemunhas 
idonea~ perante o Minísterio da Justica e Negocios Interiores 
ou Presidente de Estado em que residir, achar-se promptt' 

. para supportar-s-e ds onus impostos aos cidadãos :vela ·con
stituição e leis da Republica, bem assim, a renuncia a quaes~ 
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N. 7 .. 
quer regalias ou privilegios que possa possuir, toda a obe
diencia ao paiz ou autoridade estrangeira, devendü ser trans
mittid~ ao resp ectivo Governo a que pertencia o naturali
zado a communicação da occurrehcia por via diplomatica. 

Art. O l>octer Executivo far:i uma revisão nas natu-
ralísacõcs cffecluadas depois da lei do Impcrio Allemão de 
22 de julho de 1913; declarando sem effcito os títulos de
claratorios de cidadão expedidos aos naturalizados nos termos 
da mencionada. lei. 

Paragrapho. unico. Para esse cffc1to , o Poder Execu tivo, 
.soiicitará dos agentes diplomatices ou consulares no Brasil 
da Republica Allemã, o fornecimento do nome dos estrangei
ros que, porventura, peran~c elles. hajam declarados conser-
var a nacionalidade de origem. . 

Improcedente e a critica que ao mim substutivo ·· apr e
sentado em 2º turno, fez o -parecer da Commissão de Const,i
tuição e Justiça, quando viu contradicção entre estas duas 
affirmações: 

1·, a Constituição considera brasileiro:;; desde a data de 
sua prr>mulga~.ão, os estrangeiros nas condições especificadas 
no § 5º do art.. 69, salvo se manifestarem a intcncão de não 
mudar de nacionalidade ; 

2•, os estrangeiros nas condiç,õcs do m13smo paragrapllo 
serã0 considerados ;na p osse do di reito de cidadão brasileiro 
desde que tenham feit<> a prova dos requisitos constilucionaes 
ou tenham s·icto inscriptos no quadro estatistico do Míníslerio 
do Interior. 

E m nada se contradizem tacs ai'firmacões. 
Diz a. Constituição : «São cidadãos brasileiros os esLran,

geil'os, que possuírem bens immovei!; no Brasi l, e forem ca
sados com brasilejraS ou tiverem· fillrns brasileiros, contanto 
que residam ' no B'r'asil, salvo se manifc.starem a intenção de 
não mudar de nacionalidade,,. · 

Que se entende ? São considerados cidadãos brasieiros 
desde a data da promulgação da Constituicão, s em duvlda, se 
não manifesta:rem a intenção <!e conservar a nacionalidnàe de 
origem, se provarem, em qualquer tempo reunir os requisitos 
co11stitucionaes, indep endente de qualquer titulo declarato
rio . Sómente. <poderão entretanto. entrar no posse dos di rei
tos de cidadão br asileiro quandn tenham feito a prova dos 
·:requisitos . O cidatll.io póde ser brasileiro e não estar na posse 
dos direitos de cidadão brasileiro. Ha brasileiros que n ão es
tão na posse do~ diTeitos de cidadão brasileiro, e, nem. po~ 
jsso, deixam de ser brasileiros, apenas soffrero restr icções 
em sua capacidade politica. 
· A eidgencia -do artigo criticado do meu substitutivo é 
muito dí!fercnte da que faz a emenda substitutiva da Com
missão ao projecto do Senado, hoje projecto da Carnara. que 
f a::; depender da entrada do requerimento elo estrangeiro .nas 
Secretar-ias de Estado, a qu<l(lidlade de cidadão brasilairo, ou-
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torgada ao estrangeiro pela Constituição Federal, independen-
te do preenchimento dessa formalidade. · 

Quantos cidadãos brasileiros, nos termos do § 5º, do ar
tigo 69 da. Constituii;ão Federal, não terão ·.imeaçados os seus 
direitos adquiridos com o dispositivo do ll['t. 3° do pro
jecto? 

Brasileiros ha longos annos, por terem feito a prova dos 
requisitos do § 5º do art. G9; considerados brasileiros :pels. 
Na.cão, entretanto, como não requereram titulo declaratório, 
c111e lhes ·não exigido, sómente, serão brasileiros, desde a 
data do pedido do preenchimento de tal formalidades 1 

Espero que as observações que ora acompanham as 
emendas apresentadas sejam attendidas pel3' _<!-outa Commis
são de Coristituii;;ão e Justiça. 

Sala das sessões, i3 de dezembro de i920. - Joaquim 
Luiz Osorio. ' 1 

Encerrada a 3• discussão do projecto n. 589, de 1920, e 
adiada a votação até que a Co~mmssão de Constituição ~ Jm
tiçq, dê parecer sobre as emendas oifere~idas. 

3" discussão do projecLo n. 669, de 19210', abrindo o cre
<lito especial de 1 :825$, para pagamento de diarias a Hermé-
lindo Fereira Lima. . . 

Encerrada e a.diada a votacão. 
3• discussão do projccto n. 586 B,. de -191.2, consirlerando 

<ie utilidade .publica diversas sociedades sportivas e a Asso
<:iação Pro-Matre. 

O Sr. Presidente - Acham-se sobre a mesa tres emen
das que vão ser lidas. 

São lidas, :apoia&l.s e postas conju·nlamente em_. discussão 
as seguintes 

Emendas ao pro;ecto n. 586 B, de i92Q 

(3• discussão)· 

N. i 
Accrescente-se: 
Liga. dos Municípios Brasileiros e Centro Bahiano. 
Sala da.s sessões, i3 de deZ'embro de i920. - Raul A.tves. 

J~tificação . , 

· it.. Liga dos MuriicipJos Brasileiros·; que já possue .perso
Mlidade· juridica. e os seus estatutos publicados no Diario do 
Congresso de i9 do mez proximo findo e 6 Centro Babiano, 
que •ha. mais de um anno existe, prestando já assignala.dos 
s erviços ao Estado da Bahia que aqui o organizou pora séde 
de ini'ormações e propaganda dos seus interesses gel.'aes; não 
:podem, nem devem ser por mais tempo excluidos de um fa-

.1 ' 
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vor que está. pelo Congresso sendo facilitado a. instituições 
de todo genero. 

Em Gamara, 13 de dezembr9 de 1920. ,....., RauL Alves. ,......, 
Seabra {t'_ilho. 

N. 2 
Onde. convier: 
E o Syndicato nos Agricultores de Cacúo da Bahia. 
Rio, 13 de dezembro de 1.920. ;......, João Mangabeira. 

N. 3 

!A.rt. Lº Ficam considerados da uWidade publicn: o An
darahy Athlet.ico Club e o S. Christovão Athletico Club. 

Sala das sessões, 15 de dezembro de i920. - l)anlo de 
li'rontin. 

Encerrada a 3• discussão do projecto n. 586 J3, de -l920-, 
e adia-da •'l. votacão até que a Commissão de Constituição e 
JusL'.ça dê ilarecer á. respeito . 

Encerrada ~ 2• .discussão do :wlig:o ttn\co do projN~lo nu
mero Gi2, de 1920, abrindo o crcdilo especial de 117 :9~9$3-í:3, 
para pagamento a D.íolma Ferreira; ficando adiada a votucão. 

Encerrada a. 2~ discussão do artigo unico -do projecto 
n. 681, de 1 !)20, anLorizamlo- a. abrir o credito especial dr. 
2-i.500 :000$ para pagamento de compromissos assumidos 
pelo Llóyd Erasilciro, fican<.lo adiada a voiação. 

Encerrad~- a 2~ discussão do artigt> unico do proJ~lo 
n. 55J), de i!l20, concedendo a D. Leopoldina. J\faria do Ama
•·a! 'l'este e outra o monto.:PiO civil a que ~cem direito,. n
cando adiada a.· votação. 

3" ·discussão db projecl.o n. 3H>,· de H1!!0, abrindo o ct·e
uito es1}ecíal de 4: 150$, pará ti:i.;an:wnl.o uo major Arlhur 
Xavier i\loreira e ca_pik'ío José LL'unl~:; Guimarães l'adílüa; 

Encerrada e adiada a votação. 
3~ discussão <lo subsfüutiYo da ·Co111miss[io de l:"inanr;as 

ao projecto u. 222 A, de Hl:!O, L:;cmLm1do de direitos de im
porlacão o rnalcri:ll qw~ :>ri <10,;tinac ao LahuraLorio de ob.sur
vaoões, m::mLido em rllunáos, pelu. E~cola. de Medicina Tropical 
do I.ivcrpool; 

Encer"rnda e adiaua a· votac;:ão. 
ia diseussão 'do pro.iocto u. G4S A, de HJ20, l'CCO!lh ccendo 

dn utilidade publica a Liga E:;pcranfü;La Brasileira; com pa.
!'cccr ravoravel da Commissiío de Constituição e Justirn. . 

Ence1'çada e adiada a >-·otac;:ão •. 
C. - VÓL XIV 2iJ 

, · 
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O Sr. Presidente - Esgot{làas as materias em discussão, 
vou levanlar ia soosão des.ignanao para amanhã a seguinte· 

Ol\OEL{l DO Dl.'>. 

Yolação do pro.Jecto n. 670, de 1920, abrin<fo o credito 
de 4 7 :S93$H3, l)(ll'a pae;amentu a Felisberto· Bmnt {3ª dis
cu&:>ão); 

· VoLaçúo do pt·ujedo n. lio9, de Hl:20, abrindo o cl'cdilo 
espe1;ial de t :S25-$, para pagamento ue diarias a Hermclindo 
Ferreira I~ima (3" discussão); 

Votação do projedo n. li72, <le H!20, abrindo o credito 
cs;)ce,íal de 'L7 :9!19$3:\.:), \)Llt':i. pagamento a ;)jalma Ferreira 
(2" discussão); 

Vota<,;ão do p_rojecto n. 681, de '1920, autorizando a abrir 
o i.;rcdito especial do 24. 500 :úOOt; para pagamento de compro
lnissos assumidos pelo Lloyd Bra~ílciro (2', discussãp): 

Vota~ão do projecto n. 655, de 1920, concedendo a 1,, 
Leopoldina I\fnria do· Amiira1 'l'esliG e outra o montepio civil a 
que tebm direito (2' discussã-0); 

Volar:ão do •projN·to n. 345. de 1920. abl'indo o ct·edilo 
especial de .\.: 150$, pa.ra pagamento ao ma.iol' Arthur Xavic1' 
Moreü·a e 'capitãc Jos6 Lourdes Guimarães Padilha (3" diS-:-' 
cussáO); 

Volação do '"ubstilulivo <la Commissão de :Finanças ao 
projcclo n. :!2~ A, -Oe 1920, isentando de dfreil~)S de impor
taçãr, u material que se destinar ao Laboratorio de observa
çõ~i>. mantido cm l\lanúos. pela Escola de :\Icdicínu Tropical 
<le Li"erpool (3" discussão); 

Yola\;ãO do pro,jQ.r.to n. 6-lB A. de rn20. reconhecendo de 
utilidade pul1lka a Liga EspcranLisla Brasileira: com parc
cm· fo.voravcl d::L Gommissão de ConsliLui~ãD e .JusUi:a "(1" 
discussão) ; · 

Vola~ão do projcclo r:. GU3 B, t.le HJ20, m:rndando rc·
vcrLcr no sct·víc;o uclivo do ExcrciLo o capitão reformado Al
frt-<lo Fon::;eea; com parcc:ct' da Commis:;üo de }'inan~as sobre 
a emenda oHcrecida, suhsütulhio. da mesma Commissã0 c: 
uarecer· da de l\Iarínha. e Guerra. favoravcl ao ·subsfüulivo 
(2ª uise,ussão.'; .. 

Yota('Zio do fJl'ojcdo n. 3~1J !:\, de rnto. regulando a 10...: 
'-'ação dos predios m·.banos, e dando outras pr-0videncias; com 
parecei· :;obre a~ emendas offcrccc<las e voto cm separado do 
Sr·. Deodato ~laia (3• di$Cussão) ; _ · . 

Votar::ão do pro,jcclo u. 18, df\ 1~1:.W. ('.lJn<~edcnJo mdho1·ki 
<.1c reformas aos ''oluntarios· da Patria, José rrouquim Gonçal
ves e Manoel Adolpho <los Santos; com parerer das ''Commis
~ões -O.e Marinha e Guerra e de Finaiwas, contrarig ao pro-
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jQC:tu e favol'avcl ao vétu ll\le llle l'ui 01Jt1osto ipelo ;51·. PL·esi
dcnt~ <la :Republica (vide pr·ojc-clo n. 1~ A, de 19~0) (di:;-. 
<:-u.:;sa1J un1ca); 

2' discus,:;ão do projeclu_ n. li5i, de· HJ~O. aulori'1.ando. 
<l::nLru da verba 01·çame11lar1a ]Jara r !l~ 1. a co.nstnrnção de 
uma linha telngraphinl de l:Jrandy a Condcúba: 

2" djscnss~o dn projccto n. 683. de l!J20. abrin<lo o cr1)
dHo de U.\. :655822S, sup•plemenlar á verbu. Hi" do otcamenlu 
'<igentc do Minbterio da Guerra; , 

! • discussão do projccto n. !i.50 A, de 19211). equiparando 
~ ilnportar.cia de «qucbtas» dos thesourciros e ·fieis da Re
cebedoria do Distrktn Fe.derará que receh·,m o.; oa,g. "ad.ores o 
fieii:; àe pagadorias do Thesouro !\acional: com p~ec-er fav()-
ravc1 da Commissão -Oe Finanças; · 

1" discu:;são do projeclo n. 1}08 .\. de 1 H20. conc.:edenuo 
isenção <lo!: direitos tle 1m.vorlação a u5imis d~ j'abrka{;-âo de 
ferro e aeo cm Lerritorio brasilcit'o; com emenda~ da Com-
miss~o de :Finanças; ' 

P <liscussão do {)rojecto n. 492 !A, de 1920, autorizando 
o reparo e r,onstru~ção dr! estr.adas de rotiugem; com narer:er 
contrario das Comniissões de Obras Publicas e <le Fínan~as: 

1' discussfio do pr-0.ieclo n. :!85 A, de 1020. autorizanuo a 
r1ivisão âo contracto com a Companhia Chemins de Fcr; com 
parecer da Cornmissão d.e Obra.:; Publirns opin:ando pelo ar-
chiYamento do projeclo; . 

Díscu::isão unica do parcL:cr dii Cnmrnissão til) Finan•:as. 
sobrn a emeJ1da offerecida na z· discussão do l)ro,ieclo 
n. 5iO A, de 1020, autorizando a abrir o credito de 27 :H0$, 
;>ara a c.onstrueção d~ uma linhil lclegTaphica entre Xiririca e 
Ypirang-a; r·om parecer favorawil da Commissão de Finani;as 
à emenda a1)rcscntada (vide pro.ieclo .n, 510 B, de i920); 

. Discussão unka do pareçer da Com111i:>são de Finanr;as 
~obt'C ~ omenrla offe.recida na 2' -discussão do pro,ieclo nu
mero 575 ;\, de 19:.\0. autorizando a abrir o credito de 'd :8001.ii, 
J1:ira com:(a·ucção óc· urna linha tclPgra:plliea entre Piedade e 
~oro1·,aba: com parecer favoravcl da Commissão de Finanças 
á emenda apreeentada (vfde projeclo n. 5i5 B, de 1920J : 

Di2éussão unica <Jo parecer da Cornmissão de Finanças 
sohr(\ a ~men<la n. 2, oifnrecida na 3' discussão elo prO.it>cd.o 
''- · 57() •A, de. 1920. autotizando a naturalizaç;.ão de mulher 
l'Sll'ang-eira casada com brasileiro; eom parecer das Commi:;
s{ícs de Constiluíção P -Justiça e de :Finanças, sobrú as cme~ 
das 'a1n·csrntadas (vide nrojecto n. '576" B. de 1920) -

Levanta-s~ a sr.s;;ão ás ü horas e 1"5 minutos. 
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164" SESS_ÃO, EM· 15 DE DEZE:VIBRO DE 192{' 

. 'PRESID.ENCIA'. DO SR. l3UfNO BRANDÃO, Pl\·ESlOENTE 

A's 13 horas compiarccem os Srs. Bueno Brandão, An
drade Bezerra, Juvenal Lamartine, Annibal Toledo, Octacilio 
de AlbuqueIXIue, Costa Rego, Agrippino :Azevedo. João Cabral, 
AI'manào Burlamaqui, Thomaz Rodrigues, Vicente Saboya, 
O.sorio de Paiva, Frederico Borges, ·cunha Lim1, Oscar So~
Tes, João Elysw. Pereira · de Lyra, Aristarcho Lopes, Mano 
Reremes, José ~faria, Raul Alves. Elpidio de ?>fesquita. Eu
genia Tourinho, Leão Velloso, SampaíD Corrêa, Paulo de 
Frontin, Vicente Pin'lgih<.•, i\!arío ele ~aula, Teixeira Brandão, 
Augusto de Líma, :\Iatta Machado, Frànc1sco Valladnres, 
Amerzco Lop8s, Zoroastro Alvarenga,·. Francisco_ Bressanc, 
Pausto l;"crraz, '.\.lorcira Brandão, ·Raul Sá. Jayme Gomes, 
Alaor Prata, Cammo Pratcs, Edga.rdo da Cunha, Raul Cardoso, 
Carlos Garcia, Ferreira. Bri'.l.ga, .José Roberto, Barros Penteado, 
José Lobo, João de Faria, Carlos de Campos, Arnolpho Aze
vedo, Olegario Pinto, João Pernetta, Eúgenlo Müller, Alviaro 
Baptisla, Gumercindo Ribas, Sergío de 01iveira, M>arcal de 
Escobar, Octavio Rocha, Joaquim O.sorio e ·Carlos :uaximi
liano (60) • 

O Sr. Presidente - A ·lista de presença accusa ·o com
narecimento de 60 Srs. Der.>ulados. 

Abre-se a sessão. 

O Sr. Juvenal Lamartine (2• Scc1·etario) procede á lei
tura da. neta da sessão aulec('lknte, a qual é, sem observaçõe~. 
a.pprovada. 

O Sr. Presidente - Passa-se á !!Jitura <lo expediente. · 

O Sr. Andrade Bezerra (I º Sccrctãrio) proce<le ú. leitura 
do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officios: 

Do Minislcrio dos Negocios da Fazenda, .de í4 do cor
teote, enviando a seguinte 

l\IEN &AGE~! 

Srs. membros do Congresso N'acíonal Bemc:ltendo-vos 
a inclusa cxposi<,~ão do ministro da Fazenda sobre a necessi
dade de um credíto especial de 101 :665$200. na-ra occorrer 
ao pagamento da gratificação de t:lO % sob.re- ;vencimentos 
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a que leem direito os auxiliares de e~cripta -Oa Imprensa Na
cional. em virt11d€' do art. !H. alirn~a V, da iei n . 2.5"4, de .\ 
<le janeiro de 1912, tenho a llonra de vos solicitar a compe
tente autorirnçãQ para. a aherlura do alluàiclo crcô.lt.o. 

Rio d.: Janeiro, H de dezembro ele 1920, 99" da Iudenen-
·cenc:ia. E> 32" da Republica. ,_... Epitacio Pessõa. . -

Exmo. Sr. Presidente da Republica - A lei n. 2. 7 J8, 
de ,i de ,janeiro de 1913, garantiu, no :;cu :u·t,. 9-l. alinea V,. 
aos auxiliares de escripta. <l-a Imprensa Nacional o direito á 
-gratificação de 30 % sobre seus wncimentos. 

D Trihun:il de Contas recusa rcgi5tro ú despcza. sob fun
ds.mmto de não aproveitar-ao caso n. ex_c('.pçiio contida no ar-
.figo liº da lei n. 3.313, de :!f. de outubro de 18Sõ. . 

Aquelles fonccionarío~, porém. ·nã.o dnvcm fic·ar, indefi
nidamente. no desembolso das gratifica(:úes que lhe:; são de-
vidas po1' lei. . 

E, 1mrtanlo, se faz mislér um crNlilo e3pccinl para o re
spectivo ])a~amcnto, aliús, de accôrdo com a dcntríu:.> do refe-
rido instituto. · 

Segundo a dcmonslrac:;ão organizada pelo Thcsouro, $6bc 
a 101 :Gl35$200 a somma a pagar. 

Como a providencia lP.mbra-dn dr-penda de prévia autori
zação JcgislaLiYa, ,pe~o a V . Ex. S<' digM de promover sua 
concessão. · 

Ilio de Janeiro. H d~ dczemhm d1' 1920. - Homero Ba.-
1Jtista. - ;\' Commís~!lo rlc Finan~tt$. 

Do mesmo ministcrio, de 15 do corrc:ntc, remettendo as 
1eguinte~ · 

tXFOíl:\1.\(:ÕES 

Sr. iº Sccrcturí1) ela C:imara r!a;; Dqmtados - Alten
·cJcnclo no pedido constante do offi i:io n. 5117. de '27 d~ novt1m
hro proximo pai:;sndo. f{!nho u. hnnm dr passar ús mr.os de 
V. Ex. o inrluso prr.cat.01·i1J do .Tuizo Frdr-ral na Bahia,. P.m 
favor de D. Linduura. Coelho Rr.is e oult'CIS. herdeiros de Se-
vero do Souza Coelho. · 

ReitP.ro a V. E;(. cs meu-, prolc~to;; dn r.JPvada cslima e 
mni disUncLa considrruc:.io. -- Homero Boptitola. - A qur:m 
foz a l'C)fJ.UíS!i~:ÍO. 

São snrccs.~ivamenle liclo;;. ficando !iObrc a mesa. ::tlé ul
terior dc,libci-ac.ão. dous orojeclo!!. dos- Srs. Mario Hermes e 
Ildcfon~o Albano. 
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E' lirlo e vae a imprimir o seguinte 

PAl\llCEF\ 

N . . 5t, - 19,20 

Mrmda archincw o tel1~(f}'mnrna d.o.~ furwcionarios dos Correio~ 
do Nm·anlu.7.o, iwriindo cmrtmC'lilo de vencimentos 

Gi•gitando o teleg1·amma dos funccíonarios dos Correios 
do Maranhão. de assumpto Já resolvido e de outro em anda
mento. a.Commissão resolve mandar archival-o. 

Sala das Commissões, 14 de dezembro de i920. - Al
berto Mararihti<>, Presideute . - Oscar Soares, Relator. - Pa
,. heco M enrf(' s. - Sam1;aio C01·1·éa. - L. ·· Corrê a de Brito. ~ 
Souza Cast1·0. -- A . Cm·los. - Octat•io Rocha .-Celso Bayma, 

, Carloa Jlaximaiano. 

São succe:;siva.mente lidos e vãó a imprimir os seguintes 

PROJ'ECTOS 

N. 2·1 A - 1920 

Rele'M a prescripr.ü.o em, Qt(e inr.m•reu o dfreito de D. Del• 
m,inda 'Alaria do Vaile Calda.~, ?Ji?lva do tenente-coronel 
do Exercito .4..ntanio T1rpy Fe?·reirn. CaU!as, pa?a que suas 
filhas possan~ ?·ccebcr a di(f f!rcnça do montepio e m eic> 
soldo a qu.e tr:em.. direito; com. parecei· fa'i•oravel das 
Co·rn:mis.~iít>s r/p. Coristif1lir;r1o <: .Tu.~tiça. e tlú P?'.?uinço,s • . 
Sobre o pro.íect.o n. 2i, de 1920. a Commissão de Finan

ça~ pediu a audiencia da Commissão de Justiça. 
. O parecer desta Commissão é pelo projecto nos termos 
~m que o mesmo está redigido pois q,esse decreto foi reco
nhecido pelo T hesouro e ·pelo 7'riburw.l de Contas e; como o 
ftmdamento de núo· ho.ver cutpa dos interessados e sem da 
proprio The.wuro, pela relevação de prescri.pçiio em casos 
identicos com approvaçúo do Congresso.'!>. 

Quando foi ouvida a flommissão de Justiea é porque a 
&sta está. regimental e virtualmente reconhecida a sua qua
lidade de interprete da lei e os seus pareceres. como no caso 
vertente, só podem lograr o apoio da Com missão que o sub
licitou. 

Nestes termos a Commissão de Financas de pleno accôrdo 
com a sua collega aconsel'ha a approvacão do projecto n. 21. 
que manda relevar a prescripção em que incorreu o direito 
de D. Delminda Maria do Valle Caldas, viuva do tenen~e
coronel do Exercito Antonio Tupy Ferreira Caldas, já falle-
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cida, afim de que suas fihas Ottilia Caldas Ramalho, Joanna 
'J:'upy Caldas e Adautina Caldas Rodrigues possam receber 
dífferencas do montepio e meio soldo . 

Sala das Commissões, dezembro de 1920 . - Aiberto 
.31aranhão, Presidente.-Oscar Soares, Relator- Paclteco Merl
des. - Sampaio Corrêa. - L. Corrêa de Britto. - Cai·los Ma
ximiliano, vencido. - Celso Bayma. Entendo que no ~aso não 
houve prescripção . - Octavio Rocha. 

PAnECER 

Sobre o projecto n . 21, de 1920. relevando a. prescripção 
em que incor1·eu o direito de D. Dclminda i.\laria do Valle 
Caldas, viuva co tenente-eoronel do Exercito nücional Anto
nio Tupy Ferreira Caldas, p ede a. Cornmi56ão ·de Finam,:as 
a nudiencía da de Constituição e Justiça. 

O projeclo eslá sufficientemente: justificado pelo seu · 
autor, o Sr. Deputado Evaristo Amaral, com razões ·e do.:... 
cumenLos que demonstram não ter sído a beneficiada cul
pada de estar prescripto o seu direito á percepcão da diffe
rença <!o meio soldo e montepio no periodo de(,orrido, d~de 
i de outubro de 1897, data da morte daquelle o-fficial em 
combate, em Canudos, no Estado da Bahia, até 31 de dezem
bro de 1908, ou sejam 11 annos e tres mezes, á razão de 
373$333 mensaes, no ·~otaJ de 36 :960$000. 

Esse direito foi reconhecido pelo Thesouro e pelo Tri
bunal de Contas, e, com o fundamento de nãô haver eul:pa 
àos interessados -e $im <lo proprio Thesouro, tem esta Com
missâo opinado pela relevação de prescripc;ão, em casos iden
ticos, com approvacão do Congresso. 

Nestas condições, parece á Comraissão de Conofüuição e 
Justiça que o projecto póde ser approvado. · 

Sala das Commissões, iS ce agosto de 1920. - Cunha 
Machada, Presidente. - .4..1'1lolfo Azevedo, Relator. - Mello 
Fra'!lc(J, o pro,iecto não é inconstitucional e a medida parece 
just~. - Marçal. ele Escobar-, vencido. - Arlindo Leoni, en
tendo que no caso não houve pre<:cripcão. - José Barreto, 
de ae.côrdo com.. o voto -do .Dr. Mello Franco . - Prudente de 
Moraes, de accôrdo com o voto do Deputado MeBo Franco . 

PMJECTÓ N . 21, DE 1920 

O- Congresso Nacional resolve: 
Artigo unko. Fiva relevada a prescripcão em que incvr

reu o direito de D. Dillminda Maria · do Valle Caldas, viuva 
co ten~nte-coronel do E~cito i ntonio Tupy Ferreira Cal
das. já fallecida. afim de que suas fü!1as Ottilia. Caldas Ra
malho, .Joanna Tupy C:llda3 e Adautina. Calda.~ Rodrigues, 
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possam rec·ebet' a differença de montepio e meio €0ldo na. 
importancia <le 373$333 mensaes, desde 1 de outubro de 1897, 
data. da morte co mesmo o1'ficial, em combate em Canudos, 
no Estado da Bahia, a 31 do dezembro de 190S, que não lhe 
foi paga por ter- sido julgada prescripta, e ficando o Governo 
autorizado a abrir o necessario credito. · 

Sal~ elas sesi:ões, 7 de junho de {920. - Evaristo Amaral. 

N. 354 A~ 1020 

Modifica a tabelln da Siib-Admin'istraçilo tos C01'1•eios de l-7be
·raba_: com pm·ece'I' conti·m·io da Com-m '.ssilo de F'inanças 

Os projectos ns. 3SO, H1, 358 e 35.J, de 1920, visam 
respei!füramente augmentar: o numero de cat'teiros na Sub
Aàministração dos Correios em Uberaba, augmenta os venci
ment0<; do earteil'o de Paraisopo.te'S, fixa o pessoal e os seus _ 
veneímentos na agencia co·s Correios de Barbacena. a modifica · 
a tabella da $ub-Administrat-ão de Uberaba. Pela contextura 
dos Citados projectos todos elles dizem respeito aos serviços 
dos Correios no Estado de Minas Gerae's. 

S§.o providencias paTciaes attendendo a interesses de 
melhor !!!tuação para os funccionarios. Essa situa.e.ão genera
liza.-:se por todo paiz ·-em um reclamo unisono não permiltindo 
a factJ.Ira de · um trabalho justo e completo. 

Tanto a...~im que, \nsp!;rado pelo Governo, a Senado já co
gitou, no orçamffilto da Viação par o. 1921, da refor.ma. dos Cor-
reios ntl~ bases da emenda apresentada. · 

· ~"-ssim sendo, é inoopor~una a approvação dos projer.tos 
que tendem a fazer, em ·retalho, uma medida que devo ·ser de 
caracter, 1Jniforme em seus fins e justo em seus proveitos. 
· P tr:." esses motivos a Comruissão de Finanças opina pela 

sua re~l?il;ão. 
·commi·ssão de ·Finanças, H de dezembro de 1920. - Al

berto Maranhão. - Oscar Soares, Relator. - Pacheco Men
des. - Sampaio Corrêa. - L_ Cor'l'~a de Brito. - Carlos Ma
a:imilíann. -:-- Souza Castro. - Octavio Rocha. - Cel~·o Davma. 

PllOJ ECTO .. N. 351, D.E 1920 

-' O t:ong:resso Nacional resolve: 
A::·:.. Lº A tabclla do pessoal da Sub-Adrrt'inis~L·acão dos 

Co:rreiO!i de Uberaba. será n scgui.!lle: 

1 .sub-administrador. • • . .. . .. . .. . ·. : ...... . 
1 conl.;1clor. . . . .•.• • .• . ..... . ••.... ...•..•• 
:1 tbesonreiro (inc!usivn .\ 00$ para qncb1·as) ... 
1 fiel or: t.t1esoureiro (inclusive 100$ para que-

bras) . • . . . . ...•...................... · 

(i.:000$000 
~:800$000 
4:500$000 

2:100$000 
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1 clwfr: . de secção ..................•.....•... 
1 :Orfi.ciai. . . . . __ .................•......• 
1 port~~jro. . . . _ ........................... . 
1 ama.nuensc. . . . ............... _ . _ .. . ... . 
3 praticante-~ de 1 ·' classe· a 2 :200$000. _ ...... . 
3 dito.o; de 2· clnssc a '1 :800$000 ....... __ ..... . 

· 3 c::i.rtoiros dei:!• classe a 2:-100$000 ..........• 
2 dito~ de 2" classe a t :800-$000 ..•.•.....•... 
1 ,sen·f~~il,e, dia~ria de 3~500 ..... -~ ........... . 

'1 -: 377 

3:000~000 
2:800$00:) 
2:400$000 
2:600!1\000 
U:600$000 
5:400SOOO 
7:200$000 
3:G00$00D 
1:277$500 

52:277$500 

Ar-l. 2.º ~Levogam-~c a.s. disposiçõe;; cm cont.ra1·io. 
Sa~a da.1; ses-sões. ::3 de agosto de '1920. - Alam• pi·ata. -· 

Valdomh> de Moaalhiies. - Melw fi'rcnwo . ... Jayme Goin.~s. 
- Vo.;; de MeUo. 

N. 357 A - J920 
CriJa ?lÚJfs ti•e.ç lo(Jn.rcs de {1'.,•is da /llf anderyo. de Santos; cow 

~--J>arP.cr.1• conlra1•fo da Commfssrlo de Finanças · 

O projecto n. 357. de 1920, manda crear mais tres laga
res de fieis na Alfandega de Santos. 

Ouvi'da a administracão publica, ella considera ino11Po1·
tuna. a. oreacfio dos referidos cargos que são, peln. ler:;islur:ão 
em vigor. de eonfianca e propostos pelos tbesoureiros. A 
Commissão louvando-se na informação opina pc1a rcjei(;ão do 
projecto. 

Em Commissão',, H de dezembro de 1920. - Alberto !tfa-
1•anlU:Zo, Presidente. - Oscal' Soares, Relator. - Pacheco 
lrferul.s. - Sampaio Corrt!a. - L. Corrêa de Brito. -- $otiza 
Castro. - A. Carlos. - Octavio Rocha. - Celso Bayma. -
Carlos Ma:vimiliano. 

PRO.TECTO N. 357, DE i 920 

O Congresso Nacional resolve: 
Arligo unico. Ficam oreatlos mais tres Iogares ele fieis 

na Alf:mclcr;:i. do Sa.nt-Os; revogadas as disposiç,õ'es em con
trnrio. 

S:\la da~ sessões, 21 de ai;osto de 1920. __ Cesar L. Vcr
aueiro. 

N. .'J;JS A - 1D:.!O 

Fi.'lYl o JlC.~SOfll 1.• scirs i·ci1rimc1llo.~ nos C01•NJfos i:l~ Bnrlmccna; 
cmn pal'cr:cr coritr11rio rla Commissrío de Fínrrw·a.~ 

0:"- pro,i_crlos ns. ;JSLI, .a 1, 35S ~ 3:í-'1 de _t030. visam 
rci>p(•r livnmcntc uugmcnla1· o numero Llc cart<':1ros na sub-



c!mara aos DepLlaOos - lm"esso em 29/00/2015 00:49 • Página 7 ae 159 

318 

admini·.~t1·ação . dos Corz·eios em Uberal;>:l, nugmenta os venci...:. 
mentos do carteiro de Paraisopolis, fixa o pessoal e os seus 
vencimentos na agencia dos Correios de Barb:wena e modi
fica a. tabella. da sub-administracão de Ubero.ba. Pela cont'ex
Lura dos cita{los projectos lodos -elle;; dizem respeito aos ser
viços de Correios no Estado de Minas Geraes. 

Sã-0 provideneía.s parciaes atLendendo a interesses de me
lhor situação para os funccionarios. E.~sa situação generali- · 
1a-:::e por· todo pai?. em um reclamo unisono não permittindo 
n fa.ctura de um trabalho justo e completo. 

Tanto assim que, inspirado pelo Governo, o .Ser.ado já 
cogH1Ju, no orçamento da Viação para 1921.rfla reforma dos 
Coi-r·eic.s nas bases da. emenda. apresentada . ..J 

Assim ·sP.ndo é inopportuna a approvai;ão dos projectos 
que tendem a fazer, em retalho, uma medida que deve ser de 
caracter. uniforme em seus fins e justo em seus propositos. 

Por esse!'; motivos a Commissão de Finanças opina pela 
!:iU3. rejeição. . ' 

Commissão de Finanças. i4 de dezembro de 1920. - Al
lie1·to .llaranhúo, Presidente. - Oscar Soo:res, Relator . -
Pacheco .~fendes. - Sampaio Corrêa. - L. Corréa de Britto. 
- Carlos Jfa:ciimiliano·. - Souza Castro. - Celso Bayma . . . '-.. 

f>ROJECTO N .. 358, DE 1920 

Art. 1.º Fica. fixado pela fórma abaixo o pessoal e os seus 
-vencimentos -na. Administração -Oos Correios do Estado de 
\tinas Geraes: 
2 praticantes a 2 :200$000 .. . ..... : . . .. ..... . 
!L carteiros a. 2 :200$000 .................... . 
::! servent.es . . . . .......... . ......... ..... . 

li : 400$000 
8:800$000 
2:555$000 

Art. 2.0 Revogam-se a~ di sposições ~m eontra:rio . 
$ala <ias -:es5<5es. agosto de 1920. - José Boni facfo . 

N. :180 A - 1920 

A uyn11mla do1111 l rium·cs dr. r.m·lr.irofl na. 8u.b-Admi11istrnçúo elos 
r_:rin·l'ios fi1.• t :bn·f11111: co111 lmrer.1• crmt1•r1rio rlr.1 Com:rnis-
111ío de~ Finnnt:ns . 

Os projeel.os ns. 380, Hi, 358 e 351!. de 1920, visam respe
ctivamente· augmentar o numero de carteiros na Sub-A~lmi
nistracão dos Correios em Uberaba, augmenta1 os vencimentos 
<lo carteiro de Paraisopotes, fixa o pessoal e os seus venci
mentos na agencia dos Correios ce Barbacena e modifica a 
tahella. da Sub-Direr.tot'ia de Uheraba . Pela context\lt>a do!; 
ci ta.dos projectos todos elles dizem respeito aos serviços <te 
Correios do Esta.Jà(l de Minas Geraes. 

São providencias parciaes atten~endo a interesses de me-:-
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lhor situação :para os funccionarios. Essa situação gencrali-
1a-s0. por to1fo pai.z.' em um· reclamo un1sono não permittindo 
a. factura de um tr~halho .iusto e completo . 

Tanto assim rrne, inspirado pelo Goveroo, o Scnaào ji 
cogitou, no orcnmcnlo da Viacão para t!l2l, da re!orma dos 
correios nas bases ela emenda apresenta_-Oa. 

Assim sendo 6 inopportuna n. npp~ovacüo cios projectos 
que . tendem a fa?.cr, em retalho, uma medida que deve ser e-e 
caracter, uniforme em seus . fins e justo em seus propositos. 

Pol' asses }YlOli\'OS a Commlssão do Fina.ncas opina pela 
:ma rcjeic:ilo. 

Commissão de .Financ:.as, f.i do dezembro de i920. -Al
berto Maranhão, Presidente . - Osca1· · Sor.rres. - Pacheco 
ble1ules. - Sampaio Correa . - L. Conl.!11 de !Jritto. -Car
los ~to:r.imüiano. - Sou;a Castro. - Octavío Rccha. -
Cel$O. Bavma. 

PROJIU:rO ~ , 380, DE 1920 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.º 'Ficam creados mais <!ous logares de carteiros na 

Sub-Administração dos CorrP,ios de Uberaba, sendo um para 
a agencia da cidade de Guaxupé e outro para a agencia da 
cidade de Pnlrccinio. 

1\ r t. 2.• Revognm-sc as c-isposiçõcs cm conlrnrio. 
S:ila àns se.~Bões, 3 de agosto do 1920. - Francisco Pao

liello. -- Moreira Brarr.4ii.o. - Americo Lopes. - Javme 
Gomes. - Vaz de MeUo. 

~. -'l1'1 A - 1920 

Elr.1:a o.ç 1:1mr:i menlos rln NJ.rleir11 dr. Paraisopolis; com pare
rcr r·ontrm·úi ria Cormnüsi'ín de Fi?lanr;as 

O;; projcclos ns . 300. 'di, 358 e :!5'1 de 1920 vizam rêspe
cl.iYamnnl0. ani;mcntnr o nnmnro de carteiros na sub-adm1-
nisf.rar;.ão (los enrrc io~ f"lm Ubera\ia .. uugmenta os :vencimentos 
do earle.ii'fJ <ln Para i~opo!es, fixa o pessoal é os seus venci
mr.nto~ na ngcnc:ia dos .~orrdos de Barbacena e modifica a 
t::itella da snb-admin;:slração de Ubcraba. Pela. contextura. 
dos citados projcctos krlos elles dizem rcspeHo aos scrvicos 
<Je corl'cios no Es~ndo de !':Iinns Gcraes. 

São proviciencin~ p::m:i!lc'.s a.t tendendo a interesses de me
lhor :;ituadín p~ra os fu;n!e ionarios. Essa situação genern
liza-sc po~· ~odn p::i.fr cm 1.1m r eclamo unisono não permittindo 
n. fa•!lurn r!e um trab:l:iio .i n~~lo e completo. 

Tnnto as.~im qne. inspirado pelo Governo, o Senaõo já 
cogitou, uo o:·tamenlo [Ja Vi:l1.~ã o para 1.921, da reforma dos 
correios na.> bases lia ementla apresentada. 
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.\ssim sendo, é inopporluna a approvaoão <los projectos 
que tendem .ª fazer, em rctall10, uma medida que deve ser de 
c:~iracti~r. uniforme em seus rins e justo em seus propo
s1tos. 

l'o_r . c~scs motiYos a Commissão de Finanças opina :pela 
!>ua reJe1çao. ~ 

Sal~ dns Commissõcs, -1 de dezembro de 1920. - Alberto 
lllm·anlw.o, Presidente. - Oscm· Soares, Relator. - Pacheco 
Nendas .. -:.Sampaio Corrêct. - L. Cot•r(}a de Brito. - Cai·
los Maximiliano. - So?tza Casti·o. - Octtn•io Rocha. ,...- Celso 
&u~. . -

PRO.JECTO N. 4f1, DE 1920 

O Congrcs.so Nacional resolve: 
Artigo unico. Ficam elevados a 84.0S os vencimentos do 

cart?iro de .Paraisopolis; revogadas as. disposições em con-
tra.rro. -

Sala das sessões, 3 de agosto de 1920. - F . PaolieUo. ,...., 
'Ame1ico L o'flaS . - ;1Joreira Braridíio • .._, layme Gomes.-· ,_.. 
11alor Pratn. - Antero Botelho . 

. 4illm'Í;a a doação ele um, terreno á L i{Ja Ncti·opoli tcma d!: 
Dcspo1·tos; c:07n 1m.bstitutú:o da Commissao de Finanças· 

Os illustres Deputados Fausto Ferraz, F. PaoHello e ou-
11·os apresentaram um projecto de lei autoriiando a doação de 
:um t~<reno á Liga Metropolitana de Desportos Terrestres para 
lielle ser construida a séde da Li::;a. sendo que, no caso de 
<Jesapparecimeni.o desta, voltarão ao patrimonio nacional, ter
r~no e predio, independentemente de indemnização. 

A Liga 1\!etropolitana de Despol'tos Terrestres. fundadn 
em 8 de julho de :!.900, tem por fim, segundo se verifica dos 

_ !'EUS estatutos, representar e dirigir os desportos terrestres 
na região de sua jurisdiccão, bem como, regulamentar, vul
garisar e promover por todos os meios ao seu alcance o seu 
desenvolvimen-lo. _ 

E' uma associacão revestida. de todas as formalidades 
lcgaes e merece o <imparo dos podel'es publicos. 

A Commissãc de Financas não tem nenhuma duvida em 
acceitar a. medida consignada no projecto offerecido, com a 
s~guintc modificação : 

O Consres:o Nacional resoh;e: 
; Art . i.° Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, 
1 mediante arrcndarnento, o terreno neccssm·io uo Diskielo 

,.,. 



Chara dos Oepltados · lm(l'"esso em 29/00/2015 00:49 · Página 10 de 159 

SESSÃO EM 15 DE DEZE..'lBRO DC 1920 _; :18! 

Federal para nellc ser construida a séuc d:i. Liga Metropoli-
1.:UJa de Despo1·tos 'l'errestl'eS. · 

Art. 2. • O prazo, preço e t~ondii;ões do arrendamento se
rilo est.ipulados no aeto da escr·iptura. 

Art. 3.º Il.ovogam-se as disposícõc;; em contrarío. 
Sala das Co!nmissõcs, 1-i de dezembro de 1920. - Alberto 

Jlaro.nhéiO, Pres!crente. - Celso JJayma, ReluLor . - Oscar 
S<-arcs. - Oclavio llocha. - . .A. Carlos. - Souza Castro. -
l. C07'1't1a da Brito. - Sampaio Gor1'i:a. - Pacheco Me11des. · 

PHO.J ECTO ~. -i23, DE i li~Ü 

O Congn~~;;o .Nacicua.! de1:rcla: 
Art. .Fica o Governo <la. Uniilo, at.t(tn•hado a cloar ;i 

Liga :!l!etropolitana. de Dr,sportos Tc.rresi.l'<-'-:. o tc1Teno neccs- · 
snrio, no Distric lo Federal. pnra UC'lll' ~t'.ia r:onstruida a 
~<!ele da J~iga; r10 caso de dcsar1p:.lrN·inw11 t11 dc;>ta voltada ao 
patrirnonio nuc1onal, terreno o JW<.~din; ln.l\•pnnden tementc de 
'•ldemnizaqõ0;;. O GovcrntJ, rior(·n\ darú H~mprc o mésmo 
-:?estino csporth·o ao rcrrrid o Lf'l' l'C Oí) (.' JH'Cdio. 

ArL Reyogam-:'i~ :::s cli&posí~:vt.•il •!r:1 1.'.0t1l.ral'i9. 

Sala das sn~sões. 1 G dn ~d.rmin·o <11.~ l !1~11. · - Frw.9to Fe l'
ri.t;. - · · F. PaoUello. - ·Am.e~·icn l opr:s. 'l'vi·q1urto Noi-cfra. -
Rai1l ·.4lves. 

N. 531 A - i.920 
I 

1'ransfe1·r: ·ao Estmiv do Jl111·012hiio o.~ mr"11111Hci11e-~ c,:,r íllw de 
S. Ltt-i:;_; com substitutivo da. Com11âssli11 .de Firu:m{:as 

Não parece justo, nom prcvidcnl.c, quí! a ü11~ãü se <1es- · 
fa~a do seu patrimonio, sem compen:;ar;ão aJgunHt.: sobre
t udo porque os prcccd<'n.te~ Cl' n\·cncl'tn de que não ha l'eci
procidade cnlrc os pollcrrs feder am; (~ l l ::i locaes, no modo de 
acolher pedilJos do immovcis, de p1·orwi ctlnrll~ tio u cn. para os 
!)ffiPl'cgar em ·scrYit_;l)l' do oui..l'l.l . ALt': simples devnluçõeo; de 
dadivas os Estaúos recusam quanúo a Uniüo so:icita, c.Jmo 
succedcu no caso ·da ilha Ft:·t·na mlo :\oronlrn. :Por esse mo
tivo, a Commissão de Finarn;.ns altcndc a1.icnas, em parte. ao 
dese.io dos representan tes {!o l\!aranhãn; e.: ul':t'erece RO estuclo 
da Camara o scg·tünte 

SU!lSTl'l'UT!\'O 

O Con,,"Tesso l\acionnl decreta: 
Art. Lº O Governo Fcclcral conccllcl'á ao ào Estado do 

I\Iaranhão o uso do.,; mananciaes que pl)ssue na ilhe: <lc São 
Luiz, para o abastecimento d'<Jgua á citladc de S. Luiz; bem 
como o dos terrenos sufl'icientes {L protee1;úo dos mesmos ma-
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nanciaes, reservado direito igual para a Unifto se vier a pre-
eisar do uso referido, para serviço federal. ' 

Art. 2." H.evogam-se ai:l disposições em contrario. 
Sala das Commissões, 14 de dezembro dt'. 1920. - Cu.i·lo8 

de Campos, l'residente. - Carlos Maximiliano, Relator. -
.fosino de ~tru:njo. - L. Cori·êa de Brito. - Sarnpaio Con·êa. 
- Celso Bayrna. - Pacheco Meneies. - Cincinato B1·aga, 

PHOJºBC'ro N. 537, DE 1920 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1. º O Governo Federal Lransfel'irá ao dü Estado do 
Maranhão os mananciacs Que possue na ilha de S. Luiz, ne
cessarios ao abaslecimento ele agua á e.idade de S. Luiz, com
prehcndendo os terrenos sufficientes á protecção dl:S mesmos 
mann11ciaes. · 

Art. 2 . º ncvugam-s1;: as disposições cm uonttario. 

· Justifcação 

De lla muito que se faz sentir a necessidade 60 augmen
lar a quantidade de agua fornecida á capital do Maranhão. 
O l)residente cio Estado, Dr. Urbano Santo_;;, querendo resol
ver esse pI"oblema baixou o decreto junto, àesapro~riando os 
mananciacs existcnles na ilha de S. Luiz e netiessarios ao 
serviço, conforme os estudos feitos. Acontece, porém, que 
ncllcs estão comprehendidos alguns terrenos de rnarinha e 
outros pertencentes á União, por terem a ella revertidos pela 
extiDccção ele uma ordem religiosa de S. Luiz e ainda um 
dado cm pagamento de dividas. Nada, portanto, H:ais .iTislo, 
lendo cm vista o fim a que se desLinam, que a Uni'.io transfira 
ao Eslado do l\faranhão a posse de todos os l'errenos compro
hendidos no decreto estadual anncxo. 

Sala da.s sessões, 28 de agosto de 1920. - Cunha Ma
chado. - A1'lhur Collares Moreira. 

N. 565 A - 1920 

Aut01·iza a extincção de 20 logm·es d'! escriptn1·arios da Di
?'ectoria ele Estatística Com,mercial; com1 parecer contra
i·io da Com.rn,issão de Finanças. 

O projecto n. 565, de 1920, manda supprimir na Dire-· 
eloria de Es1tatistica Commercial sete segundos, oito tercei
ros e cinco quartos , escripturarios, devendo os respectivo, 
serventuarios serem aproveitados em varias repartições de· 
Ministerio da ·Fazenda, 
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Essa medida não traz econumia lJui;; os serveuLuario:; 
irnrma.nec.:em rw funccionulifüno indu uccupar i.;argos equiva
JL'llLes mn uuLrns repartições. 

Convertido em lei o projec.:~c; augm1mtarú o numero '1e 
ad<.lidos, vois, a::; repart.ú;ões publicas tem Beus quadros uom
p!eLos, ficaudo uucrnscido de mais esse numero a .classe 
;ic.:ima oi La da. Aproveitados 11ai:i r epar Lii;õcs 'esses funcciouario~ 
;rão fatalmente retardar· e emban1.çar a carerira dos outros 
funccionarios, · Lornando-l)1es as vagas sempre. conq1uistaüas 
t.: Oill uifl'iculclade, exceptuados US tíUal°tOS e:;cripturariOS que 
Jormam a pr irucira etapa da •Jal'l"eira. 

Tomado sob qualquer dos dous aspedo;:; o projec.:Lo pro
duzirá os seus máos effoiitos, ar:onsellrnndo a Commissão por 
t:sse . .S e outros motivos de facil enunciado a sua rejeição. 

Em Commissão, 14 de dezembrn de i 920. - Alberto Ma
ranhão, 1-telator. - Oscar- Suares, H.elatot. - Pacheco Men
rles. --: Sumpaiu Corrêa. - L. Correu de Br'ittu. -,- Carlos Ma
;J;imil'ianu. úscm· Rocha. - Sow;u Castru. - Geli;o Bayma. 

PHOJ"EC'l'O N. 5ô5, DE HJ20 

Consideranüo que na DirecLoria. de EsLalisLica Comme.r
cial, do Ministcr io da Fazenda, ha exces.;o de pessoal, em 
cousequencia da . adop,.ão, no,; seu;:; serv.iyos, dos macllinismcs 
rnode1·110:; a elles apropriados, o que jú levo u o Poder J!;xe
cuLivo a supprimir no r:onenLe anno, de accordo com o ar
L1gu 2ú do decreLo legislaiLivo n. ::! • ~J7U, de :Jl de Liczambro de 
í\:JHJ,._trc:; vagas de escripturarios, occol'l'idàs em virt.ude da 
nomeayão do s respectivos serventuarios para outras roparti
r;ões ; 

Considerando que, emquanto s<; verifica o excesso rle 
pes~oal ua Directoria de EstalisLir:a Guh1mer0ial, como já o 
aHiL'mou o seu proprio direct.or ao MiuisLeo da Fazenda, ou
tras repar:Lições lla, como o Thesourn Na0i0nal e a Alfandega 
elo Hio de Janeiro, onde é maniiosLa a defo;iencia de escrt
pturarios; 

Considerando, fi11 a. lmente, 4ue a suppre-;são de cargos no 
tjuadro da Directoria de EsLatisLica Uommeruial e consc
l\UenLe aproveiLamento <los respectivos fun"Gcionat'ios nos 
quadros do Th esouro Nacional, da All'andcga do nio de fa
neit·o , ou de outras repartições c! D Fazenda, .sobre ser· acto ele 
r eal vantagem para o serviço publico, trará apreciavel redu
ccão de despeza; 

O Congresso Nacional Resolve: 
Art. 1. º Fica' o Poder Executivo autorizado a extinguir 

vinte logares de escri.pt..urario n;:i. Directoria de Estatística 
Comm~rcial, do Ministerio da Fazenda, sendo sete de segun
dos, oito de terceiros e cinco de quartos,' aproveitados os . 
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respectivos serventuarios na Alfandega do Rio de Janeiro, no 
Thesouro I\"acional, ou em outra repar.tíção do msemo :Minis
terio, respefüi.das as suas categorias. 

Art. 2. º Revogam-se as disposições em contrario. 
· Sala das sessões, 1 de novembro de 192-0. ~ Costa Reao. 

:N. 574 A~ 192U 

Crêa t~·es logal'es de rlactylor11'r<phos na Casa da Jloeàa; ·com 
11arecer c·ontrni'io d~1 Commissão de Finan~:as 

O pt•ojccto n. · m !1, de 1920, ma•~da crear tres lagares de 
dactylogrn,phos na Casa da Moeda, marcando-lhes os venci
mentos bem romo deV:rmin:indo qu0 sejam. aproveitados os 
ires empregados que ::tlii occupam esses cargos. 

Cabendo ao Governo c:ompcLencia .para aquilatar da nti
Jicfade de mediclas que condizem com os servic.os da. admi
nistlração publka, ouvido a. rcsp'eit.o <lo projec:ito declarou 
riue o mrsmo é inopportunn porquanto o serviço actualmente 
f'eiLo corr·espcindr tí.s necessidades da Casa da M·oeda. 

A Commi~são. de :i.ocõrdo com a informação prestada, 
aconselha a Gamara a rejeição do projecto. 

Commissão de Finanças, 14 de àezembro <le :1920 .. -' 
Alberto 11iaranhl7o, Presidente interino. - Oscm· Soares, Re
lator. - PGcheco Nena'es. - Sampaio CorrcJa. - L. Go1'rêa 
de Bi-itto. - ~ouza Castro. - A.. Carlos. - Octavio Rocha., 
- Celso Bayma. - Cai·los ?ilaximiliano. 

PHO.JECTO !\. 574; DE i920 

O Congresso ;\"acionar Clecrela: 
Artigo unieo. Ficam creaC:os tres log::tres de daclylogra

pl!os na Casa da ~Ioeda, com os vencimentos de 3 :6008 an
nuacs. C[l.íla um, sendo aprovciLados os lrcs empregados· f]Ue 
.1:i. c::ccrccm essas f1..incçõos; revogadas as <lisposirucs cm con
tmrii'.>. 

·Saia das ·sessões, 1. de novembro de tu20. - Costa Reao. 

N. 6<30 A - 1920 

Jlrmda rünsfrnir um. cdi/ido pm•a o.~ Tr.l!!r;1•aphos na cnpitr1l 
1/11. J:ahi(l: com wu·ece1• e emendas da Commissiio d1! Fi
non~·11s 

O prokcto n. 600, de 19'20. apresentado pelo Sr. Dcpu
rnrln Arlindo Lr.oni. mando. construir na capital da Bahia um 
edificio para a Repartição Geral dos T~legraphos. 
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A cidade du ~alvadoi· e~tã realme11le em condicões es
p~ciaes U() tl'afri;o teler;raiphico. Ella. é a ~have de todo o ser
viço telegraphh;o do not'l.e. 

. E' de admirai· que atõ a IH'e~enLe data não se ~ivesse co
g1t.a~o _de con~tl'ui r· alli um edificiu para tão importanLe re
part1çao. rnas:nne tt·atandu-se da. capital de um das mai~ iru-
portantes e gloriosos Estado8 do Brasil. · 

, O Relator ouviu o bl'. dil'ector t;ernl dos Telegrapi'los e 
este alto funceionario, om cuju criterio ~I) tleve bem confiar, 
dc~~!U'.ou que julga d_ç. uecessid?-de u1·ge~te a i.,'únstrucçao <lo 
~dit1c10 p~tra a estac.ao da Balna,. que 1.hz rnl' ~ :;egumla em 
2mportanc1a do Brasil. por sei· alh que se baldeia todo o ser
viço do norte da llepublica. 

· Demais a reparticãu funcciona em um prcdio partkula1', 
pelo qual o Govel'Ilo paga 2-í :úOO!il annuaes de arrendamento. 
tendo, apezar desse elevado ·aluguel. 1.ná insLallação. 

Diz u $r. Dl'. tlirector ;;eral · dos Te!egraphos que a 
construc\ião do ~dificio a:propriado muito concorrerá. para 
melhorar o scrv1!;0. 

Ora .• ~endo essa opinião· de um en:::-enheiro chefe do ser
vko, LJUe nenhum inter-esse regional térn na questão, é bem 
de concluir, com verdade, que o pro.jl:lclo 11. 660!, <le 1920, si 
vae beneficiar a cidade uo Salvador. dotando-a de um edífi
do a mtiiS, traduz, de out1•a pai•tc, ·uma providencia Ul'gent·~ 
ue serviço publico. . 

O orçamento da Via1:ão para HJ2rJ' .iá a:u.torizou o Governo 
a despender atê 8. 000 :000$ para a comtruc1~âo de edificio~ 
para Correios e TelegTapbus. 

Dessa importancia póde bem ser deduzida a Uo. proje-t.tu. 
a primeini, obra a ser feita, ao lado do •;dificio de Col'reios do 
Estado de S. Paulo. 

A Conm1i.ssão de Finam.;a.s opina pelí! approvai;ao do pro
jecto, mas addita as seguintes emendas, para deixar ao Go
~erno resolvet' sobre a opporlunidade. da, operação finanaeir~. 
uma vez que ainda não sabemos qual a situar;ã.o or·;amentana 
ipara 1921. 

On<le é dito «mandará». deve diwt·-,;c <'fica autorizado a 
manàa.r» e onde se díz «600: 00-0'$:->, acc.rescentar: ~ou fazer 
operações de credito nt•s termos da autorização dada 110 or
çamento d~ .Viai:;ãu- par.a i 92h. 

~MEND/>.8 DA GUMHlSBÃo !!E FINANÇAS 

Onde se dii - <'maudarã~ - di~a-se dica autorizado a 
mandar'>. 

Depois da~ palavras: <>:Seiscentos contos de nfa•>;., acct·es
centar: .. ou1 t'azer operações de credito nos termos da. autori
z:ai;ão dada no orçamento 'da Via1;ãu para i92b 

Sala da Comniis;;ão de Finau1;a:;, 13 (!e dezembro rfo !!l~IJ. 
- Alberto Mo.mnliãa, Presidente. - Oclu'Vio nuchu.. f~cl:lÍOI'. 
Pacheco ·"'fendes. - L. Carrêo. de Brito. - Souw Castro, 
Celso :Bauma. - Os1;a~ Soo.re~. -,. Sam11afo C01·l'ê11. 

e .. -Vol. X!Y ;.)!j 
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PROJEc:!'O N. 66(), DE i920 

O Congresso Nacional resolve: 
.Artigo unico. O Governo Federal mandará construir na 

cidade do Salvador, capital do Estado da Bahia, um edifício 
para a Repartição do 1'elegrapho Nacional, abrindo .para esta 
construec;ão o credito de seiscentos contos de réis (600 :OCtO~:) ; 
revogadas as disposições em wntra.rio. 

Sala das sessões, 4 de dezembro de 1920. - Arlindo 
Leoni. · 

J ustif ico.ção 

A Estação do Telegrapho Nacional na cidade do Salva
dor é a estac.ão mais importante do Brasil, depois da Estar,;ão 
Central. E' a eha>e de todo o serviço telegraphico no uoL·t~
Entrelanto está muito mal acco:mnodada em um predio que 
não se adapta á precisa -in.stallaçã.;- e funcciona.mento do ser
viço. Pelo aluguel desse predio paga o :Governo, mensal
mente, ó preco de dous contos de réis (2: 000$), ou sejam 
vinte e quatro contos a.nn:u.aes, isto é, jm·o de 5 % sobre um 
capital d.e 48'0": 000'$, quando por esse capital ou pouco ma1s 
póâe e deve ter um predio que, enriquecendo o patrimoni.o 
nacional, satísfaca as exigencias dc- serviço publico. 

A adopção deste projecto não é apenas uma medida con
veniente e util. E', sobretudo, uma medida necessaria , de que 
o Governo não póde prescindir, nem mesmo deve retardar . 
E' imperiosa e ·Urgente, como póde • informar a autoridade, 
austera e competent.e, do integro S1·. Dr. director do Tek 
grapho Nacional. 

N. 687 - 1920 

.4. l1re os C?·editcs de 9 .956 :286$912, papel, e de 57-1 :8'75$92.0,. 
o·u1·0, ~·uppkmentm·es a diversas verbas do orçamento 't>i
vente do Ministei·io da Marinha 

Em roen.sageUl cie 6 do corren te, solicil.a o Sr. l:>resident.e 
da llepublica a nei:essax-ia autori2ai;ão para a aberl111ra de 
cre<l:tos supplP.mentares a .diver~as verbas do orçamento da 
:'>larinha, para o exen:icio vigente, na importancia vigeute, 
na importancia lota! de !L \l5ô :286lS932, pal)el. e de 
5-;-1 :~7 5$9:ZO, ouro. . 

Em minuciosa e <loeum1~nlada e:q>osiçllo, a.ppensa a este 
}Jarr,cer. jusLifica o Sr. :Jlinis\,ro da }farinba o augmenLo da 
ôespc:i:a; corre:;pondente ao e.r~di lo solicitado, pela insuffi
dr.ni;ia das dotações orr;:.amentarias, calculadas sem a previ
são da baixa cambial e da crescente elevar:ão do custo .de ma.
f i>rfa rs e mnrcarforin ~ d~ r;rande conrnmo na Marinha. a rnaio
ri:i. da_,, 1 1 1.1111·~ •Jnt <tl,ling·i11i:l!• 1·e1·ea r.I Q dolH'O uos pi·t~l)~ .::01'
Mn1.1~;;; ao l1~1 upo da elabot a1:ão do,; ur<~arnentos. 

.. ..\t.,;;,; im. as verbas 01·camentarias deste ann-0, ó• - Ma-. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 00:49+ Pág ina 14 de 159 

:3ESSÃO Ili).~ 15 DE DllZE..'VlBRO DE 19.2U 387 

1·in!íeiros, fot;"ui:>la::; e l.aifa, ~· - haLalliãu naval, :ló' - e11-
sino naval, 1 i' - muniçiio de, boeca. 18" - muni1;üe;; 11avac::;, 
19• - malr·rial de construer;ãb naval. ~o· - c-om.bustivcL 21" 
- obras. e material. 22ª - frP.-te.~. ipa:;sagL·ns. ajuda de t:U>:'to, 
2'3' t:lasscs inad!iva". !'oralll todas quasi e:;goladas no 1° sc
rnesLrc, testando. pai:a 1:. 1i~Lcat· as d1~s[Jcza:; olo 2º. exir,•no sê:l Ido, 
ínsuffü;len le, ~~m absoluto, para a.llendt~l-us, pelo que se. 
torna ind ispensave:l a supplen~cnla.ção requh;itada, desta arle 
discriminada: 

Verba 
Yerba 
Verba 
Y"!rba 
Verba 
Vet'ha 
Vr!rha 
Y~rbu 
Ví'l'ba 
Y~·rha 

15• • ' ................ .............. . 
~" ' .... i ................................. . 
13 .... - ................. '.' ....... . 
11· ......................... - .... . 
18~ ............................... . 
19' ....... ' ....... ' .............. . 
~o· 
2J" 
22· ..:, ..... ,.. 
_;> 

. . . . . . . .. . . .. . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . ~ 

Papel 
t.üi3 :530$78ü 

zss :2-69$336 
244:229$976 

2.755:080$450 
1..300 :6-5:1$4iO·i 
1.619 :í26l468 
1. 470; i6G$75-:I 

118: 931$784 
300:000$000 
444 :973$980 

Ouro 
Y~rba 26" . . . . . . . . . • . . . . . . . . • ... . . . • . . . . . 571 :875$U20 

E$LU ultrima vei-ba (oul'o) é deslinada a atLendee ao va
;;arnenlo da .dífferença de cambio sobro Yen1;imentos e muni
•:õcs de bon~a do rpessoal ão encom·açado Jlitlas Gei·aes, nos 
mews de ouLubru a. dezembro. em que essa unidade naval per
munc\it:U 11os Estados Unido~ da. ~\)merica do ::'forLe. 

Ante o exposto, é de pal'ecer :i CommLs~ão de Finaw;as 
se.ja eonceuido o refel'ido c1~e 11iLo, mediaule o seguinte pru
j~cto àe lei true .,t:ubmeU.e á ddiberal}ão da Gamara: 

O (;ong1·c:::so Nanional decre(:a-: 
ArL. 1." E' •J Pmler ExecutiYO aut.oriza.Jo a n!Jrir. pelo 

:.\!in!stnrio da J\Jarin ha, os crcditos ua· importa Mia total de 
!l. !!5 11.i':~86!ilJ3:!. papel. r, de 571 :gii5$920. ouro, su.vplementa
res <is Yerba-s li'. 7", li!"', l7". 18', 19", 20', 2f", 22•. 25·• e 26". 
!.lo Oi"\:amcnto em vigor, dest,inadu~ a aUcnder a diversas 
despeza1> do Illt:?8mo ministerio, no c.orrente e:x:ercicio, assim 
descriminadas: 

Verba ô' ............. , ,, ............ · · ·. 
Verba. 7• ............................... . 
Verba t3• ................ ............. ·. 
Verba :17' .............................. . 
V crl1a .18' ............................. ·. 
Verba 19" ........................•. · · · · · 
Verba. 20" ......................••.....•. 
\'erba Z1" .............................. . 
Ver·l1a 22·' .......•.•.•..•....•.•..•••.••. 
:VerLa 25" ........• , .................... . 

.Papel 
i.6i3:530$78G 
2iS8:2~93336 
244 :229.'ll976 

2 .75á :080Jl;!150 
1. 300 : 65 i $4;°'1 
1.619 :725S·rnS 

. 1. 470: H)~$751 
H8:P31$78!r 
300:000$000 
444:973$980 
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ouro 
Ye1·ua :!1.i• •· ............. _ ••• • -:." . ....... . 571 :~75$92(1 

:\l'L. ::!." llcvo;am-se as dü;posi~:ões cm couLrario. 

!'\alu tia.• t'.umniissõe!;. H, de tlezemlm.> de ·HJ:!U. - Al
lit.n•lt.' .HaM11hiio. Presidente . - Sousa. Cost'l•o, Relator. - Os
"'"' Soures. - Celso Ba-yma . - L . Corrêa ·de BrifQ . - ~utn.-
1iui11 Cm·1•1_;11. - Poeheco Mendes. - Carios Ma:.r:imiiia11.o. 

:-oi·.'>. uwmbi-o~ do Gu11i;.l·.l'e;;so ~aciona l - ApL·e~cuLaudo
,.o, a indu;;a expo~ic;ãu do l\finistt·o de ~Stt.ado dos Negocios 
.fa ~la1·iuha. sobre a nece;;sidade de creditos sup1plementares a 
d i \'1.~r~a:'i verba~ do -01·1;amento em vigur do mesmo ministerio, 
na impor·lanr,ía tola!· de 9. ~516 :28õ$t}32, papel, e de 
5i 1 :8i 5~ú20. ouro. tenho a honra de solicitar-vos a. compe
lN1 lc au1oriiaç.ão para a abertura dos I1l.esmos credilos. 

llio de ·.Janeil'o, li de de.,,embro de 192l0~ 99• da Indepen
dencia ~ 3~· da Republica. - Epitacio Pessóa. 

EXPOSIÇÃO 

E:<ln(I. Sr. P1·esi<lenLe da Rei;..ublic:a. - Por ocxasião d e 
.~•)1' claburauo o orr;amenl(} para. as <iespezas destJe minbte1·io. 
dut·nnle o cori-en!t,e ex:ercicio, nãi> foram considei-adas as cau
i;u!I que µodel'iam múdifi i;ar a prevh1ão da insu,fficiencia da!: 
11uotns úc!Stinadas a alguma~ da.:: verbas oi-çamenlarias. &11-
.l•"il.U~ ;t augmento em virtude de osciUal}âo de cambio e ele
vn1:iio i.lus prei;os .de maLer1aes e d e m e1·<:adorias de grande 
c•m8um•:t na Marinha. . 

On1lti a nee,es.:üdaüe de oreditos supplementares -l!u total 
d•• uuve mil novecenhos e cincoenta e "Seis contos dur1.entos e 
uil1ml.u. r. seis mil novecentos e trinta e dous réis 
cu. mw :~86$932), papel, e na imporíancia -de quinhentos e se
tPn1.u •! uni contos vit.ocentos e setenta; e .c.inco mil novecentos 
t• vi 1it.e t·éis (571 :8i 5$920j, ou,r-0. ~onfórme a discriminação 
~1·i;-uinte : 

D1• -l. 'tH :~ :530~786. de ·lSS :269$3~6 ~ de 2H :~29$976. 
1·1•~pl'l~Liva1uente ás verba~ ü•, ~Marinheíros, í'üguistas e taifa~ 
(fu1•t.11.1.nwnlo, materia prima..:: í". «Batalhã.o Navall) (farda-
111~nl.o. matiería prima), e -1'3', «Ensino ·Naval:> (fardamento, 
mall't·ia prima) .. por terem si·do absorvMas as respectivas quo
rns or<.;amen tariae. em b'Tande parte. eom o pagamento do 1 º 
seme:>trc,· faltando, po1·tant..o. o do segundo, para o qual o saldo 
f'.'Xblenl P não hasfa. á v isla da elevacão do:c: preoos de todos os 
a!'l.if("OS qu.e coust.i lucm a~ tab1?lla.s de fal'damento, verificada, 
no~ rumos de 1915 e 1920. po1· este modo : a.· flanella. de 8$8MJ 
o nwt1·0. a :16~050 ; -0 brjm ·b-ranco. de 2S o metro, a 3$050: o 
b1·im m1!:iela, de 1$342, a 2$496; o b~m~et de panno, de 8$, a 
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1S~201l; •J chapéo c!P. brim. de i $80(1, a 2$iH0; a camiseta.. de 
:~$. a 5$65:0.; a.s meias d~ $100 n par,. a .:i:fl&O ; os sapat-0~: d!!' 
•:ouro, df> 9!):. a 15~880: o capote de panno. dP. 50~ . a !'15$: o 
J):t.nno azul, de ·!~$. n 22ll\: a japnu:i. de :38~. a 6'1~: a ca.sP.mira 
hranr.·.n, de 1,1[)$500. a lH~: o Mh+>[·f;·:ir. r.1e J·.11$. a. 16$895; 

De· 2. 75".í : Sf\9~450, para a vP.rba :l7". «Miiniçõe$ de bor.ca-;, 
~ nP.;:.~oal J , visf0 o valor de 18300, r.alrmla-do pa.rn a: r acã.o dia
rb de ('ad a praça f Pt' sW•'.I· f'f.'-t:ima.da. m;uit-0 a quem do cust.o 
t'C":ll ria di ta r:ti)ãl}. fixada ne;;t.a CaJpil.al r:. 110$ Esta.dos r.u~re 
1 $!)20 · fl 3~8 l-'i. r.oofnrin~ (15 p rP.ons ·dos genero;; a limenticíos 
no rnP.rr·arl.o r·1>~pP.ttivo. r nela frSrma se~tíinl.e: nesta Capital. 
H.!!>02. e nl)"' F.atadM·: .Amuznna.s. :3$630: Ceará. 2$~81: E\.io 
<.lrnnrlp ,fo !\or1, •. 2~88.i: Ala~ôa;:. ·3:';l!f-n.'ili:· Pa:rahyba. 3$314; 
Paranú. 2$3rn: R1io Gi·ande do Sul, 2!!i:"Hli>: PPt'.nambucl). 2$427 ; 
S. Paulo. 2$41iS: Sel',zipe. 2$790: Sanl.a Cafüarina. 2~800; 
J'ol'ii. 3$333: Rsr1irif.(.~ Santo, 2~4.(i!f: Ral1ia. 2~999: Maranhão. 
81>;; isto :;ómP.nte no;:; Estados que enYia1':tm a est.a reparUcão 
";: r espectivo::: dor.umenf.os d~ d!=!S:JH'za. <lnndi:: se verifica· ser 
n r.mt.o médio da. ra.ção rre 2$9:líl. i~t•) f!. qnasi o tl.nhro do fi
xado na -IP.i Q!'(':tmP-ntaria em v t(;'nr: 

De I . 300:65 1$'iOL para a verba rn·. «)funi~ões: ~iwae~. 
para at.i•Pnder :t acq\1 isi0ão de :;rihrPst\lPn\.p;; destina.dM aos 
navio$. corpo;; e esf.ahelecimenl.os da iA:Z.mada. pois que o 
s:i.!dn r·xi.~l.enl.e niln r'.otnport.a :t impMLanr i:i. dos: compromis
sos .iú a,:,-,umidM para a r.ompra. rlP faP!'; art.igos. quasi todo& 
<!e proredrncia t>:;:f1·angeira e r.11.io"- prPr.o;: l.Pem subido d!? HH5 
rai·a 1P20: o alcool a 3()". de $800 n litro a i$480: a agua raz. 
ile 2$ o kiln a ,i$810-0; •) ami::rnlho. d" R.$ a. 12$: bald P, de ;dnnn. 
r!P 1:f: a ';~ : ''abn de manilha. d~ l !i;200 a 2!1\800: cabo de li
nho. dr .:'.!f:::\00 a .1:\i'fe}O; c;;topa alca1f.1•ouda. rlP. 1$8'00 a 3$: e!;
~opa hranr.a. de $/iOO a $iSO: o fio rl i> vela. de 3$600 a. 6$500: 
a fita iaolanle, •.lt' :?!li a ~!S:)()fl a pP,1;a: p 1)l.assa comml.\m. d~ 
~~3fl a !(;65-'t; soda causl.ir:a. de B9fll) a. 1 :ii50(1; :::LP.arina. rle 2$800 
a -í!5600 : o YermP,lhifo da. r.hina. de 8~ a Ili*: o zarr.ão. de SOCI 
s 1 MOO; gomma lac<'a, d e 8$500 a l'6-~: a lixa, dP. $0::!0 a folha 
n $·J 5'0.; oleo de linhaco. o:i•) {$.qlJI) a '.?BíJ(I(): olt?" '(Jar.i mac.hina. 
ri f' 1$333 a ~.$ l. iO: i.~l.f1 ;:\nwnf.f\ quant.n am: arLig-0s de maioi.• 
Mr.~11n10. pOÍi' Cjllf' (' (ln1 J' t>la(;fü1 a ro o;l'PdilO pedid(I P.M·Oflf,L':J.-~p 
n. h .clu!';a r! f'mon~lrar:iío da <fo:;p.~za "l'f't>rl.uada duran1~ o se
m~:;f.re tin r:orrcnt.f" nnno.· 11a ·imporlam:ia de -1.329:974$200: 

Or. 1.íH9 :7.?liB168. para a n•rha. 1n•. «.\fah~rial de Con
strncç;ãc. XnYab .. a t.fNHl"ndc•-:"r a qnr: Utl 1" .~emesLre destr~ 
:mno foram rle$pPn:didos mai,:. d~ dous t~l'COS da dora.cão ur
•:amer.taria rom a a~rruisi(:l:ío de ma!~·Pial destinadlJ a tra
halho$ inadiavl'il" (·nnft">rmc irn .. lu.<n mappa B. P. por .pr eço!' 
:ilfo;:, hav~ndn ainrln. n~r·ps$ irln rl1! de ,;a1.~Sfa7.f'r romprnmissns 
<lujn. import.aucia exeede o sa!Jo con.hP.cido: 

De 1'. HO: Hi3$7G·I, para a. ve rba ::!O•, «Combu~tiveb, por 
~"' t!"ri>m Pl rwadn os .PrN:os elo rarvfío. gaV.nlina. krrozt=me e 
!Pn-ha-, df' r.on;;umn cfü\ rin rn:•;:tP. minist.crin. e cujos pri>i:-0.> .:;u
hirnm ?'P..~peo:-fivami>nte :i 210~ a fonPlada. quan<:lo P.ID t9L5 
er~ rlf.' 123$, :\ 3ô~ P. ~Vi* o r.aixa, ~ -\5'~50íl. o metro cnbico: 
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De HS :931$784, para a verba 21'. «Obras - Material>, 
por sua d.otacão orçamenüu:ia de· 500 :000$ insuffir.iente para 
attender â despeza já effectuada, inclusive a dist.ribuicão de 
creditos aos Estado:>. na import.ancia de 270 :927$516 accres
cida ela somma de :HS :00ti$268. a que montam os servicos 
provaveis. durante o actual exercício, para alguns dos· quaes 
foram tomados compr.omissos. tratando de rrJparos de >'ara-. 
e.ter urgentes: . . 

DA 300 :Q.00$ para a verba 22ª. «Fretes, passagem; e aju
das de custo*, $endo: ~MtO: 000$ para a quota «Pessoali>. P 

· tiO ~000$, para «Material». motivado tal excesso, não só pela 
elrvnrã-0 dos prer,os da~ p~ssagens- e fretes. no Lloyd Brasi
leiro, e suppre~sã-0 do abatimento de 30 % de que gosnva o 
Gov1>rno. mas tambem pela e-leva1.:ão dos quantitativos abo
nados como a,iudas de custo em virtude dos a.visos deste mi
ni~tPrio ns. 93 ·e 3. 470, resppcf.ivamente. de 9 de janeiro e 
H de out.ubro ult.imos. quant.it.ativ-0s esses que, de 200$ ·para 
os gubalternos e 400~ para os superiores, passaram a ser 
corrflsponde-nte~ a 11m mez de soldo, isto é: de 300$ para ,, 
2º !P1:J1'TIIP: 38!'l8333, para o V t'enent.e: !WJ.0$ 1:1.ara o capitão
tP:nente-: 6·33$333 pa.ra o capitão de c-0rveta: 800$ para o 
<·apifã() df' fragata. e 9n6.'J:ô'titi para. o oeapitão .de mar n 
~nerra; 

De 4H :9738960, para a verba 25ª, «Classes inacttvas.-t. 
i-imdo: 330: 440$004. para pagamento de vencimentos de offi
cinf:ls ulLimam~ntE\ reformados, de accôrdo com 3.$ leis em 
vi:mr e em virtillde do ~ 2°, art. li.1, do decreto n. 4.018. de 
9 de ,janeiro d-0 corrente anno. e 14 :533$976, para o paga
ment.o dP invalidos ultimamente admi.tti.dos no asylo; 

De 57t :'875$920. ouro, Qara a verba 26ª. «"Despezas no 
Exterior.t>. afim de attender á differenca de cambio sohrP. 
vencimt>ntos e muni<;ões de boooa do pessoal do encouraçad-ê! 
Jlinas Geraes. nos mezes de outubro a dezembro, em que 
nryul'Ur. nnvio permnneecrá nos Estados Unidos da Americn. 
do N'orLe. 

A ahertura cdos referidos crediiflos supplementares de
pAnde11do. porém. do Poder Legislativo, tenho a honra de pe
ôir n V. ·Ex. se di~e de solicitar do Congresso Nacional a 
<levidt! :rnforizacão para n ahert.urn dos mesmos credites na 
importancia t.of.al de n. 956 :2$~·~9:i2. •papel. e de 571 :875$920. 
onro. r onft'írme a~ demonstrações que a esta acompanham. 

Rio lje .Tnn~-iro, 6 de dezembro de 1920. - Joaq11.im FP.r
goeirn. Chm1es. 

N. 688 - 1 92 n 

:,1.bí'I' o c1·Nlito l's11r.r·'i11l de -17! :90.';$/iZO. 1im·n parrn.mf'nfo n 
Tlte T.rmdnn m11l Ri?·r1· Plnt~ Rm1l:. Ltrl., ~ 'Thl' T.mulnn 
mul fü·a;ilim1 Rm1k. Ltrl. 

'Em mrmsagrm or. 2'í clP. iiove-m1wo do r,orrent~ anno, o 
br. .Presidente qa Republica solici la a~t.o~iz~ão pata abrir 
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SESSÃO EM f5 PJ;; DEZnrBRO DE i920 

G credito P.Specia.l de iH :903$520, para ocoorrer ao pagamen
to do que P, de~ido ao London anl:J. River Plate Bank e ao 
·Lonàon and Brazilian Bank em virtude de sentenca judi
ciaria. 

A mensagem vem acompanhada de uma exposiçãú em 
que.º Sr. Mini.•trn da Fazenda !az o hi%torico da acção pro-· 
movHfa por -=st~=" h:tnro~ _ Depois r.J;e e.sg·ot1.ados todo-'! o~ re
cursos de de.fesa, foi a Fazenda Xacional c1Jndemnadn em 
todas as instancias. 

Para dar cumprimento a e.arta J?recatoria expedida u 24 
de abril do corrente, solicita o Governo aulorizai:;ão pa.ra al rir
o necessario credito. que a Commissão de Finanças consub
stancia no seg'tlintP project.o de lei: 

O Congresso Naeionat resolve: 
Art. ·Lº Fica o Presidente da Republica, autorizado a 

abrir. pelo 1\Hni!c~terio da Fazenda, o crerlíto especial de 
171 :903$520. para pagamenfo do que ~ devido á The London 
and Rível' .Plaite Bank. Limited e Tbe London aw.J Brazilian 
.Bank, Limited, em virtude de setença judiciaria_ 

Art. 2.~ Revogam"-se as disposi('.Ões em contrario. 
Sala das sessões, 1!i de dezembro de 1920. - Alberto 

!lara:nhão, Presídente. - .4.. Carlos. - L_ Corr'/}(1. de Britto, 
Relator. - Oscar S oo.res. -Ce1.so B a·uma. - S ou:.a Castro. 
Carlos JJa:dmilir.r.no ~ - Smnpaio Corrêa. - PathP,CO Jfendes. 

MENSAGEM A QUE SE REFERE O PARECER 

Senhores ~fombros do Congresso Nacional - Remettendo
vos a inclusa exposição do Ministro da Fazenda sobre a ne
tessidade do credito especial de -171 :903$520, para oecorrer 
ao ;pagamento do que é d_evitlo a The Lond(ln and River .Plat.e 
Ba,nk. Limte.tl~ e The London and Bra:dlian Bank, Limited. 
em virtude de sentença judidaria. tc:inho a llonra de vos 
solicitar a c.ompetente autoriza(;ão para a abertura do a·ltU
dido credito. 

'.Rio die Janeiro. 25 de novembro d?; 1920, 99• da rndepen
d'enc.ia e 32º Republica. - Epitar:io Pessóa. 

. Exce1lentissimo Senhor Presidente da Republica - The 
•Londo.n and River Prate Bank, Limited, P. The I~ondon ~nd 
Brazilian Bank. Limitecl. intentaram· acção contra ª' União 
pelo facto do The~onro Na~ional e C"aixa de Amortiza<:ão te
rem ap.prehendido apoliees d'a divida publica 111e sua proprie
dade. sob o fundamento de serem as mP.smas falsas. 

A ac.i:ão foi ·,ju1gada proce~ente em prim_eira insta.Mia 
sendo a respecti,·a1 s;enten!(a confirmada. em grao de aIJpelta
ção pelo Supremo Triburial Federal. 
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Re.iPif:i.'.Ji::l;; os emhargo;:; opposto,:; ::i.o ::ti'c6ríliio. foi afinai 
expedi.d-a., em JaYor d!> ex~qu1mtes. a cart.a prei:atoriu de 28 
de abril ultimo, c-m q1lt: o j niz ted'erril rln· 2• \'ara. do Dis
trido Federal requisi la o pa.gamrmfo da. somm:i de réis 
~ 7'l :903."SF;2ll, sendo rnn: J:"i5$~90, ao Loncton anà Ri ver Plate 
.Bank e U : 148$0:30. ao London an.d; B:razilian Banl~. 

Como s~ ·ve a· uc~ão eorreu os h·amite.:i legues, havendo 
sido exgottad.:is os reeursos de defesa por parte da Fazenda. 

AC'h ando-se re\·estída ·\fa;; necessarias farmalida.des, a. 
caria precatoria df've sPr eumprid:i. 

() paga:meito, porém, dep,mde dP abertura de um credito 
espeeiat por isso qu~ o (1l'f~amenfo não consigna ·verba. aê.qua
da por ondé' possa r·orre?t" despeza3 oriundas de ~etenras ju-
.tJfoiaría.s. · · 

Sendo impresc:indivt;l !JréYia anforização do Poder Legis
lafr;o para tal fim. '[l.e~o a V. Ex. se digne de promover suai 
concessão. 

Rio de ,Janeiro, 25 de novembro de 1920. - Hom~rc; Ba
pmta. 

A b1•e o c1•edito f.8pecio1.~ c/f 22 :~00.S, pam. pagn.mcn.to a. Vicerite 
dos Santo.~ Caneco 1{· Cnmp. 

Em r.ffü:.io n. ·10:~. d~ 6 d~ ·dfl.ze.mlnn Ctll'l'en.t<'!., o Sr. Mi
nistro d!l Fazenda tBE\etle ao 1º Seeratario da Camar·a doi 
Dei:n1tados o r .. r-oc.:~s.::n "claéivc ao pedi-Oo de e:redito de 
2'.! :900$, p:i.ra º"~orre!' ao pagamento a Vicente do-. Santo~ 
iCaneco & ~ornp.. r\n ·1 ".'r!"l'ío prla constrncrao do cutti:P, ce
nomina.-Iü P.M<'Wn 1i. 2. 

Deste 1n•l)ees~o wrifica-se qne u firma Ykente dos San
to.:1 Caneco & f:nmp .. satisfez. as condicõe~ estabeieflidas no 
af'L 162 do. lei n. 3. ·15-~, de 8 de janeiro -de -1918, para a 
concessão do refi>rido premio, como um incentivo e um au
;;:ilio á. C•)n.st.-rue.<)ã.o d<'. na Vi.% nci p:i.h. 

1\ão é a primeira '.'<'Y. qur. o refei·ido con;;tructor faz jús 
a esse premio. P;;talrnlPcido ror Lt>i, já tenéo r.ecehido em 
agosto de HH \l 11 premio de to ;800$, pela rcmstruc\;ão do 
Bateliío n. I . Cum o mesmo ·fnndamr.nto legal jú te.em aMo, 
::onr:<:ciido -preinío-; (~ Compa11hia Naci<mal d!': ~a.,.ega~ão Cos-
teira. 

11or e~t:.is ra2õe::. a Commissão de 'Finanças é de pare~· 
cer que. ::e.ia a1-.pr·twado o ::Hguinte projecto de lei: 

O Congre.;;:;o Nacional resah·c: 
Art. 1. ~ Fica o Presidente .:la Republica aut.oriliado a 

abrir, pelo Minüdet·in <la Fazenca. e. CI.'sdito esl}ecial de 
~2:'900~, para pagamento a Vicente dos .. Santo·s ~anooo. & 
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Comp., do 1.::iremic> que lhe compete pela consU·uc.ção do 
f Htte1· denomüi::1.do Batelão n. .2. 

Art. 2. • flevogam-~~ as disposi~.õe~ em contrarto. 
Sala fJas Commissões. H de dezembro de 1920. - Al

úerto Maranhão, Presidente· interino . .,..- L. Co1"rêa de Britta, 
Relator. - OsCílr Soan;s. - A .. Ca·rlos. - Celso Ba11ma. 
Souza Cq,stro. - C111·los Ma:rímilinn(I. - Sampaio Corréa. 
Pacheco iJlm1rl<!S. 

MENi:B.GEl\f .\ QliE SR R!WP.R!!: ú PaRE{!ER 

Srs. Memh1'n~ do Congresso :>;Mlonal - Remenendo~vos 
a inclu;;a ti:xpo:::ü;ãn do lllinisf.ro cn Fai('nd:i sobre a rieces
si1fade •fo um erPditn rapecinl de 22: 000~. r:iru pagamento do 
p.rcmío a que tellm direitry 'Vicente do.~ Santos1 Caneco & 
Comp., pela construcçfh do eutter denominaao Batelão n. ~. 
tenho a honra •le vos "olicit:.w a competentp autori:rn.ção para 
a abertura do alludiilo r:redito. 

Rio de Janeiro. 11 c!e novembro de 1920. 99° da ·rnde
peneia ~ 32" da Republica. - Rpitncfo Pessôa. 

Exmn. ::;;1·. Pr1•~iclf'nl e do. Rrpnhliea - "\'íüt~nl e rlos San
tris r.nnl'{'n & Comr) .. Mnst1·uii·arn com m:tdeira do .paiz, ·tim 
c1t/ffn·, tom o dr~lrwnmrnfo tir '.?2~.ts lonr.larh\;; n qu~ deno
minarn.m Bn.tf!wo ~i. 2. 

Em t'a.cl' rlo r!L>po.~u1 1111 :lr-L Htl, al inra :3•. da h~i n. 3A54, 
de 8 dl' . .in.neíro de dro 19-IR. (' cr aca1kdo r;om o conltaelo cele
hrarl.n Pnt-1'1:' M mr;;mo~ ron"-tl'nr.tori~~ r o ~f in ist.erio da Fa-
7.cncfa, nssistP-lhP!" n rlirl'ito a 11m prl'mio :í rn;i:i'in 'df' 1'1)ü$ 
por: tonelada. 

C.on::;ultnílo snbrf' a pn,;~ihiHdactr (fa ahArtnr:t do ner.P.ssa
rin eredit.o para p:w·am1m!o rio flrPmio. o 1'ribunn.l <l<> Con
t:i~ rí'~ponr.rn nrgat iYamrnl "· p<ll' i>'~o q111> a. r"feríctn. dispa
sir.!'io nàn :lli 1 Ol'Í7.flvn. ,-, r.nvNno :, fa'l.<"!-n m•Ti1 1:nno:i ~nav::i. 
verha .parn lal fim. . 

Em ví~l':i. tio l'!xpo~tn, o prrmin ~6 pod<"\' (t !':M ont.nrgado 
'Si n CongrP,-so '.'\aeiimnl r·nfü'.rrfr·r nntoriaz(:ão p:iro. a ahertura 
de nm ('T'i>ditn r.~pt>l'bl >if.';;;l innrln a c11~1·m·r1'J' :í r1P"fi<'7.3.. 

Ri>~nncto M c:akuio~ fl'ilo~. ,.;::,,,, ri·ecliln \mpor·tará em 
22:900$000. 

Prco. pni<J, fj \'. Ex. s;• dígnr· J•l'il\' irirnr.iar nesse sen-
iíLlo.. · 

Rio de .Janeiro, H c.li! novembro de 19~0. - Horn.e1·0 Ba
'.Ptista. 
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~o\NNAES DA CAMARA 

N. 690 - 1920 

Abre n t·rP.dito e:r.rraordfoario de 2.982:489$~4.f, para pa.g"a
Jn.ent.o de despe:;ns com n inttrr'Vett'.'áO ?10 E~ad.o da Bahia 

Em mensagem de 16 de outubro proximo findo, solicita o 
Sr. Presidente da Republica a abertura de um credito exLra
ordinarin de 2. 982: (J S9B44·1, para regularizar a escripturaçJ.o 
das desp ezas do Ministerio eia Guerra. decorrentes da inter
ven(;iio federal no Estado da Bahia, em virtude do disposto 
no decreto n. 14. O'ií. de 23 de fevereiro deste anno. 

A exr:cução Õ<!ste decreio obrigou ·o Governo a despeza3 
extraordinarias, péJa necessidade, que houve, da movimenta
ção de diversas un idades do F.t:tercito. estacionados em varias 
localidades do territorio nacional, cóm destino á 5" Região 
Militar. " . 

E' claro que taes .despezas não podiam ser attendidas 
com os .recursos do orçamento vigente, de onde o appello ao 
credito ext.raodinario, que assim se Justifica. · 

E como da demonstração explicatlva da Directoria Ger:il 
de Cont.abiHdatie tia Guerra. documento que acompanha n 
men.;;ag~m. se ~videncia que correspondem as referidas de~
pezas a·o cr edito solicitado pelo · Pode-r Executivo, não ha como 
dei"l:ar de concedel-o. 

. Cum.pre notar qu e só ao Lloyd Brasileiro, pelo trans
porte de força;,, deve o Governo a import.ancia de réis 
2.067 :421$600. isto é, mais de dous terços do credito total. 

Nestas: condí<;.ões, é de parecer a Commissão de Finanças 
seja concedido o referido credito. para o que submette ao 
.voto da Camara o seguinte projeéto de lei: 

O f:ongrl'sso Nacional decreta: 
Art. 1. n E' o Poder Executivo autorizado a abrir. pelo 

Minist.erio rla Guerra. o credito e:draordinario de ré is 
2. 982 :-rnP$!iH. nfim de attender an pagamento de despeza~ 
decorrentes dn interven~ão da união no Estado da Bahia, em 
virtude do !füposto no decreto n. 1L077. de 23 de fevereit·o 
de 1920. 

Art. 2." Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Commissões, 7 de dezembro de 1920. - Alberto 

Maranhão, Presidente. - Souza Castro, · Relator . - Octovio 
Rocha. - Oscar Soares. - A. Cm·~os . - Pacheco Merides. 
Carlos Maximiliano. - Sampaio Oorrla. - L. Corr~a f!t> 
B'.Íto. -- Celso Bavma. · 

~"""SAGEl\! A QUE SE nEFERE O PARECER 

81':". membros do r.ongrcsso Nacional - Transmittin<lo~ 
..,-os a inclusµ. 1.::..'J)0:;ição que me foi apresentada pelo l\Jinistrl\ 
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SESSÃO .El\11 15 DE DEZE-'\lBRO DE i920 

ôe Estado da Guerra. sobre a necessidade de se abri!' ao te
sp ectivo míni5terio ó credi t.o extraol'<lin:.1.Z'io da quantia i:Ie 
2. 982 :!189$H1, para -regnlari7.:i.r a escril)luração das rle~pl'! -· 
zas decorrente~ da ínle.rven~ã<• da União no Estado da Bahia. 
levada a effeito para o restabeleciment.o da ordem f' tran
qui1liclade no referido Estado, r::m virtude do disposto no dc
crE't.o n. H.07i. rle 23 de fe\··ereiro lil~ín10, peço-vos habilitar 
o Govt>rno a abrir o ment:?tonado credito, 5em prejui.zo de 
rrrovidencias ull.eriores que hajam de ser adoptadas -para o 
reembol,:;o das despeza~ feitas :i requí$í<!ão do Governo local. 

Rio de .Janeiro, ·16 de outuhI'o de Hl20, 99• da Indepen
d1mcia e 32º da R1?.publica. - Epitod o Pessoa. 

E:r:posição 

Sr. Presidenf.e da Republica - De acr,ôrdo com o dis
posto no doeret.o n. H . D77, de 23 de fevereh'o ultimo, l."e
solveu o GovFJrno intervir no Eslado da Babia, para -restabe
lecer a orrl.:m e t.ranquíllidad:e, então alli perturbadas. 

Assim foram movimentadas diversas n;nidades é;;!.ac-io- · 
nadas em vnrias localitlades do terr it.orio, todas com destino 
5. 5• -rl'!gifio miliinr, a fim de tomar~m parte na expertição d<J 
interior do dito Estado. 

Para resularizar a esct'ipturai:flo das despezas decorren
tes dessa inter"Venção. as quaes não podiam ser attendidas 
com os recur~os do orçament.o vigente. cujas previsõ r.s são 
t'estr icuu: ns. necess\dacles normaes dos servi<)o~. a qne são 
destinadas, foram as mesmas relacionadas, como sr> "~ da 
inclusa demonstração. 

Em vista do e..~posto, rogo vos digneis solicitar do Con
{;T'esso Nacional â nece~s:i.ria autorizar.ão para abrir :w Mi-
11ist.1•rio da Gu~rra o Cl'edilo exll."aordinario d~ 11uautia de 
2. 98'! :489$411. afim õe altender- se ao pagamento de t aes de.s
pezas effect.uadni; proviRoriamente á conta das vt>rbas nrdi
nari:is e $00 o ti tulo «n classificar:io . 

Rio de Janeiro. 16 de outubro de 1920. - João Pandi á 
Caloaera.~. · 

N. 69'1 - 1920 

Abre o credito espeqial de /í.1 :6MS2-76, para paoam.eritn ·.10 
ma:jor medico do Exe.,.cito, Dr. Joaquim da Süva Gom-es 

Em mensagem d e 4. de dezembro corrente, solicit.a o Sr. 
!Presidente da Republica, autorização par.a a abertura óo cre
dito especial de 4.7 :61.6$2'7-6, destinado ao pagament.o d•1 dif:
ferenca de vencimentos que competem ao .ma,jor reformado 
do Exercito, Dr. Joaquim da Silva Gomes, mandando r everter 
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. • 11 ..,. . ANN:\'F.~ OA CAMAl\A 

ao Iogar de professor de lf.l.Lim do Collegio Militar ào Rio de 
.Taneiro. 

E' de .parecer a Commissão de Finanças seja concedido o 
e.redilo solicitado, por ser a l'eversâo· do · docente do · Collegio 
·I1Ulit.a1" do Rio de Janeiro, direito reconhecido pelo decreto 
de 27 de outubro Droximo í'indo, nos termos da !egis!acã.o vi
!;·entc aC' ternpo do seu pr:imeiro provimento, com a wmtagem 
de perceber a importancia da differ1?.n(,'.'.I. entre · o;; ven
~i~ment-0s que tem como adjunto e {)S que lh<l comp~tem 
como profes'Sor; e out.rosím por se: ·;et:ificar do calcu~o feito 
pela Direcloría Geral de Conta.bilidaàl! da Guerra que a d.if
rorenl."l de vencimentos, correspondent.es ao per iodo de 20 
de maio . de i9WL a :u do ~orr-en.te mez. impol'ta no valor do 
'·redifo solicitado. ' · 

Nestas condi~ões suhmette. a mesma Commissão ao voto 
da Camara o seguinte proj ec to de lei: 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.º !E' o Poder Executivo ~ulorizado a abrir, pelo 
11inisterio da Guerra, o credito especial de 47 :6t6$276, des
tinado ao pagamento da difi'erença .de vencimentos que com
petem ao major medico reformado do Exercito, Dr. Joa:quim 
da Silva Gomes. mandedo reverter ao logar de professor .de 
lat.im do Collegio ~filit.ar do Rio de Janeiro, pelo decreto de 
27 de outubro dP.ste anno, nos t errnos da legisla(}ão vigente all 
tempo do seu primeiro provimento. 

Art. 2.º Revogam..,.se as disposicões. em cmntrarip. 

Sala das Commissões. t -t- de detembr o de i 920. - Al
berto Maranhão, Presidente. - Souza Cagtro, Relator. -
Oscm• Saares. _: Octo.vi-0 Rocha. - A. Carlos. - Celso Bayma. 
- Pacheco Mendes. - Somprr.ia Cor1·~a. - 'L. <Jorrea d~ 
B'l'ito. - Carlos .Jlla.ximilia.no. 

:MENSAGEM A QUE SE REFERE O . PARECER 

Sr.s . .Membros. do Congresso Nacional - Transmitta-vos 
a jnclusa exposioão que me Joi apresent.ada pelo ·Ministro de 
Est,ado da Guerra, sobre a necessíd~de de se abrir ao respe
ctivo ministerio p credito 8SJ1E>cinl <la quant,ia de 4.7 :816$276, 
para pagamento de di1frrença de vencimentos ao major me
dico rP.formndo -do E:x:~rci t.o · Dr. .Too_quim da Silva. Gomes, 
mandado revl'.rtitr ao logar de pmfessor de la.lim do Collegio 
Mihf,ar do Rio de ,Jnneiro. no~ ti>.rmo~ da legi.~lnção vigent.e ao 
t.Prnpo do :-r.u primPiro provimento. pedindo que vos rlignP.is 
habilil.ar o Govr.rno n. ahrir o mencionado credito. 

Rio rle. .T1mP.:iro, li dP. dezembro de 1920, 99º da tndepen
. dencia e ~2º da Republica. - Epita!Jio Pess&a.. 
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Exposi~:ão 

Sr . .Pre.5idenlc da ReJ}ublfoa - Pelo <lcllreto de 27 de ott·
tu~ro findo, o majür medico rekll'madu do E.:rnrcito, Dr. J1)a
qu1m ·da Silva Gomes foi mandado reverter ao lpgar de pro
Jessor de latim ·do Collegio .Míiita.r do -Rio de Janeiro, nos ter
mos ''da legislação vigente ao tempo do ::;cu primeiro provi
mento, com direito a perceber a importancia da differem;a 
entre 05 vencimentos que tem como adjunto e 05 que lhe com-
petem como ·Professor. . 

Efi'éctuado pela Directo1fa Geral uc Contabilidade da 
Guert·a o cafoulo <la difí'erença de vencimentos, verifica-se, da 
demonstração anoex~. aos inclusos IJ'ipeis, que a mesma im"'.' 
por.ta ,em 4!:G1C$27.(i, co1:respondeníe ao período -de 20 de 
maio o.e 1901 a 31 ào corrente mez. 

Em vista do exposto. submctto o a.~sumvio a vossa apre
C:acão afim de que vos digneis resolvct' sobre a nooessidnde 
de -peâir-se l!l.o C011gresso Nacional a necessaria. autorizacão 
para a abertura do credito especial da mencionada impor
tancia. 

Rici de Janeiro, 4 de dezembr() de 1920. - João Paw:liá 
Calogera,s. 

N. ü92 -· 1 ~):!0 

Anto·l'i:u (• concedct 11Hú·c'Gn~:tl.u ouis listud1Js, /Jltrlfoi~lorci; ot~ 
emp1•ezas 'i>01· _estes u·1·uv.1t(z11<lus. r1u1:, ':e11i 1wh1ilé{Jio de 
zona, ~;e propu:.e1·em o. con~frtiú· •: cu11.1·11·1·vur est1·0.da.s !l~: 
i•odagem; r01n pu·recer 1/IJ . .Coumtu·são ele Ub1·as P-ufJlicaii 
sobre 11s emendas opi·eMmtfJ.do..1· ein, .)"' discussão; emen
das desta commis:sau (~ :;11,bstitut·i·vu t.lu. Com:ndssãu d:c 
F'inan~:as •J.. uma dus r.:11u:1ldas de< ti.e Obrws Ptt/Jlict~s 

O pt•ojeclo u. ::!!!'..?., de Hllt-:, Lrat u d~ a:;;~u.mpto de grande 
importancia. qual seja, a const.ruc4;ão de e,;tradas_ de rodagem 
€, vem a Commi:isão de Financ;as pam que osta interponha o 
seu pai·ecer so{. t'mendas 110 ull'imo Lurnv t·es'imenlaL _ 

Sobr~ essa-5 emendas já inll'rpot. ;;cu pan~~e:: Lechmco a 
Cornmissão de ObL·as Publicas, sendo Relalor ào longo pareccL" 
o Si·_ Deputado Alaor .Prata. 

A Coi:nmissão de Finani:as de~-c dizer sobre a •Je~peza de-
conente do f)J:o.iecto. . 

A emenda n.. 3 \l;,i. t:ontt\ii:;.i:ão 1•rO\'i•knc1a siJbrc o as
sumpto. mandando que o GO\'el'lll• . fixe ;rnnuc:_lmcnte I'.} nu
mel'o de kilome(t·os de estradas ~uJa com~ruc4}ao deve :lUb-
ven-oioÍl.ar. · 
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A Coinmissã0. rladn n situação finauecira propõB uma 
· emenda i:iUhsf.iLutiva. a dr.. n. 3, da Commiss5.o de Obras Pu
blicas, nos >ié•1:p:i11lrs Lcnno~: 

Ememlrt. da Co111misst!o ri-e Finr:.111:as suln;htutú:o. rJ de n . .J, 
da Commissii.o de Obr1J.s PllbLicos 

O Governó só c:oiwedf'I'á as subveni;ócs a que se reJere 
esta lei ucnLro da verba que fúr annualm~nte Yotada na lei 
da despeza, não podendo t.omar compromissos superiores i 
verba referida. 

Sala das Co.mmissõcs. li àe dezembro de t\J~11. - Al~ 
ter!o JJo;1·anhão, Prc:>iderif.c. - Octovio Rochü, Tlclatoi:-. -
Qscar Soares. ·- Celso Bttyma. - Souza CC<Sl1·0. - Corfos 
.11oximilio.no. - L. CornJa ti.e Bt•ito. - Srmipaio Corrêa. -
Pacheco J[endcs. 

Em <i sHssão de 14 de agosto de 1917. os Srs. Christlano 
_Brasil, Barbosa Gonçalves, Nabuco de Gouvêa e OU~l'OS mus
tres Deputado& apre~entàram á. Garnarra o ~egUinte proJecto, 
que tomou o n. 186 :·· 

O Gongnsso :\acional detteta: 

Arl. l.º Ficn o Govel'no auloi·izado a modificat> o decreto 
n. 8. 234, de JI ele outubr-o de HH O, que regulamen~ou a lei 
n. 1 . 8'11, de :Jl de dezeUJb['O de Hl07. 

~ 1." A r;,odificação será relaiiiva a conccúer igUal-mc1üe 
aos Estados e municípios da União, que oonstruirern e\St.radas 
de r.(lda;;em p:1ra o .:servit-o de carga5 -e pas!!ai;eiros por meio 
de aulomCtveis indust1riae" e ors-anizarem esse serviço, a sub
vençii.o de que trata o art. 1 º do regulament() que baixou com 
o ri;feridu decreto, obserYadas a:: seguintes pre-scrlp1,;ões: 

i \ sel'âo submettidas â approvaçáo do Minisle1·i·1 da 
Viacão e Ob:ra::: Publicas, por in:lermedio e com o parecer das 
commiu;ões fi::calíiadora;::; das e . .,.lradas de ferro federaes. no·;; 
Estados onde nx.ü:tirem, os planos dos melhóramento·s acom
panhados d0s rnguintes docun.entos: 

ai planfo gei·al da estrada na escala de 1 ;4.000; 
b.i perfil longiludinn.1 na e·scala de 1 :.'1.00 pa:ta as cola,;; 

e f. :-1.000 para !l~~ distan!::ias em proporções horir.ontaes; 
e) lar;;ura mjnima \!Li! de oito metros nQS alinhame11.Los 

rec!Los e 10 metro~ na., curvas; 
d; 1iro.iecto;.; da.:; p.rincipae,; obras <le arLe; 
e;- perfil ·:ran,;vcrsal da esLrada; 
f) rampa maxima de. 6 % ; 
(J _; supp1·e~são de calha.~ ~ l)utros vbsf.a.i.:ulvs á. pel'f1Jlta 

continuidade de perfil longitudinal; 

• 
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~ k) coru:olidação d1 estrada peWs processos techníco~ de 
macadamizacão, emJ)&cU•amento ou ou~ros quae:;;guer, nos tr.::-
chos üm que for necessario; · 

i) t.Tansito lhl"e e gratuito de quaesquer vehiculos salvos 
os onus con:stltuidos auV:riol'mente au:; n,f!lboramento~; 

j) velocidade rninim:::., de 12 kilotnetros para ca.1:gas e 20 
kilome:t.:m:; para Jia~:>ageiros; 

/.'.; raio mínimo rias curvas de 25 melros. 
2", a subvenção · :::aá. paga por secção de 40 kilurr.eli·oe 

entre;gue~ iio trafogo, ahrindo~se para tal fim os necessarios 
creditas na repa'l·t1~ão l kcal d.o logar em que for cunstruida 
a est.rada . 

. Ar!.. 2.º Hevogam-se as di;;posicões em contra.rio. 
Esse projectu foi e!1viado pela l\1e·sa apenas á Comuüssãu 

d.e Fimmças; ma;:; <!ti.tendeu e:3la, por propo~ta uu respectivo 
·Itelalor. que sobre 8lle devia sel' ouvida a Cutnrnb~ãu t.le 0bL"a5 
JJublica,,, em cujo seio u.e coube a grata tarefa de o d.uda'L'. 
Em 18 de outubro apl'esentei o meu parecer, tenClo til.lo a sa
l.isfa.ção dl' ver adoptad-0 pcla Gommissão o :;;ubstiLuLivo ao 
J.)rojecto, ~om que o· rematei. · 

?-i'a Commb::ão de l!'inan.ças, apóg bri!haute pai·ecer do 
Sr. De1rnlado Felix Pacheco, taro.bem foi es;se fübsti:l ulivo 
app.l'uvado. 

E a;:;$im foi ter ao plenario. Em 3• <:!iscussão, e já então 
-:ob o u. 242, de 1918, foram-lhe offerocidas 19 emendas, 
.1;ubscr-i.plas umas pelo Deputado Joaquio. Osurio, oU!lrai:; pele• 
Deputado Ribeiro Junqueira e, finalm~nLe, uut.ra.s pc-lo Depu
Laúo Antonio Aguirre. 

Y<'Hou o projecto ã Commissão de Financa's e, de novo, 
em junho do co.rrente- a..TJ.no, foi pedido que a CommiS8ãoa de 
Dbras Publicas emittisse a ~ua opinião, apreciando as referi
das eu.endas. 

A maior parte della.s pfeitêa para. os municipio~, con(ra
riamen~e ao que dispõe o projecfo, o direito a obter subven
{ão ferleral para as estradas que construirem. · 

Não foi sem razão ponclerosa que, em 1917, alvilrei que 
fossem elles excluídos. A esse proposito, est:I'evi então: 

i:Pouco enthusiasta da. adminblru11ão munfoipal, 
dtrda a realidade da,~ noss~· actiwes cfrcumslanc-ias so
.daes e politicas, abs0Iut.amente não sympalhisamo:". 
1m;.n a idéa de se lhe confiar a reoli:ação de qualquer 
seri'ü;o publico, 'q-iu: não seja apenas do seii "-Peculiar> 
e unic.o in.teresse. Si quizer fazel-o, e nada lh'o v~dar, 
!a;;~-o com os seu:; proprios recursos, sem appella1· 
para o EsLado e para a União, que m:ais rigorosamente 
ci~wem zela11· pela applicacão da~ "u as renuas. 

Somos. pol'lanLo, ':onl-rario a. subvenções ctaJas 
p•~la uEiãÓ directaménte a r.amal'aS municipaes, para 
~ const:·uc~ão ou conse;rvacão de est.rada.s de rodagem. 
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.Nii.o é çlífficil imaginal'em-sr a~ de:soladoras con&equen
cias qu~ a ado1J1,;ão c.lc tal critcrio l'esultaria, nat grandfe 
u,aioria dos caso·s. 

No pro,iedo de lei, que apresenlarernos como !'yn
illese de todas as eou::;ideraçõc·s aqui feHa::;, autoriza
remos a Un1ão a corr~r em auxilio dos Estado~. de 
:iúrma que e:sLeci poderão cuída;t• não só dris estradas 
J)rop1·ia:;, simfo cuúia. rlaqueUas de que tfvei·e1n. inicf.a
lfrr1 os 1•;·01l1'fos uiunicipius. Não havi:.rã. absorpç.ão ille
gitima de poderc:'i; pedir-se-hão apenas, como condi
i;ão fundamental. ('.ntendimento:s que nos parecem per
feitar.nente :razoaveis>. 

AinrJa hojP- pen,;u qt<r! a $Ubvenc-ão concedida a murriêí
riio_:; pnderã 1·edundar, frequentcmenf:c, em dinheiro mal ap- . 
plicado. ou posto fóra. port1uc a politiqttice ha de fazer com 
que ti..:.; e:õLrada'5. assim construidas, falhem aos desígnioi:; do 
.legislador. A fallar ~1~rn rebut;m;, con,o l•onvém sempirn· qu··. 
se elahorem reis, l.le'll'i.!:e os nos~º" mi!,.c lu.Htos municípios. ~i:;.o 
pouco::', rplativamcnte, u·!' e1!1 q'J'~ a a·•~rrduistra~iío se mostra 
á altura das· ::'Ull>S delicadas responsabilidades. · 

Ha ~1inda outras cil·cwmtand~ a aponl.a.r. t..:onfiada;; as 
e~:irada~ de roclar.::-l:!m â supe1'inetndencia do Estado, podei á ter 
e:-te um corpo. de i:eehml!o:s pa1·a os respectivos ~erviço.s, de 
construccão e. d1~ eonscrv<•r:ão, o 11ne, por :si ~ó, já é uma pre
ciosa ;:;aranth para q11e 'iie verifique-r1.1 os aitüti propo·sibs do 
\}Oven!O Federal, ao conceder subvençõei; para tal ·fim. Po-. 
der-se-ha k::: um plano ·mais ou menos assentado. que' repre
sent~ ·~raea1io!:' intelli;entumcnte cscolhido·s, de fórma que at. 
estrada:; ele roda;;em sejam construidas na conforrriidact'e de 
um sy:'!-ema prr.cstabeleciJo, sem jámais · perden~m o Clarader, 
que fado as encarece. de compleITien1t·o da·s cst!l:'adar:: de fetru · 
e dos rfos navegaveis. \ 

Ptlrniaue.1;0, portanto, 110 u1eu ponto cle vista. - .!laor 
Prata. 

PAllECEH SOBRE .\S EMENDAS 

N. 1 

Ao ai·t. i • - EsteJtda~e a autoriz;ar;;ão para. a concessão 
da subvencão - aos ntt1.nicipios. 

:O\Q :irL :!,< 
palavra Estado. 

N. 2 
Acc11cô~ente-sc ..:ou município~, depoi~ d:t 

N. 4 

Ao art. 
:-.:ern,os ·da 

3º. lctü·as n. f, 'ri e Ti - Leia-se e:iu vez de <lfo~ 
União e Esloados:t, ~6oyerno Federal.> ,....., Podt!I' 

,. 
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E;ic~cur.ivo da União, Estados e intendentes ou prefei!o:s mu
mmpaes, substituindo-se na. lcttra r: o. nxpressão «Governo 
Feder;Ab por <.:Poder Executivo~_ 

N. 6 

A•) art. 3º, lettra a - Accrescente-se ~e municipaes~. de
pois d:~. r.xpre·s..--ão «cstaduaes~. 

N. 7 

Aú art. 3º, lú!Jlrn r - .Accrescent.e-se «C dos municipiOS>, 
de.pois eia cxpr/\s~ão - ~Estatlo~l>. 

N. S 

Ao <ut. 7º - Acc;re;;cente-se «Ci murpcip10s», depoi:s da 
expressáo «Estados». Sala das sessões. 23 de setembro ·de 
1918. - Joaquim Luiz Osorio. · 

N. g 
. Ao aTt.. l' - Depois das palavras «aos Ésfados», accrcs

ccnte-::;p, «e munioipios». 

N .. iO 
Ao a.rt. 2" - Depois das palavras «qualquer Estado), 

aocrescente-:;e o1:ou municipiosl>. ' 

N. :1.1 

Ao Hrt. 2º. § i º - .Devois das palaua.s «O E$tado, accres-. 
cente-se, «ou o municipío>. 

N. 13 A 
Ao ar.ti. 7• - Depoh~ rlas palavras 4'.0S Governos· dos Es

tado:s~. accrecicente-se «e elos municípios~. 

N. :1 

Ao arl. 9º - Depois das palavras «governos estaduaes~", 
accrnscente-se «ü municipaes~, accrescentando-se, in fine, o 
seguinte:· «su.ieilando-se ú fiscalização da n:esma~. 

Sala das scssõe;:;, 24 de setembro de HH8. - Ribeiro. 
Junqueira. 

Todas essas emendas ( 11). traduzem, em substancia, o 
mesmo pensamento: o de tornar extensivo aos municipios o 
dil.'eito á subvencão federal. 

. A maioria da Commis:>ão é de parecer que essas emendas 
~~jam approvadas. 

e. -v~L xrv ::!.!} 
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N. 3 
Ao a1•t.. 3P - Estabeleça-se que a subvenção· será con

cedida mediante concurrencia publica. - Joaqtiim Luiz 
Osorio. . . . 

Opina a Commissão pela rejeição dessa emenda. O obje
etivo do project.o ·é estimular, tanto quanto possivel, a con
struc:;ão de boas estradas de rodagem, onde quer que para · 
isso surjam iniciativas aproveitaveis. Comprehender-se-hia, 
enlretanto, a exigencia de concurrencia publica, s i se tratasse 
da construccão de determinadas estradas, principalmente si 
já o Governo houvesi;e organizado os respectivos planos e or-
çamentos. · , 

O esplrito do projecto é bem outro . Quer fomentar a 
construcção de estradas e, em· troca do auxilio pecuniario, 
que prometf.e,· já não são poucas as e:xigencias, cuja satisfa
ção exige dos interessados .. Parece que estas exigencias acau
t elam perfeitamente os interesses -ão erario publico. Si 
peccam, t.alvez pequem por excessivas . . 

N. 5 

. Ao art . ·6º - Supprima-se a expressão «-velocidade>. 
Joaquim, L?iiz Osorf,o. "t~ 

A determinação da velocidade m~ma. interessa não só 
a segurança dos passageiros e cargas, como a. propria conser,.. 
vação da estrada . Não ha duvida que será difficil que em tal 
sentido se exerça, com ·o rigor necessario, fiscalização effi
ciente, apezar de se poderem empregar velocimetros. 

Attendendo, porém, a que ás emprezas ta!nb~m nã:o con-: 
veem as velar.idades exággeradas, a Commissão transige e 
acceita a emenda supra. 

N. 12 
Ao art. 3º, ·lettra a - Depois das palavras «governos es

taduaesl>, accrescente-se «ou municipaes>. - Ribeiro Jun-
q11.eira. . ' 

Si fõr approvada a emenda n. i, não haverá inconvenien
te em que tambem esta o seja. 

N. :14 
Ao art. Sº. - Supprima""'.se. - Ribeiro Junqueira. 

-A Commissão não se oppõe á approvação da emenda 
n. H. 

N. f.6 

Ao art. 10 - Depois das palavras centre~es ao traf~go~. 
aocresccnte-se: «depois de vistoriad'.ls e a~ce~tas pela l?spe
ctoria Geral das Estradas de Ferro,. - Ribeiro Jttnquetra. 

Essa emenda merece ser approvada. 
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N. 13 
Ao ~rt. 5º, lettra a --:- Onde se. diz «cinco, seis e sete me

tros>, diga-se «quatro, cinco e seis metrosi>, accrescentando
se, in f i11e, <largura essa que deverá ser augmentada. confor
me a exigencia do trafego). 

A Commissão accéila a emenda. 

N. 17 

Accrescente-se, onde convier, no art. 5º: «no leito da es
trada não poderão ser estabelecidas porteiras e nem. tran
queiras, devendo, nos lagares em que as mesmas se torna
rem indispensaveis, ser feitos mata-burros e estabelecidos 
desvios, com porteiras, para o transito de animaes e vehiculos 
de tracção animadal>. - Ribeiro' Junqueira. 

Adeíptando. o pensamento contidÓ nessa emenda, a Com
rnissão apresentará, no fim, emenda que o consagre e melhor 
se haL'monize com o espirita da lei. · 

N. f8 

Ao § 1 º do art. 2· - Em vez do que está, diga.-se: <No 
caso de . ser a subvenção solicitada por qualquer Estado é 
condição esse.ncial para a sua concessão que os Estados apre
. sentem plantas destaca.das e estatistica provavel de pro
ductos, de populacão e estab.elecimentos agricolas dos mu
nicipios a que a estrada vae servir e si houver uma grande 
ponte de ··extensão maior de trinta metros poderá ·o Estado 
solicitante cobrar pedagio que não poderá exceder de cem 
r éis (100) . por pedestre, duzentos réis por cavalleiro, tre
sentos por vehiculo que transportar passageiro e quinhentos 
réis por tonelada de mercadol'ia, com seis por animal car
r egado ou de carga. 

Ao § 2• - Quando diz: com excepcão dos chamados 
carros de bois, Q'l.1e por ellas não poderão transitar diga-se : 
os carros pagarão por junta de boi mil réis e os_ que muda
rem o aro de metal por aro de borracha, pagarao tresentos 
réis por ,jurita de bois. 

A Iettra a ,do § 3º diga-se: em vez. de 7: 000$ e 4. :50C~. 
por kiloms. - 10 :000$ e 7 :000$ por kiloms., desde que te
nham as estradas largura de seis metros ou mais, e tambem 
vall\.':tas, pelo-menos, calçadas; 

b) 7:000$ e 5 :000$000. · 
Sala das sessões, 2-í de seteml'lro de 1913. - Antonio 

Altuirre. 

E :>sa emenda póde ser dividida em tres partes, corres
pondentes as alterações propostas para os §§ i •, 2º e 3º. 

Não póde a Commissão aconselllar a apnrovaeão de ne
nhuma ·ÕesF-as tres partes. 
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Quanto á pr~meira, ~orno em !917, entende a Commissão 
que o Governo E edcral não deve subvencionar a construcção 
de 3stradas de ro~agem, publicas, -desde que se pretenda 
ne~Ias cobrar pedag10 ou qualquer taxa de uso . Os recursos 
pára a: construcção e conservacão devem ser ad_quiridos de 
outra fórma; nunca, porém, provindo directamente do tra
fego. Sobre constituir tal praxe um estorvo ao desenvolvi
ru_cnle deste, não representaria uma imposição justa:, porque 
nao se deve esquecer de que a existencia de uma. boa estrada 
não favorece apenas aos que por ella transitam. Os bené
ficios resultantes -s~ ·espalham em toda a sua zona de in
fluencia. :-· , . , 

Emquanto se não puder .dividir o terrilorio em zonas, 
como se dá em outros paizes, impondo-lhes uma taxacão ra
zoavel, é prefcrivcl que a caixa para estradas de rodagem 
seja forroa<la por verba orçamentaria ou por pequena. por-
centagem addiccional sobre todos os impostos. . 

- Quanto á ,. segunda parte, t?mbem não lhe .p6de dar a 
Commíssão o· seu assentimento. As estradas, de que cogita o 
projecto; elevem ser .destinadas, quando construidas p efo poder 
publico, «a· quaesquer vchiculos, automoveis ou não, . com 
e:xcepcão dos chamados carros .de bois>. A prohibicãó referc
se a esses pesadissimos veh iculos . de eixo movel, de rodas 
quasi afiadas, não raro munidas. de grandes pregos · na peri
pher ia: além de anti-ecçmomicos, pelo excessivo peso morto, 
são como que o flagello das estradas, onde as rodas corneçam 
por traçar grandes sulcos, em ·progressivo desbaste, e · ?caI?am 
por deixar dua~ grandes valletas; que tornam o transito un-
praticavel. . _ _ 

. Quanto á terceira parte, parece á Commissão que sao 
sufficientcs as quantias consigna,das no projecto~ que C?r
respondem mais ou menos a um terço do custo k1lometr1co. 

EMENDAS D.\ COML\lISS.~O 

Ar.t. . :\•) !Pi to úas estradas não potler:io ~cr. c:;labek
cidas porleil'as, tranqueira;; on qllalqu~r fecho ele igual r1?-
tureza e :fim· . nos Jogares em que isso . fosse necessano, 
constru.ir-sc.:hão mata-burros, quC' impei;.am a. Il.assagcm de 

,animai>.s e 11ão embaracem o trafego de automove1s. · . , 
Parattapho ,mico . '1'1·atando-se de estradas construidas 

pelo pod:r publico, cu.i.o trafego será regulado p~lo § 2º •. do 
art. 1° .. além .-<los mata-burros, e"tabelecer-se-hao desvios, 
t:om porteiras'. 
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N. 2 
RediJa-:._se assim.º art. 7º: Para a effeíto de P?-gamento 

da subvençao concedida, o Governo Federal poderá hmitar-se 
a mandar ~xaminar o trecbo ou trechos concluídos. cabendo-. 
Jhe, porém, em qualqur.r tempo, o. direito de fiscalizar a 
c~nstru<.'ção e conscrvaf.ão das estradas, e bem assim. os ser
viços nellas executados. 

N. 3 · 
ArL O Governo Federal fixará, annualmente, o nu-

mero de Iülometros de estradas de rodagem, cuja. construcção 
deva subvencionar. 

N. 4 

Ao art. 11 -- Depois de «-1910>, accrescente-se: «do de
cref.o. n. '12. 926. de 2ü de março de 1918, e respectivas 

/instrucções:i.. . · 
· Sala · àas Comrnis$Ões, 4 de dezembro de 1920. - Alaor 
Prata, Presidl'nte e Relator. - L. Co'l'.réa de Brito. - Anto-
11io Aanfrre. - ·Jfflnoel Reis. - Veiaa Jliranda. - Barbosa 
Gonralt'r..~. - Honomto .·Ht•es. 

Emenda> a que sei refere.o pa,reccr supra: 

N. i. 

Ao ªrt. i 0 - Est~nda'-se a autor!zaçio para a co•1cJSs~o de sub
ve:içã.o - ~os m~nicipio.~. 

N ') . -
Ao art. 2• - Accres~ente-se «Ou ruunicipion tlorois da palavra. 

.. Estado. 
,N."3 

Ao art. 3° - Estabele~a..:.'se quo a subvenção set•:í ·concejida me.
diante concurrentia. publ~ca. 

·N. 4 
Ao a.rt. 3°, lettra.s a, (, g eh - Lein.-se cm vez da "Governo!! da 

Uniã.o e Esta.ias», «GÕverno fll'l1J1':thi -Po1er Exocutivo da Uniã.o. 
Estadm e intendoutes ou prP.feitos municipacs, s'lOStituindo-se na 
lettra. e a expressão «Governo Federal» pot• "Po:lor fü:ecutivo,,. 

N. 5 

.- Ao art. &0 -Stippl'ima-se a e~pt•essã.o «l'elocilla1e»~ 
N. G 

·Ao art. 3°, lettra a -Ácct-escenta-se «e municipaes» depois da 
ex:pNssão 11estaduaesi>, 

N. 7 

·Ao n.rt. 3•, lettra !- .~ccre.scenêo-se «e dos municipiOSll dop~i'$ 
,da expressão «Estados•>, 
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N. 8 
Ao art. iº - Accrescente-sc "e municipiOSl> depois -da. expressão 

~·Estados». · , 

Sala. das se~~ões, 23 de setembro de !9:18,- Joaquim Luiz Osoi·io. 
• j/ . • 

N. !l 
A.e .a:t. iº - Depois das palavras unds Estados,,, accrescente-se 

«mumc1p1os". 

N. 10 
Ao are. 2°---'- Dspois das palavras ._ (lqualque1• Estado>), accre~

cente-se ceou município>>. 

N. H 
. Ao art. 2°, -§ :( º - Depois das palavras «0 Estado», accrescente-se 
.icou o município,~. -

N. i2 
. Ao art. .3°, lettra a - Depois das palavras «govel'DOS c;,tidu:ie:i», 
!l.Ccrescente-se uou municipaes». -

N. 13 

Ao art. 5°, lettra. a - 0.nde se diz (<cinco, seis e sete metros>l1 
diga,"..se «quatro, cinco e seis1.metrosi1, accrescenta.ndo-se, in fine, lar
gara essa. que deverá ser a.ugmentada conforme a exigencia do tra-
~ego. - • 

Ao art. i 1 - Depois da.s palavras «OS governos dos Estados>a, 
accrescente-se «e dos municipios». 

N. U '-

Ao art. 8° - Supprima-se. 

N. i5 
Ao art. 9°- Depois dà.s palavras «governos e3tl\dua.e·;i>, accres 

cante-se."ª municipaes.,, accresceutarido-se, in fine, o seguinte: i<SU

ieitando-se á. fiscaliza~ão da mesma" . 

N. !6 

Ao art. !O -Depeis das palavras 11cntregues ao trafogo», accres
cento-se «depois de vistoriada.s e acceitas pela Inspectoria GeL·a.l. das 
Estradas de Ferro)>. -

N. :n 
Accróscente-se onde convier. no art. S": «no leito da estra.d& 

pão poderão ser e:.ta.beleciclas porteiras e nem t,+anqneiras, devendo! 
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nos lagares em que a.s mesmas"'se torna.1·em indispensaveis, s<lr feitos 
ma.ta ~ut'L'O;; e c~t:ibelecidos d~vioi, com potteira:;, para o tramito 
de a.111naes e ve.11culo; de tracç;io animada». 

_Sala das S~s;;ões, 2i de setembro ce :l918. - Ribeiro Junqu~ira: 

N. :18 
Ao§ 1~ do a1·t. 2° - Era vru do que está. - diga.-s3: 

No caso do ser a suvençli.o solicitacia por qualquer Estado é con
d!çã.o essenc-ial para. a sua concessão que o~ Estados apresentem 
pla11tas dc,ta.cadas e e;;tatistica. provavel de rroductos. de pop11laçào 
e .estabc!ecimc11to~ agricola.~ dos munícip:os a qne estrada va.e servir 
e sc1Jouve1· uma gra.udo ponte de extensilo maior de trinta. metros 
poderá o Est;ado solicitante cobt·ar pedagio qne nlo podera c:i>ceder 
de cem t•êis {iOO) por pedestro, duzcuto~ réis pOl' cav:11lbeiro1 tre.zen;.. 
tos por relliculo que t1·an,;portar passageiro o quinhentos róis por 
t()nelada. do merc:i.doria, corn ~ois por a11imal carregado ou de 
Cl'.!"g&. 

Ao § .2º - Quando diz : com cxCCifi;ão dos cbamadus carros de 
bois, que por e)las nào podera.o t1·a.ositar diga-se, os cai·1·os pag:i.r~o 
por junta d,e boi mil rl!i,; e o.s que mudat·crn o aro de met1l pot· aro 
oe boi-racha., pagarão t1·ezeatos réis por junca de bois. . 

A lettra a do§ 3° diga-se; cm vez de 7:000$ e 4:5008, por 
kilon1s.-i0 :OOOS e '7: OOOS p)r kiloms., de3tle que tenham as estradas 
fargurii de seis metros ou mais, e , tenham valletas, pelo menos, 
cal1'ada.s ; 

b) i;OOOS o 5: OOOSOOO. 

Sala. das Sessões, 24 de selembro da :1918. - Antonio Aguirre. 

PRWECTO N. 242, DE 1918 

O Congre~so Nacional resolve: 
Art.. 1. º Fica o Poder Executivo autorizado a concede.r 

subvenção aos Estados e particulares, ou emprez.a.& pot estes 
oPganizadas, qµe, sem privilegio de zona, se propuzerem a. 
construir e conservar· estradas de rodagem. · 

Art.. 2. º No caso de ser a subveni;ão solicitada por qual
quer Esl ad0, <'~ condi·~ão essencial para a sua c_o~cessão q~e 
as estradas projectadas se destinem ao uso publlcó· e gral.mto 
ficando a. ampla liberdade do trafego apenas sujeita a. me
dicas do policia, decorrentes ·da presente lei, e a.s rcst.ricções 
passai:reíi<ls que a execução de reparos porventura determinar. 

§ ·1 . • O Estado iequerenté deveri provar que dispõe dos 
t'ecur:11os necessarios para a boa conserva.ç;ãb da obra exe
cutada, quer result.e da verba consignacia no or~amento ot'·
dianario, quer l'r.jam o producio de qualquer taxa especial que 
não affecte directamente o transito pela. estrada. 

§ 2. • As estradas deverão ser franqueadas a quaesquer 
velJiculos. automowis ou não. com e-xccpção dos r.hamallos . . \ ' . - . . . . . .. 
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carros de bois, qÚe por ellas não pdderão transitar. Ao Poder 
Executivo e.ompetc fixar, no regulamento que baL""tar para a 
cbservancia. das eondi1:.ões iIQpostas pela presente lei, o mi
nimo . admissivel para a largura do aro e para -o comprimento 

·, do raio das rodas. , · · 
§ . 3. -., Conforme se trate de regiões montanhosas. ou não, 

essa subvcncão poderá ~er : 
n.) re$pectivamente até 7:000$ e 4.:500$, por. kilometro, 

para estradas cujo leito for revestido de boa pedra britada e 
consolidado pelos proctissos technicos da telfordirazação, ma-
cadamiza1:.ão ou outro mais aperfeiçoado; _ . . . 

b ) respectivamente até 4 :500 e 2:500$, :por kilometro, . 
para estradas cujo leito for consolidado com cascalho ma-
eadamizado; · , 

e) respectivamer,te at.é. 2 :500$ e 600$, por kilometro, 
· . para estl'ada~ de leito natural não arenoso, devidamente aba

hulado .; conso!idado por compressor, no mínimo de. cinco to-
l1cladas de peso. . 

. Art .. 3. • No caso dtl ser a subven~ão ·sqlicitacla I,Jor par
ticulares, são condições essenciaes para a· sua concessão: 

u.) que o -privileçfo para a exploração industrial .da es
trada não tenha duração maior de 25 annos, ao cabo da quai 
passem ~!las para o domínio publico, sem onus para o Go
verno Fedcfa1, e sejam mantidas desde então pelos governo3 
estaduaes, no8 termos do art. 2º desta lei, ou pelo pro.prio 
Governo .da União, se lhe convier assumir semelhante en
cargo: 

b) que os concessiona;rios se proponham a -construir e 
conservar a estra:da para a exploração dos s erviQos dre tran
sporte de c~rgas e passageiros, por meio de automoveis in
<lustriacs. e possuam. não só vehículos dessa especie, como as 
mdispensaveis . installações. mecanicas, em numero sufficientc . 
& com capacidade ba·stante. a. juízo do Governo, -para qun fi
que ascgurada a regularidade <i.o trafego; 

e) q1.1e as tarifas de transportes, que organizarem, sejam 
préviamento submcttiàas á approvacão <lo Governo Fedual, 
de trcs em trcs anno~~· para o fim de serem reduzidas. semprll 
que a . rnc (\ita total," diminuida das despezas com a mam:.
tenção dos serviras. corr.esponder a irnportancia maior que a 
somma àa quota de amortização r. os interesses, â razão de. 
12 % ao anno, do capital proprio cffoct.ivament.e invertido na 
emprPza pelo concessionarios; · 

d). qua gosem de uma reduci;ão do 30 o/'o das respectiva~ 
tarifas, á . rt>quisição dos Governos da União e <;los Estados 
si:.rvidos pelas estradas, ou· de agentes seus devidàmenfo au
torizados, os immigrantes e trabalhadores nacionaes, éom as 
i:;uas bagagens, os ml~hinismos destinados á lavoura, as plan
tas e sementes, os remedios e generos reclamado;; em caso de 
calamidade publica, ~s forças do Exercito e das policias, C', 

.. 
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~m geral, os fu'nccionarios publicos, foclcraes, · cstaduaes . e 
• municipacs. quando viajarem em razão do respectivo cargo; 

. e ) que Sf'ja gratuita a conduccão de malas do Correio; 
f) que fique garanti,do aos Governos da. União e dos E~

tados, em caso de nec essidade publica, o direito de utilização 
õas estradas r. requisicões do respectivo material rodante. me-
diante condice<>~ . estipuladas na uniformidade <lo regímen 
bdoptado c!'!l casos identicos, para as estradas de ferro; 

n) que fiqllf) r secrvado ao Govr.rno Federal o direito de 
impor muHas, atf'.; o limite da. pr opria. subvenção, por infrn
cções· das clausulas const11ntcs do contr~cto, ond~ hão de ser 
consjgnadas as cxig1mcia.s da presenle lei ; 

. h) que fique igua mente reservado aos Gbvernos <la 
l:Jniiío on do~ Estados o lir~i:lo (!~ encurnpa1;ão, en1 qualquer 
tempo após tre<t annos contados da inaugnrai:.;1o dos serviços, 
todas a.s obr··is, mat.z:rial rodante e machinismos, mediante in
{lP,mnização <~u>J -::orrespo:nda a-0 .-;apitai proprio· até então em
_ pre~do velos cc:::icessionarios e juros r elaliv-0s, á razão de 
. iO-% ao anno, menos ás quotas de amodi7.ação e ,iuros, por-
ventura recebidos nas circumstancias previs tas na let.tra e 
•fosl.e artigo. 

Paragrapho unico. Conforme -so L1·ale. de regiões monta
nhosas ou não. essa subvenção poderá ser; 

a) respectivamente até 5 :000$ e 3 :OOOS, por k:ilometro, 
of!ra estradas was condil;õ'es es.t.ipuladas no art.. 2•, § s~. 
lettra. a; · 

b) rP.spec~ivamente até 3:500$ e 2:000$, por kilometro, 
::>ara . estradas !J":l.S condições estipuladas no art. 2•, § 3º, 
let.t.ra. ?; . · 

e) res-peotivall}ente até 2 :500$ e 50>1>$, por kilometro, 
para estradas ni.ls oeondir:ões esLipuladas no art. 2•, § 3•, 
lettra e. 

Art. 4.º Deverão ser préviamente submettidos á appro
vação do Ministi:rio dn Vinção e Obrns Publicas por interme
rlio P. r,om o parecer da. lnspectoria Geral de Fiscalização das 
Estradas de Ferr0 os ses-uinLes documentos: 

a) plant.n. geral., na esoo.la. <le 1 :4000, em que seja repre
sentada por curvas de nivel, cspaçada.s de. tres metros, a 
t:onfiguracão do terreno até 20 melros, pal\3, cada. lado do eL-.;:o 
ela est1·ada projectada: 

b) ~rfil 1011gil;udinal, n3. mesma escala, para A.S disLan
cia.~ em pro.ieccões horizontaes, e na de i :400, para as costas; 

e} pc!'fil transverStl,l ela esLra.da e proj&ctos das princi
' paes obras de arte, na esc~lo. de 1 :200. 
. . _ ArL. 5. • As eslradas doverifo ilat.isfazer ás seguintes con-
: d~u~: . 
1 a) a !argura util do leito será, no minimo, de cinco me
:, tros M.S regiões montanhosas; nos chapadões e regiões leve
\mcnl c accídcntaclas l"S'S<' mínimo c;m·á de seis metros nos 
~liohamentos rectos e sete me;,ros nas curvas; 
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-b) a rampa maxima achnissivel será, para R-$ estradas de · 
leito revestido, de 3 % nas regifres monta!l'hosas; para as es
traoo,s <le leito natural, consolidado por ~ylindragem, esses -
maximos serão respectivamente toleradQS' até 3,5 % e 7 % : 

C) O raio. minimo SC['á de 50 met,ros e, por e:xcep~ão, nas 
zonas montanhosas, poderá ser diminuido até 30 metros. Em 
qualquer caso; 'Quand-0 o raio se 1'3.J)pro:rimar destes minimos, 
o i;l'.rril transv~..::~sl do leito r:lP.vr.:i-á ser convenientementr-: -
modificado, de fórm~ a serem athnooJos os effe1~1·s da1forç'.l.. 
rE.-r.u; 1 11ga: • . . 

d) a profundi<lade e }argura' das •1alletas, o~ passeios ln
terac.s, as obras diversas 'de protecção da estrada. etc., serão 
~specificados -pelo Governo, em regulamento7 · 

,Art. 6.• O Gov~rno determinará a velocidade maxima e . 
a carga maxinm Cios vehiculo:::, tendo em consideração os t:r
pçis_ usuaes de autcmoveis. _Para o caso das eslradas mencio
nadas no art. 2º, § 2". essa car·gá maxima será. determinada 
de accôrdo com os typos de vehfoulos, que, com excepçã(J dos 
ehaipados carros -a bois, por ell~s poderão tansíW-r, e tendo 
et~'l conta a existencia ou não de rr..olas, entre o eixo e o 
estrado, ª·largura do aro. e- diametro d6.$ rodas, o esforco 
maximo que o ·motor posSa. produzir, etc. 

Art. 7." .Na hypothese de ser a subve.ncão concedida aos 
Goverqçis dos· Estados, o Governo FMeral poderá limitar-se a 
ID\l,Odar examinar o trecho ou trechos conclui-dos, cabendo
lhe, porém, em qualquer tempo, o direito. de fiscalizar a 
tonstruc'Qão e conservMão das -estradas. - · : 

Art. s.• Na hypothese de ser --a subvencão concedida a 
-,articulares, ou a em-prezas p,:r: elle~ or'gimizadas, deverão 
estci:: (:om:orrer com a quota. m;i:.r,s~aria -para man;:.·~r-se :-..
fi~c:i.lização continua das obra.s e s~n·içns . 

..U-t. 9.º Os p~rticulares ou governos estaduo.es, que obti
-..erem os favores da subvencão, ficarã·o obrigados a enviar, 
~nnualmente, á Inspectorii:l. Geral da Fiscalização <las Estra
odas de· Ferro, todos os informes relativos á vida technfoa e 
industrial das resp€ctivas ~stradas. 

Art. 10. As ··subvencões, de que trata a presente lei se
rão pa6'8.S por seccões de 30 ki1ometros de est.ria.da, en~rei;ues 
ao trafego, abrindo-se "Para. tal fim os :necessarios. credltos na , 
:-epart-icão fiscal do .Jogar em que a estrada fôr construida. 

- Art. 11. Continuam em vigor as disposições do 'decreto ' 
n. 8. 324, de 27 de outubro- de 1910, que nãn !!onllidirem com 
à presente let. 

4.rt. 12. Revogia,m-se a.s disposições em ~ontrario. 

Sala das Commissões, ::f de setembro de 1918. - Galeá( 
Carualhai, Presidente. - João Pernetta. - Raul Fer12andes 
-Justiniano de Serpa. - Ba'lthazar Perei1'á. - Alberto Ma' 
r.anhão. - Sam:paio Corrêa. - Octavio Mangabeira. 
Simões Lopes. - Moniz Sodré, 
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N. 693 - 1920 
Esta~elece q1w-1is. vavas 'de continu.os, na Policia Centi·al; se-

3am precmchidas pelos actuaes sen)Mtes; com parecer 
C•mfrai·io da Comrri·issão de Finanças 

(Vide projecto n·. 349, de 1919) 

. O pri>jecfo n. 3~9. d e 1919, cogita do preenchimento .!as 
vaga~ de contínuos na Policia Central. 

E vídent.emente o próject.o amolda-se a um criterio de 
justiça, ·porém, trata de assumpto, pela 6Ua natureza, de ca
racter regulamentar. Ao Poder Executivo cabe n. faculdade de 
expedir r.egulamentos para fiel e:x:~cução das Ieís e decretos 
e, precisamente a matería -contida ·no projecto está incluída 
nessa faculc!ade. 

· A Commissão de Financas aconselha a Camá~·a dos Depu
!ados a sua rejeição. 

'Sala das : Commissão, de dezembro de 1920 . ~ Alberto 
Maran ftão, Presidente interino. <- Oscar Som·es, Relatot'. -
Pacheco Mendes. - L. Co~êa ele Brito. ;:- Ca.rlos Naximi
liano . - Souza Castro. - Octaiiio Rocha. - Celso Bayma. 

PROJEC:TO N. 349, DE 1920 
O Congresso Nacíonal resolve: 
Art. i. º As vagas d e> continuas que se dérem, na Policia 

Central, serão .preenchidas pelos actuaes serventes (i 2) que 
constitu c:?m o quadro effecLivo e que terão estabilidade. 

Art , 2 ... Serão aproveit::idós os serventes mais antigos 
ou os que, por seu trabalho e c!edicação mais merecerem. 

Art.. 3. º Revogam-se as dispoi.;;içóes em ·contrario. 

,.Sala das sessões, 17 de setembro de 1919 . - Nicanor 
Nascimento. 

N. 694 - !920 
Fixa a alr.ada dos juizcs federaes; com parecer da Commis.vrío 

de Constituição e Justiça cont»ario á cmmida do Senodo. 
n. 25, que esta Casa do Conaresso mante?.'P. por r.lofa lr.1'1;oi: 
de votos; votos cm separado dos Srs. Jos<J Bonif acio e .4.1·-
7.indo Leonc; e parecer da. Cornrnissão de Fínani;as, fa-vo-
1·avcl á mesma emenda n. 25. · 

E m fins do. anno passado, voltou á Camara. c~m 25 eme.n
das .do Senado, o projecto n . 197, de 19~. 6, rel::it.1vo á Just1ca 
Federal. . . 

· Dessas emendas a c;amara ápprovou 23 e rejeitou du~s: 
p. que manda que em· cada uma das varas federes deste Dl!l-
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lrictl} hafh. um C;7creventc juramentado, <le livre nomeação 
e de.tµi<lsão do respectivo juiz, exclusivamentD encarregado 
dos pro~essos de executivos fi!caes, e a que autoriza o Po
r-ler Executivo a crear, na Justiça Federal, tres tribunaes re
gionacs de scgund~ instaneia. 

~1cir.n ti ficado oiricialmenLe do vot.o da Gamara, o Senado 
::n:mleve a ultima destas du!.15 .emenda-5, conforme consta do 
offieio n . 205, de 12 de julho -de rnzo. 

Em conscquencia, cumpre á Camara, nos termos do ar
t.igo 39, § 1 º, da Constituição Federal. pronunciar-se nova
mente sobre essa emenda, o que obriga esta Commissão a 
hzer outro tanto. · -

•Quando, pela primch'n. vez, foi aqui e:-tami_nada a propo
siçíio do Senado contida nes.:;n. emenda_ a Comrn:iSsão de Con
slif,ui~ão e Justica. cnnvcncida da iÍl.constitucionaHdac!e da 
medida, foi .-de pa.reccr Que a Camara deveria rejeita1..:a, 
como a rej eitôu. 

Na sua cxposicão lembrou que a idéa ca crcacão, entre 
nós, de tribunaes regionaes, não é nova e já·. fôra mesmo 
:c.onsub'stancia.da em =dous :Jfrojcctd.s apres,en~:i1fos ao :Con
gresso, um na Camara, pelo Sr. Deputado Pedro Moácyr, em 
1907, e o outro no Senado, pelo Sr. , Senador Fernando 
.1\Iendes, cm 1911. e mostrou que em tres sentidos se teem 
pronunciado os juristas ·que es~udaram o ~ssumpto, .- pen
;0ando uns, que os tribuna~s .. federaes, cu.ia creação a Consti 
tuicão autoriza, no seu art. 55, só podem ser os de prímeín 
:instancia, entendendo outros, que são os de segunda instan
cia. e achando os terceiros, que tanto podem ser -0s de pri-

. meira como os de segunda instancia e até mesmo os de umP. 
inslancia intermediaria. Citou as op:iJliões manifestadas 
n~sses tres senlidos e reproduziu os argumentos desen.vol-.;i
dcs a favor de C:"tda uma dellas, emittindo, afinal, o seu juízo 
l.os i;eguintcs t~rmos: 

tOra, por mais que se tenha. pretendido r efutar o 
nrgumenf.c ca:::iilnl produzido pelo eminente Sr. Pedro, 
Lessa, cam fundamento no art. 59, n . II, da ConsLitul
cão, esse argumento ficou de p6. 

O disposiivo invocado pelo insigne mestrr. atlrl
bue competencia ao Supremo Tribunal Federal para. 
-«julgar, em gráo de recurso, a.~ questões resolvidus 
pelos juizes e tribunaes federaé~. assim como as de 
que tratam o presente ·artigo, § i •, e o art. 6fü•. 

Nenhum outro t ribunal, portanto, :poderá julóaL' 
em gráo de recurso essas questões. Logo, não e possi
v~l a ~rear,:iío de' tribunaes federaes rcgionaes de se- • 
gunda instn.ncia. · 

Esse é o argumento do Sr_ Pedro · Less~. argu
m.ento, que pareee írrespondi:vel., · 
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Contra elle tem-se dito - vejam o cítâdo accor
dam do Supremo Tribunal e o livro tambcm cila<lo d.;> 
Sr. Carlos Maximiliano, nos trechos acim~ tram:criplós 
- que a ma.teria. de recursos é, em geral, rego!ad:i. por 
lei ordin&ria, e Que é direito do (.;ougrcsso cs1,!L'elei;c1· 
e supprimir recursos communs, a su~ vori Lacii:. 

·Não h_a. duvida. _que, em 1termos, :-.ssim f: os recur
sos ordim;rios ~ão ostatuidos .nas leis de processo. A 
estas cumpre especificar os casos de aggravos I' ur1pel
Jacões, augmentar ou diminuir as ·11ypothescs em que são 
admissiveis semalhantes recursos, substituir l.in.s pelos 
outros. 1\las, ·uma cousa taes leis não poda.>n :!::\zer -
é mandar que esses recurso~, quand,) arunítb::i0s das 
decisões e sentenças dos juizes e lribunacs foocraes, 
sejam julgados por outro tribunal, que não seja o 
Supremo Tribunal Federal, isso porqiie a comi;etenl'ia 
desse tribunal, pa1·a julvar taes recursos, é de ordem 
constitucional e não póde ser alterado. por leis ordiL1a
rias ou !eis de_ processo. 

A ConsLitu ição não exige. realmente. que de todas· 
as decisões e sentenças dos juízes e t ribunac.::. redcrae.s 
baja recurso para o Supremo Tribunal, mas rxigc que 
todos os recursos dessas decisões e sentença.s sejam in-

.. terpostos para este tribunal e por elle ,iulgados. E uma 
tal exiger:.cia constitucional não poderá .ser Ut'::itlcn
dida pelo legislador ordinario. Qualquer Jc1, pcda11to, 
que attribua competencia a outros tribunacs fiara- j ul
gar semcihantes recursos, será flagrantemente ir,const1-
tucional. 

E' '.por consei;uintc, il'respondlvcl c.s.:c argumento 
do Sr. Pedro Lessa, acima enunciado. 1.; sendo assim, 
todos os outros, quer os expendidos por ellc mesmo, 
quer os desenvolvidos pelos demais conctlt1.<cicn-:alistas 
que enfrentaram a materia, dispensam o exaru.r., que 
Vil'ia alongar demasiadamente este parecer. 

Os triliunacs regiona.os só vírínm aHiv1ar o .Su
premo Tribunal, do trabalho de que não dá ~onta. si 
fosse. possivc! a divisão do mesmo trabalho entro este e 
aciuclies. OuLra cousa não faz a emen da do ·Senado 
s inão estabelece: essa divisií.o. Mas, si tal c!:vi~ão é 
inconsUCucional, como parece claro, a cmen1a deva 
ser rejcifada. 

cumpre ainda admíllir, para ari;umcct.:1r, qLte 
não se.ia tão manifesta a inconsiiutcionaiida.Jc da 
erea~ão do tribunaes regionaes Icde~:ies de seguuda 
instancia; que semelhante creação se.i::i ~pena'3 de 
constitu::ionalidade duvidosa. 

Que, pelo menos esta ultima hypothese se ::erifica, 
~. absolutamente incont.~stavel. A controversl~< que 
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sobre o 'é.ssumpto existe, como se mostrou, r,5e isso 
fôra de duvida. ' 

Pois, bem, pergunta-se, si :i. creação des~ . .:s tr1-
bunaes, nos termos da emenda do Senado, é de consti
tucionalidade duvidosa, convém creal-os? 

Parece que não. 
O eminente Sr. Epitacio Pessoa, Relator, no 

Senado, do projecto.da Camara, ao· qual foi agora apre
sentada. a emenda em questão, empenhado em intro
duzir no projeeto medidas que concorressem 'Para al
liviar o pesado trabalho do Supremo Tribunal, julgou 
prudente, e com razão, conforme se verifica do seu bri
lhante parecer elaborado ha cerca de um anno ape
nas, não perturbar a marclià do projecto, encartando 
-nelle uma creação de eonstitucionalidadé duvido·~a. 
qual a dos tribunaes regionaes de segunda instanCl!a. 
Disse elle: 

<r:Pelo que toca: ao pesadíssimo trabalho. do Su- · 
preme Tribunal Federal, de .muito maior alcance sel'~a 
a iristituicão das camaras, como lembram uns, e a . 
creacão dos tribunaes regionàes, ~omo su~ermn 
outros. Mas,. ha dvvid'1.s quanto á constitucionaiid<tde 
lle qualquer destf1s · mr.dirla.s e a ultima terit ainda r.1;n-
tra si o argumento de despeza que, no momento act1cãl, 
é uma razão de valor, de sorte que a proposição de uma 
ou outra daria Iogar . a; longo debate e determinaria 
grande demora na adopção do projecto, o quál, entre
tanto. de momento a momento se torna mais urgente .!> 

Sõ merece louvores· a.' prudencia. com que andou o 
eminente Senador, que hoje occupa com dignidade a 
curul presidencial. · . 

Supponha-se que a Camara acceite a emenda do 
Senado, que ella se converta em lei e o Poder Exe
cutivo, usando da autoriazcão ahi contida, crie os tri
hunaes regiona:es, nos termos constantes da tmesrua 
emenda. . 

Serão elles installados e começarão a funccióna-r: 
. mas, o Supremo Tribunal Federàl-1 que é o interpreté 
supremo <la Constitu.icão, recebendo um'a ap.pellacão 
de sentenca proferida por um juiz federal em causa de 
"\Uilor superior a cinco e infer ior a cincoenta contos. 
toma cohecimento do recurso e o julga, declarando in..:. 
com1titucional, com fundamento no art. 59, n. n, do· 
Paet.o Federal, a lei que crcou os tribunaes regionacs e 
lhes attribuiu- competencia de segunda instancia. Qu:il 
SP,rá a situação? 

Esses tribunaes terão. afinal, dr:: .ser c:ttinctos e m. 
seus membros, magistrados vitalicios, ahi ficarão e!!! 
disponibilidade, pe.~ando íl!lu~Jmente sobrr. os cofr~s 
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da Nação; ou terão de ser transformados em tribunaes 
de primeira ínstancia, •perfeitamente dispensav.eis, e 
que em nade. concorrerão para aliiv1ar o Supremo Tri
bunal Federal do seu pesado trabalho, a menos que r:;e 
adopte o alvitre do Sr. Oarlos Maximiliano. 

Outras considerações poderia ainda fazer a Com
mi$Silo, mas limita-se a estas, certa de que bastam 
para convencer ,,. Camara de C')Ue a emenda do Senado 
deve ser rejeitada.» 

Deste parecer discordou. o Sr. Deputado José Bonifacio 
illostre . membro desta Commissão, formulando brilhante voto 
em separado; no qual sustentou a constitucionalidade <Ja 
creacão elos f.ribunaes n,gionacs de segunda instancia. 

Na Commissão de Finanças, lambem ouvida sobre o as
sumpto, foi Relator o Sr. Deputado Celso Bayma. f!UC escre
veu substancioso parecer em defesa da consfüuci6nalida·de da 
emenda do Sena.do. Esse parecer, porém. ao contrario do que 
se tem dito na imprensa, não foi adoplado por aquella Com
mi'ssão, que preferiu examinar a medida sómente sob o· ponto 
àe. vista financeiro, tanto assim que no final desse trabalho 
lê-se: 

~ste é o parecer do Relator. 
A Commis;;ão de Finanças, vorém, por maioria de 

YOtos, estudar.do a questão sob o pon.to de vi.sta f inan
cei'ro, adepta todas as emendas elo Senado,· inclusive 1J. 
de n. 25. submettendo-as ü. deliberação da Camara.:s> 

No plenario foi o parecer da Commissão de Constituição e 
.Justiça, na parte re1ativa ã creacão dos tribunaes regionaes. 

- defendido pelos illustres Srs. Deputados Manoel Villaboiro, 
Heitor de Souza, Albertino Drummond e pelo humilde Rela
tor do mesmo parecer, -c iµlpugnado p elo nobre Sr. Depu
tado Celso •Hayma. 

Rejeitada a emenda pela Camara, de ª'ccêrdo com o pa
r ecer desta Commissão, e feita a communipação ao Senado, a 
Commissão de Legislacão e Justiça dessa ,Casa do 'Congresc;o 
opinou pela manutenção da emenáa n . .. 25, invocan<lo como 
principal argumento a favor da constifocionalidade da me
dida ahi consignada o pronunciamento do Supremo Tribunal 
Federal. 

Esta Commissão escreveu, no seu parecer : 

<1:0 Supremo Tribunal Federal ·que é, em nosso 
regimen, o supremo interprete da Ccm.S;tituição, Ja rn-

·- ter.pl."etou, em varios a.ccórdãos, aquella disposição 
constitucional, dizendo que ella não tem ·eni vista da.r
lhe competencia para-julgar em gráo de recm·so t odQs 
as questões resolvidas pelos juizes e tribuna:cs fe-
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deraes, mas, eÃclusivament e, discriminar as funccões· 
que e.""Cerce como tribunal de recurso. 

Eis os termos do aC)cordão profel'ido em 6 dé fevs
reh·o de 1895, do qual foi Relator o grande juriscon
sulto · "J"osé . Hygino, membro da Consfüuinte: 

(Reproduz esse accórdão, conhecido . desta Com
. missão e tran$cripto no seu primeiro. parecer sobre a 

emenda examinada). · . · 
· Esse accórdão recebeu as assignaturas, sem r estri

cc:.ões, dos Srs. Ministros Ameríco Lobo, Ubaidino ao 
Amaral (membros da Constituinte), .P ereira -Fran::o, 
Piza e Almeida, Pindahyba ·de MaLtos, Francisco .. Oso-
rio e Bernardino Ferreira. . 
, Muitos · outros .accórdãos proferiu o Supremo Tri-

bunal Federal no mesmo sent ido. 
Si, pois, ·§egundo · a interpretação dada sempr~ 

pelo Supremo Tribunal Federal ......:. que é o supr·emo 
inter.preite da Constituição - o arL 59, n. 2, da Con
stituição não teve em ·vista admittil' o recurso de ap-_ 
pellação de :todas as sentenças -definitivas ou com foi-éa 
definitiva, proferidas pelos juízes inferiores, mas . dis
criminar os casos c-ompr ehendidos na cómpetência ori
ginaria e privativa do Supremo. Tribunal, . daquelles eru 
que elle funcciona como tribunal de recurso, o argu
mento invocado pela d'igna Commissão de Constituição 
e Justiça da Camara dos De.putados contra a constitu:.. 
cionalidade da emenda, não tem fundàmenlo algum . . ' 

A medida é, pois-, perfeitamente constitucional. 
·«Não vejo, ãisse . o 'àctual Chefe de Estado, que e 

um eminente jUt"isconsultú, e exerceu· com muita dis-· 
tincção o car:go de membro do Supremo Tr ibunal, onde 
esteja a inconstitucionalidade dessa medida . Si no ar
tigo 59, n. 2, a. Constituição declara que o Supr-emo 
Tribunal julgará em grão de recurso as questões re
solvidas pelos juizes e tribunaes federaes, é ciaro que 
esta ;não teve o intento de constituir o Supremo Tri
bunal em teicei:i;a instancia obrigatoria para todâs a~ 
decisões dos juizes inferiores, mas sim conferir-lhe 
competencia J)ara conhecer· dessas d!!cisões, nos casó'S 
em., que a lei ordinaria o estatue.'> 

O art. 34, n. 26, -da Constituic;ão, dispõe que com
pete privativamente ao -Congresso Nacional organizar 
a Justiça Federal, nos t ermos do . art. 55 e seguinte3, 
e o referido art. 55 está ássim concebido; 

«O Poder Judiciario da União terá por orgãos um 
Supremo 'l'ribunal Fec!~ral, com séde na Capital rta 
Republica, e tantos juizes e tribur.iaes federaes, distt·i
buidos pelo pai;:, quantos o Congresso crear.~.i 

Não distinguindo esta. disposição eo tre tribunaes 
regionaes de primeira ·e de segunda instancia, como di-
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zer-se que a Constituioão Politica só permitte a crea
, ção de tribunaes reigonaes de primeira instancia ? ! 

Tem-se. invocado contra a constitucionalidade dn 
1 emenda a l).pinião de um dos mais i\lustres membros 

do Supremo Tribunal Federal. mas muitos outros 
membros eminentes desse Tribuilal, como n-0tavei.s ju
ristas e commentadores da nossa Conslituição, teem 
manifestado a opinião de que a creaçâo de tribunaes 
regionaes de segunda. instancia é uma medida perí"ei
taroeBte constitudonaL 

E acima de todas e<çiias opiniões estão os accordãos 
du Supremo Tribunal Federal.~. 

Desse parecer discordaram dous illustres membros dll 
Commissão de Justica do Senado, os Srs. Senadores O~.taciiio 
.Ce Gamará e MarciJio de Lacerda, sendu que o primeiro fun
damentou brilhallltem.:nte o seu voto, invocand.o o elemente 
historico da Constituicão e argumentando assim: 

-1:Não é lícita a creação de tribunaes federaes. 
àe 'segunda instancia, em face do disposto no ar
tigo 59, n. II, da Oonsti-tui~ão de 24 de fevereiro 
de 1891. 

Esse· dispositivo, bem como o do art. 55, da. 
mes~ Constituição, representam, ipsis verbis, os 
arts. 54 e 58, n. II, dos decretos ns. 510, de 22 de 
junho e 914 A, de 27 de outubro, tudo de 1890, am
bos expedidos peto Governo Provisorio e assi~ados, 
tambem ambos, pelo então Ministro da Justiça, Cam
pos Salles. 

Os constituintes não lhes alteraram uma ·virgula 
siquer: 

Pondo de lado i;i, doutrina da interpretação tel~c
Iogica do texto constitucional, como fizeram alguns, na 
já muito debatida questão do verdadeiro sentido e ap
plica1; ... o de semelhante artigo, e, fiel âs velbas t"e;;rns 
de bermeneutica, procurando reconstrui!' o pensa
mento do legiüador, com o auxilio do elemento hi!;to
rico, chega-se á conclusão. de que a legislatura ordi
naria não póde cr~ semelhante tribunaes de segunda 
instancin: 

Os legisladores de :lS91 nadtl. 'alteraram do texto 
dos artigos dos decretos de 1!:!90, concol'dando, por
tanto, com o principio que presidiu á ~ua elaboração. 

Mas, o Governo Provisorio, qne laes decretos ex
pediu, lambem, pelo chefe e Ministro da Justiça, bai
xou o decreto n. 848, de f 1 de outubro de í89ü, que 
organizou a Justi~n Federal. 

e. -Vol. :XIV 
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· Na su~ expos1ção de motivos, disse o Dr. Campos 
Salles: · 
~ org1mi.zacão contida no decreto, que ora sub

metto á vossa assignatura, rigor.osame1ite, calcado so
bre as bases estu./Jelecictas pela ConstUuição (eviden
temente a que atompanhou o decreto de junho de· 
18~0), remove tooo.s as di!i'iculdp.des e evita. toctus os 
perigos ... > · 

'- Mais adeante, precisando ós pontos de sua analyse: 

..i:No tocante á. estrµctura especial da Justica .Fe
deral .e á acção que lhe é peculiar, julguei conveniente 
instituir sóm:ente ditas instancias, de accórdo com o 
systema modernamente accieito para a Jüe1·archia ju-
diciaria. . 

·· · · · Ém · ~8;.Pãitb" · â · este ·:Principio; .. ·º·· sü,p;.ern."a· · '.iri: 
bunal, t.al como se acha aqui eon:stiluiúo, não julga, 
nos casos de recursos, SINÃO como uma segu'!Ula· e ul
tima instaMia: é um typo inteiramente novo, e, por 
isso mesmo, bem diverso . ~quelle que nos levou 
o regímen centralizador da moruirchia. 

• · ·: iNa.· · õriàni~~êãõ · «iile · võs: âpresênio, · ã!"iscá~(tõ:;,;; 
do molde americano, institui uma secção judicial em 
-cada Estado com um só juiz, tendo a sua. séde na respe~ 
ctiva Capital; ao todo 21 juizes, .com outros tantos c;ub
~titutos, :que considerei indispensaveis para que 1:1. mar
·Cha da Justiça não possa soffrer solução de . continui
<lade nos casos de impedimentos temporarios · (CAJ\.1POS 
s_.u,LES, Ezposição de motivos ao decreto n; 84.8, de 11 
<le ·outubro de t890) • . 

No seu art. 1.0 dispunha esse decreto n. 84-8: 
' 

<A JustiÇa Federnl será exercida por um Suprnmo 
Tribunal Federal e por juízes inferiores, intitulados 
juízes de secçãti~. 

E no art. 8º: 
«O tribunal decidirá as questões affectas ·a sua. 

competencia, ora em primeira e unica instimcia, ora 
cm segunda e ultima instancia, conforme a natureza 
ou o valor da causa.>. 

A permissão pois, do art. 54 00. Constituição que 
.acompanhou .os decretos ns. -5'10 e 914 A, de 1890. da. 
cI'eacão de jitizes e tribtinaes f cderaes •quantos o Con
m·esso .ci·ear, 2videnlemente ficou subordinn.à~\ ao ".>re
ceito' de seI' o S1f.p7'Amo. T1·ibunal, nos casos de ret:·ur
scis, sempre um .. tribunal de seg)lnçla e ul tim>l. inst:.m
<~iã, ·como indic"áfa. o Ministro da .Jtistica, ·na exposição 
t}ue· succedera .~ 'pt,imeira publica.çã0: da Const.ituição 
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com o decret.o de 22 ·de juµho de H~ro. e antecedera 
ao decreto de. 27 de_ outubro do mesmo anno, que con
servou sem alteraçao . alguma, esse dispositiV•) do de
creto d~ junho. 

Por demais, a manutenção, jâ alludi<la, das mes
mas palavras do art. 58, ns. I e IT, de::se;; decreto~, no 

, te~to do art. 5g,, ns. I e II, da Gon::;tituit;Jo ''igente, 
d~1xa bem claro, que o l~gislador cor.stituin tc se ins
pirou !!º~ . mesmos princípios, tão chr;::,mente ex[Jo:;tos 
peJo M1~1stro da Justiça do . Govcr;;o Provisor io, con
substanciados no decreto n. 848, de ·18\JO, ~•·igoro~n
mente calcado sobre as bases estabeicci11u~ na. Consti-
tuição>. · 

_ . · Assim, a legislatura ordinaria pódc créar 0s tri
.bunaes federaes que entender, mas e5~es não serão, 
nem podero ser de segunda ínstancia, porque esta, 
desde· o primeiro plano de Constiluicio. ficou e:vclusi
vamente rese1·vada ao Sup1'emo Triõu11•1l F<Jde'l'al. 

Póder-se-hia, 6 certo, argumental' que o legi::;Ia-
. dor · constituinte, .adaptando o ttf:;.lo tia Goustiluição 
elaborada pelo Governo Provisorio, o .fi:r.cra por outros 
fundamentos ·e; até mesmo; ' dando a er::>i~ texto signi
ficação e vigor diversos dos que lhe dnvam os primiti-
vos elaboradores. · 

· Essa supposi~o desapparece, si se attender a quP. 
o legislador constituinte, no· caso o eminente Relator, 
propoz e o Congresso acc-eitoú ·que a e:s:pres!>ão decidir, 
·<lo. arL. 58 do decreto de i890 cüado. e que se encontro. 
transcripto no ·projectó da Commissão dos 21, fosse sub
stituída ·por processar e Julgar. . 

Ora, . a não serem ·os casos de competencia O!'í;,ri
naria, . previa e expressamente consagrada, os triliunaes 
·de segunda -instancia, . nomeadamente,, quando como tai 
Junccionavam, apenas iulgam e não processam e jul
uam; 'aliás, como niuito acertadamente o mesmo legisla
dor constituinte estabeleceu para o Supremo T~·ibunal 
.no art. 59, Ii. II ......;. Jul(Jar os 1·r:ct1.1'sos • . . 

•· · Assim,· si indistinctamentc aos juízes e tribiinae.> 
fedáaes foi. deferida a compctencia. de processai· E 
julga1·, não mais dccidü., como no · primitivo te:o.to, o 
que .poderia se prestar a mai s de uma interpretar;ão, 
e· ainda · não p1·ocessar OU julaa1· todas as causas do 
n'atureza federal (art. 60·. Jcttras . a a i ·da Constituição), 
se lhes nivelou. se igualou a competencia. de uns ou. 
<le outros; é evidente que r econhecçu _Poder o. p1-ímçi1:a 
instuncia do foro fed·eral ser constitu1da on pelos JUl-
7.es singulares, ·ou por tribunaes collecti_vos, con~o no 

0.fóro criminal, no ·c;aso ·do .jm·11, on no e1vel ad wsta·1• 
da· organização da· justiça · focal do Districto Federal. 
feita com o decreto '!l· i. 030; tambem do mesmo anno 
de iS9'0. . . 

Par.a não alimentar demasia<lamenio este "º!"? 
vencido,deixa-se de invocar argumentos qun outro::; J:.t 
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adduziram, a-eba.tendo esse assumr>to, chamando entre
t~nto, _a ~tteucão dç Senador para o parecer da.' illustrc 
Comnussao de Justiça da Gamara, e a brilqante defesa 
que do mesmo fez o seu distin-cto Relator, no Diario do 
Congresso de 30 de dezembro de Hl19, paginàs G.2iô!! 
a 6.282. 

Entretàntp, não poderá s~ furtar o voto vencido 
ao dever de .assígnalar que o accordão invocado. dl! u 
de fevereiro . de 1895, não tem a significai;;ão qu~ lhe 
.emprestou o honrado Relator do voto vi~torioso des ta 
C'ommjssão . · 

O q11~ · se qu iz, nesse julgado. foi wincipalnwntc, 
firmat• o principio da constitucionalidade d;:i,s alçadas, 
o que não constitue controversia actuaL 

F..ncarece, JJ'orém, o Relator a circum·st.ancia. de 
ha vm· sido prolator desse accôrdo um membro da Con
stituinte. 

Poi.s bem, essa circurostancia só prova em des!·a
vor <lo accá1·dão, :pois o Miri.istro José Hygino pensou 
de fórma diversa daquella com que se e::qpressavti o 
constituinte Senador José Hyyino. 

Effectivamente, crltfoando a organização do Pc:Yder 
Judiciado do projecto de. Constituição, que, como já 
ficou assignalado, neste parlicu,lar, foi ' manLido i;rm.s 
litteris pelo lcgisla:dor constituinte de 1891, censura'ª· 
e~e <ligno constituinte pernambucano, o faclo de con
sagrar o pro,iecto o Supremo 'Iribunal :Fe~eral coroo 
tribunal unfoo de seuunda instancia, e apontava fact06 
concretos tpara !Patentear ;semelhante inconve.ni.enle. 
Annaes da Constit·uinte, vol. 11, pags. 55 a ô~L) 

E ' prcci:o consignar que as providen~ias 'dcfcnci
das pelo honrado ~cnaClor; partictario da unidade Cla 

. magistratura, e entre ellas a de. tríbunaes federaes de 
appcll,ação, não foram vencoooras entre s.cus pare.s. 
(Annaes citados, pags . 135 e 1:)(3.) 

P1·evaieceu :i úpinião do Ministro da Juslica, Cam
PQS Salles, que a del'cnC.cu bt·iJhantcmcntc. (Annacs 
cil1J.dós, pags/ 107 a 12G. ) · . 

E sí os constituintes mantlvcram o Le.xlo integral . 
do; projecto. ficou, co~· a censura do illusu·ado juris
CQnsulto, o Sup.reino 'l'ribunul como unico e exclusivo 
tri.bwtal de segunda i'nsta11cia. · 

Em ultima. anaI;·se, não aproveita a.· citação feita. 
pois que, regulares º' constitucionaes as restricções de 

. recurso, d.ecorrentes da fi,;:ação das alçadas, .essas só 
servirão para a inadmissiJtilida<ie de sua interposição, 
mas .uma ''CZ permitfülos os reeursos. delles não po
~erão conhecer- quaesquer outros tribunaes - .só o 
~upremo 'rtlbunal é compctento pará os JULGAR {~:: 
trgo 59. n. II}. ' 

Podem. não ter . tecurso todas as causas que se 
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processam. perant!! os jtiizos -Oc p r imeira. instancia, 
sejam jutzos sinuulares, sejnm tribunar:s cottectivos, 
ma~ toclo.s os recursos que admiltidos forem devem vir 
ter. s1:m instanciei 'intc:rrne<Ua, uo :Supt·~mo 'l'ribunal 
l:'edcral . · 

A imlancia . intermediaria, quei· pal'a. impedir o 
:i~c ~!\SO rios rl!cur~os ao ~uprcmo Tribunal, eom nova 
fixarão du at~aaa, quer para erigir aquelle •rribunal 
1ml l~rccira instnnci?., altenla contra. o e&pirito da 
uossn. Conl:llíluicâo P. a trn.di<.;ão do uosso direito, que 
flllf\Cn udmiLtiu tres instanci.a. no civcl .i. 

Após ligeiro d11bate no plcn:i.rio, o Senado se manifestou 
da nr·c:{)t·do cnm o narc.!cr da sua Commi,ssão de Legislação e 
,Juslh;a, rnunlcnôo a emenda qU1:l autoriza .a crcac;ão dos tri
LLtt1t.11!S rcgiunaes ele sc.;unda instancin. 

Ft~ra do J.•arl\!mcnto !oi tambem o assumpto estudado 
cl!.'pD:_.; dó volo <.la Canw,ra JJrofel·iC.o no anno passndo: já 
!Jr:iu pro:;irio 8u[>remo 1·1·rbunal J'cderal, po1• occasião' da ul
tima reforma r.10 seu Hcgimenlo interno. já pelo Instituto 
Gc,s l\rlvi~~Hlos de ::> . l'aulo, DClo Wustre jur:isla Sr. Spencer 
V:tmr1r~. cm ar tigos pubfícados no Jorru1l elo Commercia, e 
pr:ln propria 1·edac.~ão d<.>~se gmnde or•;:ão lia nossa imprensa, 
o qual r.m diversos nu:ncros defendeu com calor a constitu
cionnlidndo e a nctcso:icluce da crcacão dos í.ribunaes regio
nn : ~~ 1fo segunda .instancia . 

l lll 11ue se passou no :8u-prcmo Tribunal Federal, dá no- · 
tlcln n !Ida rla >"lll~ i>r.ssão de 9 de ,iunho de i!l20, publicada 
no Dit11·io O(f{.cial, do .:!b seguinte, ondl:!, á pag. 9 .. 917, lê-se·: 

«O Sr. Presidente submcttcu :í ariprovação do 
'fribunnl a seguinte emenda. ao Regimento interno: 

<Accrescê~le~e ao arL 1G, § 3º, antes da leltra a, 
e depois da palavra «instanci~ : como m~ico Tribtmal 
<fe i·ccursn na Justir:a Federal. (Constituição da Rcpu
hl ica, ar t. 5D, n. m: Ilio, 7 cic junho ele ·1920. - Hcr
minio 1"1·a11c·iseo du Espírito Sa71to. - Pedro Lessa. -
tJor/ot"retlo C1rnha·.- Jlwni;; !Jrm•et.o .- Pedro Mibialli. 
·- Vfoeti ·os (.fe Castro. -- E!'mnmdo f.in.~. - Herme
r.caiCdo· dJJ Ba1·1·01: . - Pcdi·o dos Santos. - Leoni 
llamos.~ 

O S::-. Mini .si.to Guimarães Nalal, pedindo a p:i.tn
vra. declarou que votava contra essa emenda por en
tender que não · hav]a. razão para sua inserção no Re
::;imenln e expuz ns motivos ele seu voto, dizendo que 
.~:} :lbiõtinna de discutir a inconstitucionalidade da 
mesma por .iuigar isso jnopportuno. 

O Sr. Ministro l\íuniz Barreto, obtenC.o a pal~vra, 
mostrou a conveniencia e opportunidade da. emenda, 
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justificando-a em face da Constitµição e do interesse 
publico. · . . 
· Usaram tamb.em da palavra . os. Srs. Ministros 
Edm undo Lins, Pedro dos Santos e Pedro Lessa, que 

. explicaram .OS ffiOÜVOS J)-Or que SUbScreVel'am. a emenda, 
sendo secundados, .em . partes, pelos Srs. Ministros 

· Viveiros de Castro· e Pedro Mibielli. · · . 
· .Fallou por ulf.imo. o Sr~- .Ministro Pires · e Aibu

<IUerque, deolàrando votà.r contra, · unicamente por 
entender que só :nos casos concretos. trazidos .á sua de
libera<:;ão por provooação das partes interessadas, póde 
o Supremo Tribunal se pronunciar a reS!Peito da in

·t erpretação da Constituição · e das· leis. · Desenvolveu e 
justific.óu o seu modo de pensar. 

· Y.erificando-se 3! votacão, . foi · approva'<ia a · ·emen
da ~ontra o voto lfos Srs. Ministros Guimarães Natal: 
e. P1res e Albuquerque.» 

No · Institl,lío dos Advogados de S. Paulo foi ~lamente 
·discutida . a questão da constitucionalidade· da creação dos 
tribuna.e!; regionaes <:i1e . segunda instancia. .Tomaram p.ârte 
na d_iscussãe eis Srs. -Drs. Vicente Raó, Leal Costa. Daniel 
Rossi. 'MoraP.s Barros, Soares. de Faria, Moacyr Piza e 'Spén".'" 
cer Vampré. manifestando-se uns a· favor e outros · contra 
se·melhante · creação, entendenão aquelles que ella é rierfeita
mente constitucional e p~nsando o contrariei os outros. Mas, 
afinal. na votação,, os vrimeiros tiveram maiori_a e venceram. 
Aqueile .instituto, portanto, se pronuncioti pelai constituciona
lidade dos tribunaes regionaes de appellação. O Jornal do 
Commercio de S. Paulo, de 21 dA .julho deste anno, pcblica 
uni excellerite r esumo de. t6do o debate nessa associação s~i
entif.~.: paulista:. 

O illustre Sr. Spencer "Vampré, Jurista -: de reconhecida 
competencinJ, pubfüou sobre o assumpto. rima serie 'de ar
tiqos interessant·es (.101:·.nal· do Comm__ercio, -de _14, 15, 16, 17, 

· 18 e 19 de julho déste anno ) . nos· quaes sustenta que é. per
:feitamente constitucional a · instituição dos tribunaes r egio
naes entre nós. · s. Ex. · d·AsP,nvolve ahi. · longamente, · os 
me~mos · argum\mtos invocados pelos · partidarios da creacão 
desses t'ribunaes, . em:prestand:O impor tamcia capital ao que 
se funda na questão dias alçadas. Do sêu ultimo artigo vê-se " 
bem ' í!;:;o. pois, elle o comeca . assim: ,. «Queiram, ou não, os 
opugnadores dos tribunaes ri>.:;ionaes de segunda ,. instancia, 
tocfo. o debate. SYI"a em torn9 da questão das alca.dias. » E cr'lro~ 
SC$Ue : 

.~Ficou cemonstrad'o, de modo _a ... não d'eixar-.duvidas, 
quA o Supremo Tribunal Fet}~ral. por -uniforme e rei
terada jurisprudencia, . tem seµlpre· sus~.~ntado ·a COI).

: _stitucio;Dia.lidade das ialçada~ •. 
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Que ci alçada ? :Ningucm melhor o definiu c!o que 
Pereira e Souza: alçada r.; o limite da jm·isrlicçi1o (Dic-
dicna1·io J uridíco, t:ll. Alçrida) . . 

· Des que o Supremo Tríbunal ai.!mittc que a lei 
ordinaria paute a alçada. confere ao Conr;resso o podür 
de limitar-lhe a jurisdicçüo, isto é, àc subtrahir cer- · 
tas causas _\lo seu conlle~imento. 

Admittit· a fixação da aJ~~ada por iei ordina.ria é, . 
consequentemente, admitir que hn. cr-50$ em que, das 
sentença~ J~ lribunues fed13rae.s, não cabe recurso al-
gum 9ara o Supremo Tribunal. · 

AdmiUir a alca1'J.11 é admittir que, quando o ar
tigo 59, n. II, da Constituição dti. ao Supremo '!'ribunal 
compctencia para julgar em gr:io de i·ecurso as ques
tões resolvidas por ,luizes e tribunaDs íederaes, essa 
competencla ó límilacta IJela alçada, ou por outra, nffa 
ha recurso c1e todas as questões que caibam dentro da 
alçada. 

Ora, o que pretende o m~lsinndo .rprojecto:i. não 
é mais 1Ja que ampliar a alçada. 

Si o proje.cio dissesse: d. alçada dqs juizes sec
cionaes fica elevada a vinte conto:;; de réis» - seria 
tal dispositivo inconstitucional perante a doutrina do 
Supremo? . 

Evidentemente não. . . 
Teria o Supremo Tr'ibunal Federal c·om-petencia. 

pa:ra conhec.er do recurso que, não obstante a alçada, 
se interpuzesse ? · 

EYidcntemente não, e n~!'se sentido. é extense> o 
numero de arestas, que Já idei:xamos cítade>s. · 

Pois venha agora um pro.íecto e disponha: Dessas 
questões, que acabam ria ulr,;ada do .juiz seccional, ha
~erá recurso de appeHo.ção para. um tribunal regional 

. de Sl:!gunda in~lancia» -~ em que lal dispositivo offende 
a Nm:retencia constitucional c!o Tribunal Supremo ? 

Lo1:g-e de a offendcr, cofüa;;ra o mesmo p.rind
pio,. já consagrado anteriormente - de que, dentro da 
alçada, não compete ao Supremo Tribunal conhecer 
<lo foito. 

O que ha de novo no projecto é, apena~. uma 
:i:nedida de alta prudeneia,, e liberalismo - a que fa
culta <luas dec]sões, em primeira, e segunda instancia . 
. a questões qile. por caberem na alcada. esca.pariarn 
sempre ao conhecimento da nossa mais alta Côrte Ju
diciaria. 

Poderiamos red!uzir a argumentação a uma for
mula mais ~eral. Nos arg11mentos r;eraes mais facil
mente se evidencia a ve<>dade, ou o erro .. das propo
sições, como atravez de · uma lente, se nos df;param me
lhor os defeitos e os primores do mun-Oo mut~riul. 

Generalizemos, portanto, a questão. 
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_ Pôde o Congresso Nacional, dentro da Constituição 
!1s:ar as alçadas? A jurisprudencia do Supremo Tri~ 
bunal responde que sim. 
Póde o. Congresso Nacional, dentro da· Constituicão, 
~u~trah1r ce_rtas causas ao conhecimento do Supremo 
Tl'1buna1 ·r Sim, porque esta pergunta é a mesma sob 
outra fórma·. 

. Pois então, concluímos nós, póde o Congresso Na.
c~onal crear tl'ibunaes regionaes de· segutnd11. insta11-
c1n, que conhecam -dessas causas subt.rahidas á juris
picção do $upremo Tribuna!. 

. A. d!u•Pla discussão, o duplo julgamento, que as
·s1m se esta~leece~ não. offenden:i mais a Constituição, 
do que a d1scussao umca, e o JUigamento unico, crue 
primiiivamente existiam. · . -

_ Estab_eleeidos os tribunaes de segunda inslancia, 
nao se amputa ao Supremo Tribunar qua!qlu:er prero
gativa; tão sómente, dentro das causas sobre as quaes 
eUe não tinha jurisdicção', se instaura· uma segunda 
discussão, e uma segunda sentença, tão irrecorrivel e 
soberana, como o era antigamente a senteMa do juiz 
seccional. . , - - . 

E ·o Supremo Tribunal Federal, a menos c;:ue não · 
desdiga de seus arestos, tem o dever de respeita!' essa 
sentença do TI"ibunal regional de segunda insta.Leia, 
do mesmo mo<}o que resp_eito-q, até agora. as senten
ças dos juízes seccionaes dentro da alcad·a. 

-... · Se a logica não perdeu todas as suas regras, ou 
o nosso espirito se não obscua::ece'U de todo - isso é 
irrespoiidivel. · 

Não se faz mister, portanto, uma reforma consti
tucional para que se desatrav~nque e Supremo da 
avalanche de feitos que lhe entorpece o julgar. 

Os que appellam para a reforma constitucional, 
appellam para um remedio dificílimo, tão . custoso de 
applicar-se, quanto de impra.ticavel feitura.~ 

O Jornal do Commercio, nos artigos e· varieis em que tra
tou do assumpto," reproduziu toda a argumentação adduzida 
pelos defensores da constitucionalidade dos tribunaes regio
naes de segunda instancia, e attrihuiu o voto da Camara, em 
sentido contrario, ao atropello do fim da sessão do anno 
-passado. Na varia de 8 dej'Ulho lê-se: <!A Camara só no atro
i)ello do fim da- sessão do armo passado recebera as émendat! 
do Senado e assim se ex-plica que o parecer do. Sr. P~udenta 
de Moraes tivesse podido vingar, e.outra o luminoso voto em 
separado, do Deputado José Bonifacio, ria ·Commit'siio de Con
stituição e contra o parecer unanime da Commissão de Fi
nancas, a qual subscreveu sem discrepancia R. exposição ir
resistivel do Deputado Celso , Bayma, que amda. sustentou 
com galhardia no plenario o Qtue- escrevera. 

Poucos trabalhos parlamentares superarão· aos parece
res dos dous mustres representantes da Nação,, no acerto das 
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obserYações e no rigor da exegese constitucional. Occupada 
e~ votar os orçamentos, a Gamara não leu essas paginas de 
primoroso saber e arguto sens~1 legislativo, preferindo con• 
o seu commodismo habitual, acompanhar o Relator da' Com
missão de Constitui~o > • 

. Em outros jornncs foram ainda 'publicados artigos e en 
trevistas, pró e contra, a crcação dos tribunaes rei;ionaes, 
mas, naquelles e nestas lambe~ não se. depara. qualquer ar-
gumento no.vo. · 

. F~it<~ o relalorio, com a lealdade sempre posta por e,;ta 
Comm1ssao e pelo Relator em todos os SP-US trabalhos, cum
pre-lhe agora pronunciar-se outra vez sobre a emen ia man
tida pelo Senado. 

Nenhuma. duvida teria clla em mudar de voto .e acon
selhar a approvaoão àa emenda pela. Camara, si na c.iscussão 
parlamentar e e:dra:.parlamentar do assumpto, posterior ao 
seu. primitivo pronunciamento, houve:;se surgido um argu
mento noYo que a convencesse da consLituciona.lidade d'a 
vFeação dos trihunacs rcg'ionaes de segunda instancia. Mas. 
essP-ar:?nmi>-nto, conforme se mostrou na exposicão acima. não 
s;..rgiu. Os propugnadores <la creação dos tribunae~ regionaes, 
sustentam-lhe a constitucionalidade, invocando e reprodu
zindo, por diversas fórmas, a mesmíssima argumentai;ão. já 
e:itposta perante esta Commissão e por ella examinada, quando 
teve de emittir o seu primeiro parecer sobre a emenda. E 
como essa: argumentação não a cC1nvenceu da con~tituciona
lidade da medida nella contida, ella mantém o seu primeiro 
'Parecer. continuando a pensar que semelhante medida con
traria o <lisposto no art. 59, n. U, da Constituição Federal. 

Ahi se estatuiu uma regra de competencia que não póde 
ser alterada por lei ordinaria; ahi se dis-poz que é a~ Su
premo Tribunal Federal, e não a qualquer outro. crue com
pete julgar. em grão de recurso, as qu~slões r e:;;olvidas por 
juízes e tribunaes federnes. 
· A esse preceito. os preconizadores <1"!s tribanaes regio
:n~es 'de SP.!l'tmda in;;timcia oppõem o do art. 55 <ia Consti
_tuição, nssim concebi<lo: ~o Poder Judiciaria da União terá 
·por or~1íos nm S";upremo. Tríbunal Federal, com 'c;Me na Ca
pilar. àa RP.puhlica. e tantos juúes e fribunaas federaeg, 
q11antos o Con(fresso C'l'ear~. Por isso ·não vem nenhuma li
m itação ao poder do CC1ngresso de crear tribunaes federaes; 
ene os póde crear Q1lantos entenda necessnrios, e tanto de 
primeira. c'omo de segunda instancia. 

As!'=im seria, com effeito. si essa faculdade ccnferida ® 
Cong-resso, pelo art. 55 da. Constitnicão. não esti•;~sse. s~opr
dinada ao rrrr.ceito do art. 59. n. TI. da mesma constitmcao. 

Es~ps dispositivos constitucionaes não podem ser lidos e 
interpretados isoladamP.nte. por isso que fazem pa<'te de nma 
só lei. Nem é aélmis~ivel que disp0sitivos dà mesma lei se 
contrariem; ou elles são yi~ivelmente ha.rmonicos, Oll. terãn de 
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ser harmonizados pela interpretação. Si um canfore ao Con
gresso o díreilo ·de crear os trfüunaes federnes qnp entender 
e o outro _determin;i. que, {'.rrl grão de recur!;o, julgue o Su
premo Tribunal as questões resolvidas pelos j '.lizcs e tri
'bunaes federa.es, claro é qu·e aos· tribunaes fed;iraes que o 
Çongresso crear, não poderá elle · attribuir competencia para 
Julg~r. em gráo de recurso, as questões resolvidas ;ielos juizes 
e tr1bunaes federaes, o que vale dizer ql.le ao Congresso não 
é licito crear trihunacs de segunda ins~ancia mas ism e só-
mente de primeira. ' ' ' 

Foi isso o que esta Commissão affirmon no.< H'U anterior 
parecer, inwcando em apoio da sua opinião a· dos maiores -
constitucionalistas pátrios - Ruy Barbosa e Pe•iro Lessa:. 

Ambos combatem a creacão dos trihunaes · regionaes de 
.segunda instancia: a:;:nbos declaram flagrantemen~e inconsti
tucional semelhaTite creacão: am~os. entendem <me os tri
bunaes federaes, _cuja creação a Constituii;.ão autoriza, são os 
de primeira instancia. _ 

·«As :palavras - juízes e tribunaes federaes· - do 
art. 55 da Constituição .:....... diz o Sr_ Pedro Lessa 
significam - tribunaes singulares e colZectivos da pri
meira instancia. Quando se elaborou e prr,mulgou a 
Constituicão Federal, estavam muito em vi)ga, embora 

1sem nenbum motivo que os justificasse. ri., tribunaes 
collectivos de primeira instancia, creados -pelo decreto 
n. 1.030. de 14 de novembro de 189'0. p.1r esse de
creto havia na primeira instancia da ,justiça local do 

· Districto Federal juízes singulares e tribunaes colle- · 
ctivos. Era bem pos~.ivel que o legisladr1· ordinario 

, julgasse conveniente cr.ear tambem na justica federal 
· tribunaes singulares e collectivos de primGira instan

cia. Entendeu o legislador constituinte qu~ não devia 
em!b:racar a adopcã·o dessa medida. Demai~ pelo ar
tigo 72,' § 31, da Constituição, ficou mantida a insti
tuição do jury, tanto na Justiça lo~l. como na fedeJ'.al. 
Das sentenças proferidas pelo jury, tribunal collectivo, 
nas cruestGes federaef'. conhece em gráo de recurso. o 
Suprémo Tribu:::i.al _Federal_.·. . · · . 

-Ahi estão razoe~ suff1c1entes para explicar a hn
guagem do legislador· constituinte no art. 55, na par~e 
relativa á primeira: instancia da justi~a· f~deral. A lei
tura dos Annaes do Congresso Nacional. que votou a 
Constituir-ão convem..:se-nos de que a expressão -
tribunaes· ã~ primeira instc.ncia. com a significação de 
,juízos coHectivos ao lad'o dos ,iu~zes sin~ula:es, era a 
usada p .3Jos membros da assernblea constitutmte: uma 
das emendas mais desenvolvidas ao art. 55 contem as 
palavras - "juízes ou tribunaes de primeira. instancia 
(Do-Poder Judicia'rio, 'pags. 24 e 25) .. , 
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E tanto foi, realmente, em tribunaes ·de primeira :instan
cla que pensaram os legisladores constituintes. quando autori
Laram o Congre~so Nacional a crear tribunaes federaes quan
tos entendesse necessarios, que para estes reservou a' mesma 
competencia conferida dos juizes seccionaes. «Compete aos 
juizes ou tribun11es federaes processar e julgar: - Diz a 
Constituicão no art. 61 - «as causas, etc-> (segue-se a etfü.
meração das. causas que devem ·ser julgadas pelos juizes fede
l'aes ou pelos tribunaes federaes>.} 

Desse argumento ser-ve-se brilhantemente o illustre ·Sl'. 
, Carvalho :Mourão, presidente do Instituto dos Advogados, •li-

z.endo: · · 

. «Os tribunaes federaes». aos quaes se refere a 
Constituição, nos al'ts. ·55, 58, 59, n. II, e 00, são tri
bunaes de primeira instancia. Com a alternativa 4:juizes 
ou tribunaes:,,. quiz a Constituição deixar ao Congresso 
ordinario a liberdad~ de organizar a Justiça Federal de 
primeira ínstancia, conforme convier, ou poi; meio ele 
tribunae-; collectivos ou por meio de juízes singulares. 
Prova disto é que não indicou a competencia dos taes 
..:tribunaes» como dist.inctà da dos <>juízes federaes>; 
antes, attribuiu-lhes englobadamente a mesma comp_e-

. tencia inconcebivel si cogitasse· de tribuP-aes de di
versa hí;~l'archia, que devem ter, nece:;sariamnetr: com-

. patencia differente. Além disso, usou das expressões 
«processar e ;iulg-ar~ indistinctamente para uns e outros 
(as quaes melhor indicam as funcções da po-imeira ins
stancia: preparo e julgabento), emcruanto, tratando da 
funcGão do Supremo Tribunal em ~áo de recurso (arti-

. go 59, n. II), diz sómente «julgar~. 
As duas grandes auto:-idades invocadas pela Commissã~ 

f.m apoio ão seu parecer anterior, póde clla agora aC'cresccntar 
mais uma de valor indiscutível - o Supremo Tribunal Fe
ci13ràl, pois é, absolutamente certo que a .:ruasi unanimidade 
.::tos seus membros· julga inconstitu~ional a crC'ação dos tri
hunaes re::-:ionaes de segunda instnncia. Do~ modo ineqnivoeo. 
clles se manifestri.ram OPsse sentido, por occasião da ultima 
reforma do Regimento interno do Supremo Tribunal. E sendo 
assim. póde a~o•'a a. Comrnissão invocar francamrmte a opinião 
1.Jo Supremo Tribunal Federal, além ela do Ruy Barbosa e 

---Pedro Lessa. em apoio do, seu modo de cnLender, declnrando 
que em sr.melhnnte comnanllia l'lla so sente multo bem, quando 
s~ trata de maf.eria conslitucional. · 

Não ha duvida que lemos no Brasíl uma grande fartu:-a. 
cie constitucionali.~f.as, que não raramente divergem na inter
pretação da Contil.µlr:ão: mas quem s~r;uir a opin1úo d0 Su
prPmo Tribunal Fedr.ral, de Ruy Ba:•bosa, à-0 Pedro Lessa, 
st>r;tdo essa ooiniêo uma e a mesma. parece que adapta uma 
,boa orientação. Pois outra cousa não fa; a Commissão, man-
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f.:ndo como mantem o mesmo parecer que no anno passado 
eíttíu sobre a materia. 

Cumpre no lar que essa opinião acceita pela· Commissão, 
npoiada na auto::-idade dos illustrados Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, do· Sr. Ru Barbosa e do Sr. Peàro Lessa, 
foi a mesma ex.pendida pe1o Sr. M.-inistfo Oliveira Ribeiro, 
quando procurndor geral da Republica, e bl'ilhantement.e de
iendida pelo actual chefe do. Estado. Sr. Epitacio Pessoa, 
quando tinha assento no Supremo Tribunal Federal. 

Com effeito, o Sr. Oliveira Ribeiro, ~ntão procurador 
[\'era~ da RiJpuhl1ca, em 16 de feVe!.'~iro de 1907, dirigiu ao 
forceiro procur:ldor seccional deste Districto um o.fficio em 
que recommendava que na )Jypotllese de concessão de habeas
cm•pus proferida pelo Juizo Federal, por motivo ·de applicação 
da lei de expulsão de estrangeiros, recorresse .da decisão -para 
o Supremo Tribunal «com fundamento no art. 59, n. II, da 
Constituicão dn. Republica, que é expresso e por isso não tolera 
distincções, quando classificando attribuições proprias do 
mesmo egregio tribunal, indica, entre . outras, a «de jul
gar em gráo de recurso as questões resolvidas pelos juizes e 
tribunacs federaes:J>. E accrescentou: . 

«E' evídenLe que em frente de tão expressa dispo
sição da lei constitucional. da lei basiCa, não é admis
sível a intervencão de leis o:rdinarias 'que lhe sejam 
anteriores ou posteriores, como se verifica com os ar-

. tigo~ 9º, § 6º, n .. í e 54, n. 1, das leis ns. 818, de 1890. 
e 221, de 1894. 

Tambem nã.o p~evaJ:ecem, na cspeciei, invooado~ 
accórdãos do efõl"egio Supremo Tribunal, denegando re
curs.os · nos despachos de concessão de habeas-corpus, 
:porque elles IJ.úo tiveram então em mira o citado pre
ceito constitucional, nem fõra objecto de discussão um 
ponto constltucionnl, que corresse o risco de :ficar sol
vido sem nenhum recurso, na 1• instancia, como agora 
se pretende, com estremecimento da ha1'monia u•Js 

, tres grandes poderes politicos da União Federal. En
tretanto, cumpt'e não esquecer que, na interpretacão 
da>s leis consfüucíonaes, é forçoso que se evite um sen
tido conrar1o á harmonia dos pçoderes políticos ou ás. 
verdades de organb:acão social, consoante a regra 
dnterpretatio illa summenda qua maais convenit sub
jecta materi~, o c;n.i~ fatnlment& se dar:i com a muH
lacão de attribui;:.ões expressamente conferidas ao 
mais alto Tribunal da Republica por sua propría Con-

, st.it.njcão Politica, que o creara para a sua guarda e se11 
ultimo e sl:lpremo interprete>. 

O em)nente Sr. Epitacio Pes$ôa, em um ·brilf1ante voto 
vencido, fez vehemente protesto çonr,ra um acc6t'Clam, pelo 
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qual o Supremo Tribunal julgara que da decisão que concede 
habca.s-ccwJ,;us · não era admissivel recurso para o. dito Tri-
b~~. . ' 

Tratava-se de um recurso interposto pelo primeiro pro
curador da Republica, de uma decisão pela qual o Juízo Fe
deral deste Districto concedera habeas-corpus a um estran-

• geiro . e~pulso. O Supremo Tribunal proferira o s egu.inlt~ Jul
gamento: 

~.Accordam nf?o tomar :conhecimento de7 recurso 
interposto da decisão a íls. · 37, que concedeu ao r c:
corrido a ordem de ha beas_-1.:orpus impetrada a ~eu 

favor, porquanto· só da decisão que nega a ordem ile 
ha71cas-corptLS ou a soltura do paciente, é que cabe o 
recurso· de que trata o art. 54, I, da lei n . 221, de 21} de 
novembro de1S9<1, e tão clara e precisa é esta dispo
siçilo que della es.tâ implicitnmente exciufdo o recur::o 
da decisão que concede o habeas-corpus. 

O presente recurso, porém, fo iinterposto com fun
damento no art. 59, n. 2, combinado com os arts. 60, 

lettra a, e 72, § 22, da Constituição Federal, o primeiro 
dos quaes dispõe que ao Supremo Tribunal Federal 
compete julgar, em gráo de recurso, as questões re
solvidas pelos juízes e tribunaes íederaes, etc. 

Desta· <lisposição o que se conclue é que o S !1-
premo Tribunal julgará. essas questões em gráo de r e
curso, qu andc e:;te tiver logar e for intct'Posto dos des
pachos recorriveis, conforme a inlelligencia que á dis
Dosição citada. deu o decreto n. 3.084, de 5 de novem
bro de 1898, µarte primeira, art. 11, lettra b, de ac
córdo com as regras dn. hermeneutfoa juridica, que não 
é sinão a logica legal e judicial para a boa applicai;ão 
das leis. Sem que taes despachos fossem declarado:; eru 
lei e 'indicada a cspecie do recurso, não podia este ser 
•tsado como me.io de ser r eparado na . instancia suva
rior o erro da primeira instancia e é por isso que, para 
t11r app1icação o pr-eceito constitucional, a leí n. 221, 
que completou a organização da justiça federal, men
cionou os despachos de que cabe recurso (arts. 53 a 
74) e entre elles não incluiu o da concessão de habeas
corpus, já e:iccluido aliás do decreto n.J 848, de i1 de 
outubro de 1890, nos arts. 9, n. 4, e 4ti . Portanto, na 
Justica Federal, da d.ecisão que concede habeaa
cor1n1.s não é admissível recurso, etc.» 

l.Jiversos ministros assignaram vencidos esse accót'i:lão, 
fazendo o Sr. ministro Guimarães Natal uma declaracão ae 
'\'oto em qué se lê o. seguinte topico: 

~Coherente com a doutrina que tenho sempre sus
tentado, de que a lei ordinaria não póde distinguir 
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on,de . a_ Constituição nü.o dis~iniue~ . neni restringir .. a.f.
tribu1ç::lo que ella confere irrestricta, conhecida d::i 
recurso com Iuµdamento no n. II, do art. 59 da Con
stituição, que, altribuindo á -competebcia do Supú~mo 
Tr1.ounal }'ederal o julgamento, em gráo ·de recurs•). 
das questões res.olvidas · pelos juízes federaes, não ex
ceptuo_u as concessivas de liabeas.;.corpus.:P. 

Logo a Sl'guir vê-se o ·brilhante voto vencido, a que acima 
~e alludiu, do eminente Sr. Ministro Epitacio Pessoa, neste~ 
termos: · 

«A limitação do habeas-corpus ao caso unico da de
negaçii.o da ordem é inconstitucional. 

· Conseguintemente, as leis que' a 'consagram não 
podem :.ervir de. embaraço a que -o Tribunal conheç:.. 
do re•;urso interposto da sentença que concede a ~oi.
tm·.a do paciente. _ · ·· 

A Constituição no ·art. 59, n ~ . Ir; preceitúa: 
· «Ao Supremo Tribunal compele julgar CP1 grá > de 

recut'so as· questões r_esolvidits· pelos- juize', 1ederae.;;.:,. 
Quacs ·são as qttesões re.~ol-i;idas .pelos ju!zE"ii: fe

d:•r ,•es? Dil-o o artigo irnmediato, •o art: 6(): <::Co!'1pc:k 
aos juizes federaes processos e julgar .•. ;'o' (.; en'.lm••ra 
nove grupos de questões. 

· Ora, logo no· primeiro dPiotes grupos se inclue !J 
habeas-corpus, ex-vi do art. -72, § 22. 

Logo, das questões de hobea.s-coi·pus · resolvid1is 
pe~os 3uizes federaes, ha recurso ·para o S..ipremo Tt-:
buual. E ha recurso, quer no caso de denegafãO quf!r 
no· <le conce!são da ordem, porque a Constituiçã.o aã1> 
distingue, não- torna recorrii:eis a squestões do art. 60 
só7nente quando a decfaão é proferida nes'fe ou naquelle 
sentido. · · , 

· Assim q1te itma iP.i ordinaria não podia supprim·ir 
das att1ibu.içães do Supremo . Tribunal a de conhece,. do 
recurso de «habeas;..corpus, no caso de concessão; ar
rancar ao cidadão (pois que a accão : póde ser parti
cular J' ou á. justiça publica, um direito que · a Consti
tuição expressamente ga:rantira a todas as -partes; mu
ti~a1\o principio salutar das duas instancias, ,creado pelo 
legisladi:>r constituinte como uma ga1·antia para o indi
viduo, do 11iesmo modo qt.te para a sociedade no. seio da 
quoJ, ella vive. 

De erro destas conclusões não me convenceram as 
ra:r.\)es allegadas no correr <lo de.bate~ . algumas parti. 
lhadas pelo accordam. · · 

- Diz-se, por exe-mplo, que entre. as causas do ar
tigo. 6G algum3.'> ha que não são su!'iceptiveis de recurso 
para o Supremo Tribunal, e taes são as de valor infe-
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rior a cous contos rle réis, não sendo, pois, uma no
vidade que da concessão de «habeas-corpus-;, tambem 
não possa conhecer, por via de recurso, o mesmo Tri
bunal. 
• i\ias, em primero loga1>, o. disposição que subtmhe 

a comr.pctencia do Supremo Tribimai as causas de 1J1i- • 
lor mc,·im· de-dous contos de réis, é do decreto n. S.íS, 
de .f 890, e esta disposição não pódc coexistir com a Con
stitmçôo que, copiancto-a no a1·t. 59, n. II, repelliu a 
limita~·JJ1 po1· ella estabelecida e conferiu ao Tribunal, 
sem ?·1·st1•icção alauma., o dfreito de 3ttl{/(lr em aráo de-. 
7·ectt1'S1J as qnestóes resolvirlas pelos fuizes inferio1·es. 

Em segundo logar, a al.çada - instituição injitsti
ficavel, po1'que o direito não se mede pela su.a 1'epre
.~er.tação materiat em, dinhei;·o - regula-se pel·o valoi
e ímporl:mcia das demandas e, por isso. só é applicavel 
ás cau:.-as civeis, unicas susceptiveis de avaliação pe
cuma.rla, não se estende ás que5tões propriamente cri
mínaes, que. 5ám:>.is l)Oclem ser consideradas causas de. 
pequen0 valor, nem, conseguintemente, á 'concessão de 
hatcas-coi·pus, materfa da ma.is alta importancfa para 
a aciministra<;5.o da justiç.a e a ordem publica. 

A p·opri:i. lei n. 221, citada pelo accordam, dispõe 
no art. 12, § 3º: ~xcedem sempre a alçada destes jui
zr.s (os '~ccionaes) as questões de direito criminal. ..... 

- Invoca-se o decreto n. 3. 08'•· de 1898, que 
falia em despachos i·ecorrii,eis proferidos pelos juizc~ 
de secção 

Ma:: neste decreto - uma simples consolidação n 
esta mesma ínçada de defeitos, falha em muitos ponLos 
" exo1'.t:lítantc em outro - o seu, illustre autor quiz 

·apenas rnostrat·-se co!1.erente com o accórdão n . . 79, 
de G rJe fevereiro de 1895, em que defendera a íns1ts
tenta1JP.l <loJttl'ina de que a lei on'inaria pód0e crear 
alçadas e desta sorte s1tbt1·ahfr ao conhecimento do 
Sitp1·emo Tribunal r:ei·tas decisues dos juizes seccío
naes, 1:;01· ser isto matcria de 01·aa.nização judiciaria e 
vrocessual, como si leis desta nr.ture.::a pudessem pre
te?'ÍI' meios o.'e ~:::f esa positivamente consag1·0.dM na: 
Constituiçt1o e que ?'epresentam outros tantos díreito.s 
superio1'e.~ á acção e influencia dos poderes ordina-
1•ios. 

Nem se diga que .a esse modo .todos 06 despa!lhos 
do .iuiz de secc.oã.u, por mais simples q~e sejam. ;om
t.arão um rccursú para o ·Supremo Tr1bunal. Nao, a 
Conslitnicão falla em 11u:st0.o i·esolnidas, questões que 
mai.., ndcantc classifica sob as denominações de cav.sa1; 
ac~:ües, pleitns, litigios. etc.. refere-se. portanto, não 
a méros despachos transitarias, mas ás dedsões que 
realrnenfo resolvam o titiaio, a acr;ão, o pleito, ou a 
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causa. ;Vestas o rccu1·so é o~r·igatorio, ppl'que é c1·ecuflo 
pela Con.stituicíJ.o; nos simples despachos,. sim, é q·ue é 
frvre á 1.ei ordinaria coru:cdel-o o~i não, · 

Sem valor ígualmente é a, objeccão de. que, a p1·e
valecer a interpret<l{;ao que damos ao art. 59, n. II, não 
.poderia a lei ordinaria fixar prazos e .. estabelecer fôr
mas pa:ca o recurso, pois isto i~portarja restringir o 
preceito consfüucicinal-

. Quem jámais se lembrou de acoim11..r de inconstllu-
cional a fogislac;ão ordinaria porJímítar praros e pre
s~I"ever- normas pura a interpósicão e processo do re
cuvso extraordinptio ou ll~.s apz>ella~ões da;;· c'ausas 
especificadas no art\ 60 ? 

Pois não é justamente a missão das leis de pro
cesso determinar o tempo e o modo <!e f)Xereiéar os 
meio~ rle defesa que o legislador tenha instituido ? 

Pandera~e a.inda Que no art. 59, n. JI, o legis
lador teve unicamente o intuito de indicar a instan
da de recurso na organização da· justiça federal, mas 
não a preoccupação. subalterna de instituir recursos 
de uma riara outra instancia, o que constitue objecto 
exclusivo das leis orc!inarias de procru:so. Ant.eti de 
tudo é de notar que nos arts. 59, § 1", 61, 72, §§ 16 
81, a Constitui<;ão não fez outra cousa sinão crear- re
cur$oS, o Ql!l! é a melhor prova de QUe estes podem 
ser in<;titui{]os I>01' leis substancivas, cabendo então ás 
leis adj•ectivas apenas o encargo d(!, lhes regillar o 
processo. - · 

Depois, basta attender aos termos do dispositivo 
t:on.stitticional para pereeber qtte não foi sómente 
;1quelie o 2icnsamento .do le!]islaà.or, mas tambem o <fe 
eon~a(Jrar de mo~? e:!Jp'resso o principio liberai aas duas 
instancias. E a prova é que. se isto fosse materia e:c
du.<ti~'amente JJrocessual, as leis de processo poderiam, 
.~cm offensa da Corrstituir;áo instituir ou não recurso 
Tacwrso paTa ns q~1estões do m·t. 50 e, portanto, e:rcluir 
da cort?.petencía d(' recul'so do Supremo Tribunal ttm, 
dous ou, m.esmo todos os anipos d(:, causas alli especi
tit:adas ! 

Até ahi, ent1•etanto, nero vão os nossos contradicto
rcs. Por qiie ? 

Porque i,sso i:mporlaria allolir um p1'incipio con
stitur.ionar.. 

·Mas então, si a esse .2'.Jrincipio não póde eseapaT 
nenhuma das causas Cio art. 50, con;,o p'l'etender su!J
tralii1'-lhe o <i.habeas-corpus» que figura entre essas 
cau$(ls? 

- r.embrã.m-sa tambem alflll'nS ftilgados do Sup1•emo 
Tribnnal. Mas nestes accordélos nunca se agitou a que
t;frlo que m·a se rkpatc: (l,pplicou-se a lei n. 221, pelo 
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qu.e ella resava, sem si cogit~r da sua constitucionali
dade .. sâ agora contestaaa~. (O Direito, vol. 103, pa
ginas 4i 5 e seguintes. ) 

Como se vê, nesse brilhante "'oto, o eminent;e Sr. F.pi
tacio Pes~óa, sust:enta que por força do art. 59, n. II, <la 
:C.On~tituic;ão, cabe recurso para o Supremo Tribunal de todas 
a.~ decisões proferidas pelos juíze~ federaes. sendo inconsti
tucionaes as }eis or<linarias que supprimirem em q.ualquer 
caso · ('.sse recurso. 

Os dous argumentos -éapitaes de que t>empre teem lan
çado mão os partidarios dos trihunaes regionaes de s&g11nda 
iru;tancia, para affirmar a sua eonst.itucionalídade; são: o 
primeiro, fundado na. circumstancia .de e:cist.írem e<;ses trí
bunaes nos Estados Unido.;; da America do Norte. cuja Consti
tuição :política serviu de ·molde á nossa; o seg•·ndo, ·baseado 
na constitucionalidade das alçadas, reconhecida pela juris
Dr·udencia e por alguis dos proprio~ impugnadores da consti
tuc_ionalidadc . ela;; alçadaíi, i·econhecida pela. jurispruc!en.cia e 
por. algun5 dos proprios impugnadore-s da constitueionalida<it. 
aaquc!lc:; tribunaes. . 

Si, na grande Republica da Amerit-a. -00 Nort0 :foram . 
<:reado:; o~ tt'ibuna~ fcderaes de appeliaçii.o ou côrí.es de cir
cuito, :;em que· $e dcpai·asse na Const.it.uii;ão qualquer emba
raço a es~c acto, ê claro que aqui, a nossa Consti<t,uição não 
p6dc impeàir a creação de identicos t.ribun.aes, .pois. ella !oi 
mol<lada na dos EsLados Unidos da America do Norte. 

E' innegavel ..que, de um modci geral, a no~sa Constitui
ção .~e in:::pirou na. americana do norte, e que, portanto. ein 
muitos pontos, é prefeitamente .semelhante, sinão mesmo 
identica, a. e5ta, o que nos autoriza, quando ;;e tratar de~ses 
pontos, a invocar. para. esclarecel-os, . a jurisprudencia norte
americana. e os commenta:rio5 á. Constituição · do,i .J:stados 
Unidos. feitos pelos seus admiraveís constilucionahstaa. Mas, 
nem todos 05' pr.eceit.os contidos na Constituição americana 
foram trnn5porlado::: parn .a brasileira. e alguns só o foram 
depois de nolaveis modificacões impostas pelas exigeneias da 
a captação . E é claro que . cm t·elaoã.o a esses preceitos que 
nos ni:io _vieram dos Estaàos Unidos, ou aos qutl só foram aqui 
adaptados depois de modificados, Wlco será o subsidio que 
nos poderão forn~c~t· a jurisprudencia e o direito constitu
cional de lá. 

Não ha duvida.· que a. nossa on;anitacão .iudiciaria fe
deral foi carcaca, ·em suas Unhas geraes. na norte americana., 
mas. entre UJUa e outra ha. differenças bem sensiveis; e uma 
cel.las é, precisamente, relativa á compctencia da. Suprema 
Côt·ta como tribunal dC? recureo. 

Estatue o art. UI, secc.;.ão lª, da ConsLituição .. -norLc-amc
ricana: cO P'odel' Judieiario dos Estados Unidos serà oon
fiado a • . .nna Côrte Suprema e ás Cortes iillfe1·iores QUJ} o Con-

e. - Vol. •:X:IV 28 
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~esso for julgando nécessa1·io e.rear e constituirll. Na secção. 
~. alinea 2·-, dispõe: «Em todo.s os .outros casos antes men
cionados, a Suprema Côrte ser:.í. tribunal ·de appellação, tanto 
iem materia de direito como na de facto, .com as excepções e 
1·egras que o Congresso dete1·minar>. 

. A Constit.uii;ão americana deixou, portanto, ao Congressó 
a faculdade de restringir. a competencia da Suprema Cõrte 
je.()mo tribunal de appellacão e graoas a iss.o foi possível no.s 
~tados Unidos. a ereação das Cõrtes de circuito ou tribuna~ 
;regionaes de segunda ínstancia. · 

Mas, a mesma faculdade não foi conferida pela nossa · 
;constituigão á legis1.atura <!rdinaria. Aqui, a lei fun<.!amen
tal fixou a competeneia do Supremo Tribunal, incumbind.o
lhe do julgamento dos· recursos das seutença·s proferidas 
pelos ". julZe.s e tribunaes federaes, e não conferiu ao Con
·sres.so' o direito de estabelecer excepcõie,s, de alte.ra.r essa 
pomp·etencia, de confiar o· julgamento-de alguns ou de muitos 
;recursos a out rostriliunaes que. queira crear. 

Foi isso o que levou o Sr. Pedro Lessa a citar os textos 
da Con1<tituicão_ americana e ª 'Observar: 

"Rumo diverso foi o seguido pelo nosso 1eg1slac!or 
constituinte. que .,não se limitou a traçar os lineamen
geraes ~a organização do Poder Judicfario: nos ar
tigos 59 e· 61 fixou de modo preci6o e minuciosamente 
eompetencia do Supremo 'l'ribunal Federal.> 

Foi isso o que, em pante, provocou do 'ST. R.uy :Barbosa, 
as segintes consideracões, no notavel discurso que proferiu "º assumir a presidencia do Iilstituto dos Advogados; 

<!:Ainda ri.ão se notou entre nós, onde tant~ cen
sores teem surgido â 'obra constitucional de iS90 e 
i8!H, que o· Governo Prcvisorio, em um ponto cardeal 
à esse respeito (S. Ex. fallava na superioridade tia 
nossa Consti.tuicão . sobre a Constituição americana, no 
tocante á. Justiça Federal), se mostrou muitp mais 
cuidadoso e previdente do que os autores da Consti
tuição dos Estados Unidos_ Estes, no proposito de as
segurarem toda a independencia á magistratura s.u
pl'ema da. União. se limitaram a declarar vitalícios os 
membros da Suprema· Côrte, como os outros juizes 
federaes, a a prohibir que se lhes reduzam os venci
mentos. Elm contraste, porém. i:om estas duas medidas 
tutelares,· duas portas deixou ah~rtas a Constituicão 
ameri"ana ao arbítrio do Con;;t'esso Nacional. contra a 
independencia .G.a .iuricatura f P.deral, entregando a filiís
crição do .Poder Legislativo o fixar o numero dos mem
bros do tribunal. superior, bem corno os casos de. ap
pellação das justiç(J.S inf e-i'iores para esse tribunal._ . 
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Foi um imprudencia, de que algumas adn1it1is
t.rações america:nas, seL·vidas pelas maiorias congri~:;
suaes, se tem utiljzado por vezes, já para. u'.iminuir ou 
augmentar a composioão da Côrl,e Suprema, quaudo 
certas causas C:e cxtraordinal'io illteresse para. o Go
verno Central lll'o aconselham, já para. obstar" a que 
pleitos •Jtecididos na ptirn eira instarnila eip sentido fa
vorayel ás convenicm:ias da União, Jl()SSàm vir a I'e
ceber divel'sa na instancfa supe1·io1·. 

. ... . .. .. . .. .. . . . . ' . . . .. . . . . ~ . ... . . . . .. .. 
Exercidas com parcimonia nos Estados Unidos, 

onde a opin1ão pub1ica actua coustant.ementc com sua 
fiscalização moralizadora no~ acto:5 1Jo poder, Ciliia5 
duas faculdades, si a Coustitui1:ão Brasileira as a.G-0-
tasse teriam ann1qualado aqui, a justiça federal, inu
tilizando-a no desempenho da mais necessaria parte da 
sua missão, no encargo de servir de escudo contra as 
demasias do Governo e do Congresl5o. 

Toid1a a vez que o Supremo Tribunal adoptassa 
uma dlecisão con_t.raria ás ex:igendas, aos a.tteutados, ou 
aos interesses de uma situação poll lica, seus potenta
dos. suas ma-íorias, uma lei, votada en~re a sentenca 
~ os embarg.os, e executada incontinenti com a1> no
meações nooessaria~, augmenlando o numero aos mem
bt·os daquella magisLl'aLura, operaria a: reconsidepu~ão 
do julgado. 

Toda a vez, por outro la<l-0, loda a. vez 'que a 
União receiasse perder na segunda insf.ancia l..!.ma 
causa_ de relevancia exce1l.cio-nal para a sua politica ou 
~s suas finanças, já victoriosH- ua primera, o Congres
so Nal'.lionail, alterarnfü o 1·egimen <las appellacões, e 
exduiin.do esse recur~o no genero de casos, a que per
tencesse a da h)'pot.hese_ inhib'iria o Supremo 'í:ri
b-unal de entender no pleito, e, dest'al'te, firma.l'ia vomo 
definitivo. o ve1wimenlo já oblido pelo Governo, mas 
a inda. suj eito á rev isã.o . 

· Destas duas maneíras de mani-puiar e tot•cer a 
Jlliitiç.a, hab-ilitanl!o a mais poderosa das duas partes 
a evitar ou ageítar o tribunal rnpremo. nos livraram 
o :;il"t: 56 e o art. 59 da nossa Constituição.: o pri
meiro estipulando a ôsse Lribunal um numero d~ 
juízes, que a lei ordinaria não •póde modificar; o se
(Jitnd<> prescret•crtdo . qiu! para. elle haverá 1·ecurso nas 
questões '·esolvtdas pelos Jt1i::es e tribunaes fedemes .
Com estas duas caulelas. pr<:munindo a ,justiça federal, 
nu Brasi:J. contra dous .g1·ayi:ssimos pel'igos, a (fUC se 
a ·-ha exposta na grandP Republica <la Amerca do .Norte, 
rt·unimo.s, em defe.sa di:-;;sa .iusti(:a. na sua indepen
dcncia ,e 11,a:- sua pureza. e.outra as seducr:-Oes e as com
pressões administra.tivas ou legislativas, todos os re2-
guardos humanamente possiveis. » 
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.Eis a:hi. ::=alienLada~ uclo aul01·- do projecto da nossa 
•::01t.slituic;.ão~ pelo ma.ior dos no::;~os •>0n;;tiluc.:ionai1stai;. dif
l'crenlia~ c.apiLaes cnt.re o nosso d1ireU:o const.ituciuuaJ e o 
americano <!o n()rLe, no tocante -á- orc;a-nizatmo da justiça fe
deral e á compctencia. do seu sup-ll'emo orgão. Esta, aqui, não 
póde ser alterada, êomo nos Estados Cuid.o~ . .Por isso, lâ. foi 
possivel a crea0ão das córtes de circuito ou de appellação, 
mas, a.:iui. semellhante ereação é , -edàda poi· disposiLivo. claro 
e expresso da Con5tituição . :Mal invoéaoo, portanto, tem sido 
o exemplo norte-amerieano 1pelos part),c!-arios da institu içã-0, 
entre nós, dos tribtmaes · regionaes federaes d.e segunda ins-
tancia. · . 

Na .exposicão de motivos do decreU>' n. 848, de 1890, que 
deu 01·ganiiação. á juslica federal ,entre nós, orga.nh-.ar;ão que 
foi manUda pela Constituic;ã.o, o Sr. Camp0s SaU~s, ent..ão 
4\ffinistro da Justiça, e autor daquelle decreto, já salientava:. 
como lembrou no Senado o Sr. Se-nat)or Oclacilio de Camar!L· 
que_ - «Na organização que · vos apresenlo · (dirigia-se - ~Ó · 
Chefe ...do Estado ), afastad.o--me do molde ame1·icano. insti
tu~ wma uccão judicial e-m cada Esta.do, com 'ltm só juiz, etc.~ 

Mal i·uvocado tem sido tambem, por algun:., o direito 
constitucional a1'gentino, como· elemento de interpretaoão <lo 
.nosso, em relação á creação dos tribunaes regionaes de se
gunda instancia, porque, sendo aquelle direito, neste parti
cular, per feitamente identico ao norte-americano, é, por isso 
mesmo, ,differente do nosso. " · 

A Constituição argentina ·dispõe no art: 94: ~ Poder Ju~ 
diciario da- Nação será exercido por uma Suprema Côrte de 
Ju:stiça. e -pelos . demais t ribunaes inferiores que o Congresso 
estabelecer· no terl'itorio nac:inoah-. Mas, no art. :1 Oi, deter
mina: «Nesses casos, a Suprema Cõrte exer-cerá. a sua juris
dic~ão em uráo de ·appellação, segwndo as re(J?'as P. excepç-ões 
que o Cori.g1•es&o prescrever:&. 

O legislador ordinario póde, portanl.-0, na Argentina, como 
aos Es~ad.os Unidos, ;prescrever excepç~es á regra estabele
eida, de que, em gráo de appellai,:;ão, julga o mai<'- alto tri
buna.! ·federal; .póde, -p or conseguinte, determinar que umas 
tantas appella~-ões se.iam decididas por tribunaes regionaes; 
mas, a mesma eousa não lhe é licito fazer aqui. porque a 
nossa Cúun .ilui\;ão exige. no art. 59, .n . rr, que, e:n grão d·: 
recurso, Julgue o 8:1premo T r ibunal Federal, P. não permitte 
qualquer e:'l:eepi:ão il essa exlgencia. feita em termo:: de · ~n
diseuth e l clarc;:a . -Pouco nos importa, porta:nto a pratica 
norte-americana ou a argentina.., ·Aqui é inconsti1ucional a 
ereacão de tribuaes .regionaes de segunda instancie.. 

E', conseguintemente, destUuido de qualquer valor o a1·
gumento fundado no direito e na ,pratica da Ameriea do 
~ort~ -e -da Argentina. 
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. O outro argumento dos precon.i:r.adores dos trii::rnna.es r~
g1onaes de segunda instancia, para demonstrarem a comtitu
nionalidnde dos mesmos, é· o que se funda .na questão d-a 
alçada e no reconhecimenfo da const,ituei()nalidade <lesta pelo 

· Supr~mo Tribunal Federal e por algnn~ rios que combatem n 
creaça.o daquelles trib1maes. 
_ Si o Congresso Nacional, póde, dentro da Constituição. 

furar aal~ada, isto é, subtrahir certas ·causas ao conhecimento 
do Supremo Tribuual, póde tambem. dentro da mesma Con
fi.l:ar a alçada, íst.o é, ·subtrahir certa~ causas ao conheciment.o 
stitu:ição, creal' os. tdbunaes regiona·es de segunda in -
stancia, que conheoam dessas causas subf.rahida:: á jnrisd·i
cção do Supremo Tribunal. «A dupla discussão. o duplo juJ. 
gamento que -assim se estabelecem não offendem mais .a Con
stitui~·ão, do que a di~cussão unica, e o .iulgamenio unico, que 
Pl'imiti'vamente exisfü~.m:i>. 

Esse argumento é realmente impressionante, pelo m~nos 
á primeira vista. Mas, bem examinado. ve1•ifica-se que .não 
t.em o valor que lhe emprestam os defen~orP.s <los t.rit>unaes 
regfonaes de segunda instanci:a. 

Atteneda-se a que são cousas differentP.~ ..:._ supprimir o 
recurso em certos casas, isto é, est3belecer a ale-ada, e alterar 
s compet.encia pal'.a o julgamento do rer.urso. isl:0 é, deter
minar que o recurso seja julgado por tim outro tribnnul que 
não a:quelle que actualmente o ,julga. 
· E , sendo assim, existindo essa differf}nc.a. entr~ a fi:u.ção 

<la al~ada . . ou snppressão do recurso. e a alleraçãC\ da. coro
petencia p-ara. .iulga.r n mesmo, . claro esbí qne a .<:onstitucio
n::ilidade de uma não importa na const.it.ur.ionalidadl! da outra. 

Não ha d'Uvida que. a mat.eria de remn·so é. em geral. 
regulada. por lei ordioaria.. e que i:! dirPit.n <l·o Congresso es
t.abeJecer e supprimir. em t.ermos. os rPr:11r:;os communs on 
ordin.arios nas leis d P.· proees~o federal. A estas cumpre es
pooificar os casos d<> aggravos e appellações, augmentar ou 
diminuir as hypotheses em quP. são admissíveis SP.melhant~!t 
recursos,' substituir uns velos outros. Mas. uma coma taes 
14'3is não .podem far.er - é mandar que e.si'.P:!'l recm•1ws. riuando 
admittidos das dP.eisões e sentenr.as .ri .. ;~ .iuize1; e tribunae!\ 

' federaes. sP.jam julgados · por outros tribunaes differentes d-0 
Supremo Tribunal. isso porque a. CC\mpelt>nr.ia dP.st.P.. -para jul
gar taes recursos, é de ordem constitucional e ni\n pód1> ser 
alterada .por leis ordinarias ou de processo. 

. A. Constituic.:'ão não P,;xÍge,. ri>.a lmfmtP.. que fie todas as 
decisões é sentenr.as dos ,juizes e tribuna~~ fP.dera1>s haja re
curso i>a:ra o SuprP-mo Tribunal, ma$ exíge . que fodos os re
cursos dessas decisi:;es e sentenc,as se.iam int.P.rpostos para este 
tribunal e por elle julgados. E uma t.al P.:dge-ncia· con~mn. 
cional não :poderá ser desat.tendida pelo 1P.gisl:ldo1· ordinario. 

Não ha, portanto. nenhuma ~ncohP.rencia por pa~1.f:' no~ 
que s.dmitt.em. n. .r~onst..itucfonali<lade ria alr.ada na ju~f.1cn fe-
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det>al e su;;tentam a. inconstitucionalidade dos tribunaes Te_. 
g-ionaes- de segunda instancia. 

:E mesmo que· houvesse, isso mostraria, apen~s. que 
el1es estão em erro, quando admittem a consl;itu-0iona."". 
!idade da alççada e não quando a.ffirmam a inconstitµciOM.-' 
!idade dos tribunaes regionaes de segunda. instancia. Um' 
erro poderá ser reconhecido, mas, nesse caso, deverá ser cor
rigido e não obrigar · quem e> commet.teu a um novo erro. ' 

Em conclusão, ainda que tosse manifestamente êonsti
tué ion:i,l a fixar.ão da a.lr:,ada, não se poderia aJifirmar, com.~ 
consequencia. a coostitucionalMade dos tribunaes regionaes · 
de segunda in:itancia, porque, como Já se mostrou. a facul
dade de supprir recurso! não importa na de alterar uma re
gra de compet€l<cia estabelecida p ela Constituição para o jui
garoento desses recursos . Mas, a constitucionahd.ade da- !11-
i::ada não resulta de texto e-x;presso da Constituição; tem sido 
:idrpitLidn pela juri5prudencia porque o art . 59: .. n. II, nã1> 
determina que de todas as deei~ões e sent~nças dos .iuizes -P. 
fribnnaes federaes haja l'ecurso para o Supr~mo Tribunal1 · 
~ como o nosso direito, n~sse ponto em conformidade com o 
rle quaHi todos (}S paizes: sempre adoptou o systP.ma da al
~ada. embora muito limitada, a jurisprudencia o tem respei·
tado. rmtendendo que a alcada não of.fende, pelo roemos de 
modo :flagrante, á noasa Constituição. E' assim qUe · pensa tl 
Sr. Ministro PeàTo Lessa. Disse elle no accordam do Su
premo Tribunal, de· 3 de julho de 1915, do qual foi Relator ; 

cNão·· .CJe deve consider~r inconstituciona1,·'.'ou of
f1>.nsiva dõ art . · 59, n. Il, da Constituicão a regra acer:~ 
da al0ada . . Para que .se possa julgar inconstitucional 
·uma lei. é nMessario que o~ juizes não alimentem liu
vida razoavel acerca da inconsti tucionalidade . . Ora. 
c;endo a afaça.da uma regra tradiciona,,J · do nosso Di
reito. não se deve· presumir qui> o lerrislador eonc;li-

. f.ninf.e , ao redi ~ir o art. 50. n . TI. da Co~t.ituição Fe.
deral, -nã-0 a. t ivesse P.m ment.e. Quando. pois. prescrP.
' '"u rfUP. ao Supremo Tribunal r,nmpet e .i11lgar. em grán 
ile recurso. as quesf.ões resolvidas pelos juizl!s e t r i
hunae.~ federaes. dn~mos entender qu e n legislador · 
·mliz OU<'. <'m i?r1í0 di> "'Prur~o fo:'l~em d r>r.ididas as c::rn
f:n~ em 'lllf> o rMurso é admit.f.ido pelo noHso <lireito 
.indfoi11rio. "-empre ob!'terva-do, i sto . ~. ª"'° causas '1\l P 
r1ão cnb"m na nli:ada doe; júizPs da primeir a instnnr.in.:!>. 

R· tanf,o n rP~n da alr.ada não P. manipPsf.amPn t.e cnnsti-
1nrinnal. quP nn prnprin Supremo Tr ihuna!. snr;irnrn. ~m 
vofM VPnr.idos, pMtP.s~n;; contra 11 jurisprudencia alli <1r.
~'1.1ida. .'\~im. dn ::i.r. Ministro Macedo SoarPs. quE' enf Pn-:1ia 
;;f'r a nlc:ir:la ~nmn, limlt.acãn das at.t'.ribu~;c.l5e!I do Si1prl'mo Tri
?mnab não estapeleci<fa pela Constituição • .Assim. 1fo Sr, Mi-

' 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 00:49 + Pág ina 66 de 159 

~ESSÃO E~ 15 DE PEZE-'1.BRQ DE 1920 

n:istro Guimarães Na.tail, quando declarou, como já vimos:~ 
«Coherente eom a doutrina que.- tenho sempre susitentado, de 
que a lei ordinaria não p6de distinuuir oruie ·a Constit'uiiyic~ 
não distingue, nem, restri'Mlir attribuiçao que eUa confere fr
)·p,stricta, conhecia do recurso com fu'nàam.ento no fl. II. dd 
a.rt. 59 da Constituição, qne, attribuindo d compefencia d<J 
Supremo Tribu.ool, o iulgamento em qráo de recu'l'so, dll.s 
questões resolvida8 peio$ ,iu:izes federaes, nlio · exceptuou a.~. 
~oncessivas de habeas-corpus.>. 

Assim, do Sr. Ministro Epitacío Pessn:l. para quern. eI"a' 
q:(!. alcada - instituição injustific.avel. l)orquF> o direito 'não 
~e mede pela sua representa(/ão material em dinheiro~. quan-< 
do, como já se lembrou, escreveu ci:. • • a disposição que sub
trahe .á competenoia tio Supremo Tribunal as causas de va ... 
Jor menor de dous com.os de réis. é do dec.reto n .. 848. <fe 
1°890. e esta di$posiçao não p6de. coe:ristir r,om () Gôr~.~tittiir;lif1 
q1te~. copiando-a no a1't. 5.9, n. II. repellfo. rt limitacifo pryr 
dl•t estabelecida e cortf eri1t ao Tribnnai. .~em. restricçã.o al
({'11-mo. o direito de .iulgar em gTáo rle rectm9o as qtcestões 'f'e-
fOl7.tiàas pelos .fuizes i:nf eriores.'b. · 

' bra. não sr,ndo. como de facto niio é. manifesta ou indis
r,ntive1 a constitucionalidade da alr.ada. mai~ fraco ainrla se 
torna ·o· argumen1to nella fundado. ··para. a dP,monstracão da 
constitní!ionalidade dos tributlaes regionae~ de segunda in-
,.fancia. · 

Sará nm argumenta de valor muito relativo, s6 invoca .. 
vel ·em relação aos qne tem admittido. talvez i>rraclamente.-
a constitucioualidade da alçada. . 

'A' visf.a do e:Xposto. eontinua· esta Commissão a PntendPr 
nem drogas. nem especialida:des nharmarentfoas. 'J)Oi~' PSf.as 
crue é incon;::titue'ional a emenda do Senadn "' qne a r.amarâ 
deve re.iP.lfaI-a. confirmanifo .a;;;<;im ri .~en. vnto prof1>rido no 
anno passado. · 

Ha ainda uma outra face ela qnr·~tão. tlllP. cumpre nfü"> 
despr!'zar. E' ::t. face financeira: ? :i c]f>"Pi'za rrsulfante da 
creaco d1Ji;: t:ribunaes· re-~innaes. dana a dJ1victa ~obre a sua 
1~0Mf.H,nciona.lidade. · . - · · 

·, 
~i r::~n d11vida ni'in exisf i'l~e. 'J)nnC\n impo'!'tarl:l n au-

p-mentn da despf>za. pfli~ rinr ~P.ria rnnrNlicfo Pffi hl'ní'fir;o 
ila .iu;:fii:n. merr>r.rdnra ·d" todM n.~ "ª1'.'rifit>io~ rfa ~fa~ãc. 
f'Omn -:rnnili<:1in primordi:iJ f")ll~ e) n:l~ SOeiPdade~ Ot'g:l.TIÍZtlÕllS>. 
'..\~a::. -.rmr-Hinntr rlt1vian rxisf e. rnmn n torna pnf.entf> a dis
c .. nc:::f'iin (111r t"rn rrnvnrarln n ,.m,.nrla dn Senado. E. sendo 
8~s~m. T'"l'!rnnt:i.-s"'. <'nnvPm ~rrar os tribunaes reg\onaes ? 

P:\rr>rr n1u• nãn. N'PPfimoi;::. 
_.\!<o:im · pl"n.o:t tambrm o <1minl'.'nf~ Sr. Epit.a~io 'Pes~tia, 

dign.o Pr,e_sidcnle 4a Republica, gu,e !!QJÚO!:ll.le j~ ~e{et:iln~s. 
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pronuncioU-"-E', no Sena'.do .. quando Relator do projecto. neste~ 
termos: 

«P~lo que toca ao pesadíssimo trabalho do Supre
mo •.rr1bunal, de muito maior alcance seria a institul
cão das Camaras, como lembram uns, e a creacão dos 
tribunaes. regiona~ • . como suggerem outros. Mas, /te 
dm•idas quanto á constitucionalidade de qualquer dei
sas medidas. e a ultima tem ai?Ula cont'l'a si o atiômento 
de despeza que, no mo.mento actual, é uma 1'tl%áO de 
valor. ... > · · -

Como se vê, não podia estar, melhor amparado, neste 
ponto, o parecer da Commissão. . 

Afigura-se mesmo uma imprudencia decretar, nesta. hora 
de serias aperturas financeiras, um augmento permanente de 
odespeza, com a creação de tribunaes regionaes, tanto mai!! 
quanto dada pelo menos a duvida sobre a sua constituciona
lidade. e conhecida a opinião ·do Supremo Tribunal Federal, 
contraria a semeillSrnte creacão, por julgal-a inconstitucional . 
póde acontecer que esse augmento de despeza só venha a 
aproveitar aos membros desses tribunaes, magistrados vita
licios, que terão de ficar .em disponibilidacle e pesando inu
tilmente nos cofres da Nação, si os mesmos tribunaes. houve
rem de ser extinctos, em eonsequeneia de decisões, que são 
de esperar, do Supremo Tribunal, deolarando Wfringente da 
Constituição a lei que os crear. , 

1 
• _Por toda~ essas considerações, a Commissão de COnsti

tmçao e Justi~.a é de parecer que a Camara. deve manter o 
seu voto . e tnais u01a vez re,ieitar a emenda do Senado. 

Sala das Commissôes, 9 de setembro de t920. ~ Cunha. 
Macho.do, Presidente. - Prudente de Moraes, Relator. -
àla:rçal de Escobar. - Jo3é Barreto. - Turiana CathpeUo. -
José Bonifar.io, · com o .voto· em separado. - VeNrimo de 
·Mello.. - Arnolfo Azevedo . - Gu.m'ercindo Ribas, de accOr
do com a conclusão do \'Oto em. separado do Sr. .Tosá Boni
facio; .- MeUo Franco, de a.ccôrdo com as eonelusoos e a 
maioria dos fundamentos do voto em separad·o do Sr. José"Bo
nifacio. 

Meu y{){o continúa favciravel á ereaQão dos . Tribuna~s 
Regio'nae;;. Mat:ttendo-o e sustentando-o, na qualida·tfo de 
membro da Commissão de Constit.ui1:ã·o .e Just.ii;a .~e.ia-me 
permittido tratar, i provel,tando e~te· ense.i o. do Poder .Tudicia
rio. da União, estudando, em li,geira synthese. o mOdo por que 
se ·acha org:mizac!:o e o que é ainda pa.ssivel faz·er, dentro das 
linhas da Coostituicão Federal. para mel:horar o ~eu fune~io
·namento em favor dos elevados interesses da justiça e da 
,soo.iedad·e.: · · 

i 
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. rproelamada a Re,pnblica, quiz o Governo P:roviMrio at.-
1.en~er desde logo á org?-nização judiciaria. No fmpe1'io ohr.
dec1a ella a ulmla perfeit3 un1dade, concentJ'ando-se no :Gtl
v·e~o eentral todas.ª~ nomea~õ·es de juizes e d·esembargador-e.~. 
assim !Como dos !Jl!n1st.ros do Supremo Tl'ibunal de .Just.i~a. 
. . O Poder Judicjario se exercia nas duas instanrias ,..... a ~M 
~m2es e a que P.ra desempenhada pelas Relaçõ~s. nma f'lm cada 

· 't•apital de província. 
Na Curte, Ca:pit.al do Imperio, além da Relação, h:wia n 

Supremo Tribunal de .T.ust.ica-, composto d~ i •1izes liet: rados ti
-r~dos das relaoões por sua. antiguidade. 

O Ministro da Justiça ·campos Salles, inspirado IJOr novas 
idêa!':, educado em principios de amplo Jibr.ralismo. l<1ndo d•" 
1ancar os alicerces de um ediffoio .iudiciario pat'a ·o regimen 
·instit.uido, assentou-o em bases diff.erentes P. e~tuheleceu, em 
vez da unidade-da Justiça observada no fmperio, a <iualidadP. 
·que, no seu entender, resultava das larga>: franquü.';; que p::is
<:avam a ter os Estados. 

No preambulo -Oo decrete n. 8i8. de 11 de <mlubro <le 
'1890, o eminente rep11blicano e::tpõe ·as ra?.õe~ da rHiva 0rgani
zação, deixandl) clara a orientacão do Governo. 

<N'ão se trata de tribunaes ordinario:- rle .Tustir.a. com uma 
jurisdicc;ão·pura e simplesmente re:stricta :í !lPPl;c~5o da~ lei~ 
nas multiplas relações do direito privado. 

A ma.giistratura que agora se installa r.o paiz, graças ao 
regimen republicano, não é um instrumento eé~o O•l méro in
i.erprete na e:tecUção dos actos do Poder Legi~lativo. Antes de 
applicar a lei cabe-lhe o tiireito do exum~. podr.ndo rlar-lhe 011 
recusar-lhe sancção, si ella lhe parecel'I conrorme on contra!"ia a 
lei organica. 

O poder de interpretar as leis, •fü;;n o hone:;to e !<abin 
juiz americano. envolve necessariament.~'. .) dirnit•) rle verificar 
!i e1las são ou não con.formes ú. Con:;fünição. e ne:-t.e nltimo 
caso, cabe-lhe declarar que. ellas sün nulln~ r. sem efff'lit.o. Por 
esse engenhoso mecanismo r,onsegue-~.~ t~\·it:ü· qur o legislador, 
reservando-se a. fa~uldade da interprr.tnção, venha a col!Mar-se 
na absurda situa.:,ão de .iuiz em i'U(l proprifl causa. 

E' a vontade absoluta das assembléa_,, trgislativas que ~e 
extingue, nas sociedades modernas. como :"i1 hã,1 extinguidri as 
doutrinas do a"."bitrio soberano dn Pür:ler Executivo. 

A ~uncção do liberalismo no pa.s~:i.-lo. diz um emiMnte 
p~nsador ing!ez.' foi oppôr- um limite ao poder violr.nto. -~os 
i'eis; o. dever do 1iberalismo na época :rnlnal P. oppôr nm hmüe 
ao poder illirnitado dos -parlamento~. 

f:ssa missão historica incumbe sem duvida ao p'oder ,índi
c;ario, tal como o arcnitectam prmco:=; p0V".l5 r•>nt.empoi·nn1>os e 
se acha consagrado no presente deéreto. 

Alsi está p:ista a profunda diYí!r:;idnde de in~nt~. que 
,i>xi~te entre o Poder ,Tudiciario, fa'. 'lomo ~e ~tt:~ava m~titu1do 
no regimen der:ahido, e aqUelle que a:_r)ra se inaugura, cal-
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cado sob os m·olô.es democraticos d1>. ~ysl~tlla federal. De podetô 
:mbordinado; qual _era, transfo1·ma-~e ·1m1 poder- soberano. avtt> 
na .elevada esphera de sua aa·:-,:>r·ida1:l1• para inletp•;r a bene
ticã. inclueµeia do .seu criterio •faci!'1vo, afim de manter o 
equilibrio, a rtgularidade e a prnpl'ia md.~po•ndenci:i dos CHl
tl'os poderes, assegurando ao me.mrn fompo e. livre ex~rc1c:io. · 
do:; direitos do c'dadão. 

E' isso que na grande r; r.h\) American:1 ;;e eon!<i<lt~ra, com 
· rn?1io, o P.oder . Judiciario com) a ·perlra ang-u la:.- í.lo eil ificio 
federal e o uniéo capaz de defender com efficacia a liberdade, · 
::s autonomia indivic,iual. Ao illfluxo da sua. real \Soberania des
fazem-se os erros legislativos e são entregues á austeridade da 
1ei os crimes dos depositarios do Poder E..'Ce.:utivo. . 

De resto, p~rante ·a justiça federal dirimem- se não. só as 
contendas que resultam do direito ciYH, como aquellas que 
mais possam avultar na elevada esphera do direito .publico . 

Isto basta para assignalar o papel i_mportantiss_\mo quo' 
a Constituição reservou ao Poder Judiciaria da Republica •. 
Nelle reside esseneialmente o principio federal; e da sua boa 
org;anização,. porta.nto, é que devem decorrer os fecundos re
sultados que se esperam do D:Ovo regimen, :precisamentê por
que a Republica, segundo a ma:idma americana. deve ser o 
Governo da lei. 

O organismo judiciario no systema. federativo, . system~ 
que repousa essenc.ialmente .sobre a exi!ttencia de duas sobe
ranias na triplice esphera d·o Poder Publieo, exige, para o 
seu regular funccionamento. uma demarcacão clar a e po.::i
tiva, tra~ando· os · limites entl'e a jurisdiccão federal e a do~ 
E:tados, de tal sorte que o domínio legitimo de cada uma 
destas soberanias -seja rigorosamente mantido e reciproca-
mente respeiitado~.. . 

Na Suissa, a lei de 27- de ,iu1ho de i874, · que deu nova 
organização á justiça federal. em vez de reprimir. como 1e:
vera, desenvolv-eu a tendencia. já manifestada na ·· legislaç.ão 
anterior. de ampliar a jurisdiccão federal nas causas civis. 
extendendo-a até aque-11a.s q1ie por sua natureza deviam set· 
da privativa . competencia da justiça cantonal. Além de e:s
tabelMer que em regra é permittido sujeitar ao julgamento· 
do Tribunal Federal as causas esit.ranhas á sua · eompet.encia. 
Quando nisto convierem os litigantes, a legislacão actual con
·sagra a compeLencia do mesmo Tribuntlil para .julgar em re
curso as questões derivadas do contracto matrimonial e 
aquellas que, julgadas pelos Tribunaes cantonaes, ' tiverem 
valor superior a 3.-000 i'ra,ncos ou não susceptivel de esti~· 
mação. · 

Mas os inconvenientes de um tal s~tema se fizeram !!en·" 
tir desde !O/?O, aconselhando a ueeessidade de unia discri~ 
minação -perfeiita e êompleta, garantidora- da. reciproca 11obe
rania. . .- ~ · --•-""J 

~· AOtaY.el ~~ rilei.Q , dª's· reclamª.cõe~ f~aesl · gqª k~xg 

\ 
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gido provocadas por esta tendencia subversi,·a <los bons prin
nipios, o ener;;ico pr.ote~t.o de um illn~tre membro do Tr1-
hunal Fefleral, qµe e.omeca a Yer o pe\·igo de ser o propri.o 
'.r'ribunal desnaturado por esta competencia tão extensa. no 
civil, quando a. sua natura:! destinacão, . é conhece~ das ques
tf,es d~ direito ·publico. Mas o que sobretudo inquieta os es
riiritos, é o funda-do receio de que por este modo se pertur 
bem todas as relacões, se paralyse e de:>!rua o sentimento da 

.· sober:i.nia <los juízes locaes, fazendo desapparecer por ess& 
continua invasão,· e cada vez mais extensa. a . correlata inde
pendencia. da justiC>a federal e localt.. Dl'incipio basico , do sys-
tema federativo. · 

· E accrescenita que "ª organização contida no decreto .re
Il'love todas as difficuldades e evita todos os perigos, tracando 

. r.orr: ·clar-eza e precisão os limit.es da eompetencia entre a jus
tiça federal e a dos Estados. de taI modo Que bada uma. res
g_uardada de todõ o perigo de invasão. conservará na mai~ 
impla integridade a sua autone>mia .iurí!.'diccional. 

Nos arts. H. l5 e 16 acham-~e e.sp~ificadas as causas 
rrue -em rázão das pessoas ou da .natureza do s.eu objecto per-
'lenCP.m ao julgamento dos juízes federae.s. · 

Mais liberal do que a. propria organizai/ão americana. o 
decnto restringe a jurisdíci;ão civil da justiça federal. · am
-p!i.ando 'correspondentemente a esphera de competencia r1a 
Justioa territõrial. 

Está ahi bem positivamente a$Si.;nalada como principni 
caracteristico d<> regimen adoptado a cor.xistfmcia de um T>O-

• der ,iudiciario federal e de um poder .ittdieiario local, t;ada 
um desenvolvendo a sua acf.)ão dentro <ln rec;pecit.iva esphera ª" competencia sem subordinacão, porque ambos são sobera
r.os, e sem cimflictos, porque cada um conhe.cP. :i natnreza rl~s 
interesses que provocam sua intervenr:ão. _ 

Na P.Onformidade desse decret.o. ffoara a justíi;a federai 
exercida por um Supremo Tribunal; pe1os .iuizes seccionac;;, 
um em ·ca'<la Estado e o Districto Federal: pp,los juizes snbsi
tutos. um em cada secc;üo ou Estado e o Distrcito FeC1er(lJ 
e lribunaes do jnry em sédes de seeção. 

O principio da dualidade de .iusitiç.a consagrado nesse act.o 
t.ambem o foi no prf)jer.to .s11hmetif.do ao exame e voto (f,) · 

t::•lngresso Co~tituinbe. 

Es-ta.va destina(jo ·a ter nessa memoravel Assemb!An um 
~ebate brHhanLe, no qual ~e distinguiram ns duas corrent~c; 
-- daquelles que pleiteando pela unidade de direito querínm 
assegurai-o pela. unidade .da jnsitica e dos que pu~:m<lo pP l'l 
competenr.ia privativa do Congresso para lP.s-i~lnr ~obre o d i
reito estabeleciam apezar disso a duP.Ticidadê d" organizar.ii.CI 
judieiaria - a federal e a do''" Estados. · 

A C~m~issão incumbida. de dar parecer sobre o pro.tectiJ 
de c.onst.tim(.)ao, chamada a Commis<;ão dos 2f - acce!tara 
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as disposições referentes ao Poder .Jt.idíciario; instituir:ida 
aquella dua:lidade. 
- Divergiram ,Tosé Hygino, Virgilio Damasio. A. Caval
canti, Casimiro Junior e .Manoel F. ·Machado, a~s quaes pa
r~cia inexplicavel contradfoção admt.itfr ao mesmo tempo 
dous principias anrtagonieos - o da unidade do dil'eito e o da 
clualid.ade do Pode~ Judiciaria, 

O voto vencido a.ssim sti explana''ª: 
Co!l1Ó-maniter praticamente a -unidade juridíca, desde que 

os tribunaes superiores. dos Estados tiverem de julgarem em 
ultima instancia appli::ando e interpretando soberanamente 
as leis do direito priv~o ? 

· A falta de um centro a que esses trilmnaes se subordi-
- nt-m, lrm'ú fatalmente como consequenc)a a diversidade no· . 

direito, .e. port.ari.to, a destruic-ão dessu mesma· unidade que 
o legi-slador teve em vista e que ficará sendo um idéal frrea-
lizjivel. . · ·":"-. , 

Pareceu tambem. uma ineonsequencia, oriunda da· eon.:. 
trac!i~ão apontada "l,Ue a . ..:icção da justiça federal seja menos 
extensa do que a d!! Tei ·federal, não. indo .até ·onde esta ·al
can..~a·. __ · _ . 

Os codigos do direilo prfvado são leis federaes e, en
tretanto. a sua applicacão fica depen-Oendo q~asi flxelusiva
mente da Justiça elos Estados, vindo assim a dar-se o con
trasenso de ser/ a União, de quem a lei emana. privada de· 
poder de a11piical-a on ª"' fiscalizar a sua applfoal}ão. Qual 
o correo.t,ivo para e t:aso de ser a lei 'federal violada em 
sua applica.ção pelo:. tr-ibunaes ct·os Estados ? 

<tAque1la contra.dicão e esta ineonsequenc-ia não se notam 
na ·Const.ituicão da União Norte-Americana, que nesta. parte 
serviu de modelo ao systemn. ora impugnado peln. razão obvia 
âe que alli a pluralidade de mngistrat.urn ·é uma consequencia 
:C1gica da diversidad;~ de legislacõe~ civis e criminaes . 

.Sob o ponto dt> vista polifico, o gystemn Mnstiitueionnl 
<·oncorrerá pnrn abater o niv,..l da parln mais numr,rosa da 
mngisf.ratnra. l'\neerrando-a no~ estrP.itos limites de cndn Es
tado, e cortando-ih.e o a.ccesso nos t,r!buna86 federaPs. onc!e 
os $eus membros sóme.nti> poderão ter- P.ntrada por ín.vor' e 
gra~a do Oovernn da União. Os e~c:issos recursos da maior 
parte dos ·E.:t-3dos, e tantas outras razões que' se prêndem a 
cfrcumslanl'.'.i~,: pewliare!l. n cada nm delles, difficil[J1ente lh~::
permittir~. constituir o~ seus tribunnes superiorPs nas dese
Javei~ condi.c;õt>s dfl independeneia pnrn em1mdnr P- rorrigir o~ 
C'rr::is dos i mzfls. de primeira instancia. . 

Ao lado rlP, uma m!lg1~trntur:i privilegiadn. consilit.uir-se
hia uma ,,u;ra a todos os respeitos inferior. ll es~n fragmen
tsçã:· da tradicional unidade do Porler .Tudiciorin ncarrAtaria 
o anniqnilament9 dt> uma força nacionaJ. 

Nem se diga que a unidade do Poder .Tudiciario é incom
( 
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pativel éom a indole do l'Cgimen. federal. l;fo~tra o contrario 
a Federar;ão A..llemã· que,. encontrando !lill .-ig·or nos Estados 
tle · que se. compõe o direito germani.co, prussiano, romano, 
francez, etc., e, em maleria ue organização judiciaria os ~y
l!Ot:: mai~ diver::ios, tem un~ficado o !'.'eu direito e constuido os 
tl'ibuuae::: sobre as bàses de um só uodigo d.e organização 
jndicia.ria, sujeitando-os ao Supremo Tl'ibt.iual Federal, Na 
Suissa, é sabilido que '.) trabalho da unific.ação parall~la, di
gamos assim~ do Podec· J·udiniado e do <lit'eito vae muílo 
~deantado. 

A emenda substitutiva, de que ::;e t1·at1;1, procura adaptar 
a Ol'ganizacão judiciaria a nova ordem de coutSas, combinando 

· a descenLralizaoão eom a unidade judiciaria. Deixa á compe
teneia· \los Estado::: a justiça de primeil'tt inslancia no que 
l'et>peHa. á decisao judiciaria, á nomear;ão dos juizes, f~cão 
do:>: ~eus vencirnenlos, <:k. · 

Have1·á em cada Estado um tribunal dt:: appellaçáo custea
do pela União. O~ seus meDlbros serão tirados dentre os 
juixes da primeira. insitancia do respectivo Estado, sob pro
vusta do tribunal onde ::!e dét a vaga. 

O Supremo 'l'ribunal Federal, além das Junecões deola-
1~adas na Constittr.ição, te-rã tambem as du tribunal de cassa
c;ão e compor-.Ee-ha: 1 ~. de tantos membros quanto::; forem 
oi; tribunaes de appel!ações dos Estat'.!o::. t;endo <:ada um de!les 
tü:ado de um desses tribunaes por ordem de antiguiúade; 2º, 
de mai's um terço de juízes nomeadu:c: pelo Presidente da 
Repubhca, com approvação do Senado, dentre os cidac!fos 
que -tiverem requisitos r.le idoneidade exigidos por lei fe
deral • 

. A competencia desse ti·ibunal para tleci<lir conflictos e 
questões de ordem eonstilucional e aurninistrativ.a, justifica 
o modo de sua formação com um terl)o de jQize::; que não 
se tenham exe.lusivam,oent.e applicado ao e;::;tu.do do dire!t.o 
privado.!) _ . · 

José Hygino, um dos signatario6 desse voto, foi no Con
~resso ConsW.uinte um 1paladino fervoro~o e sinceru da uni
dade judiciaria, da mag1stl'aiura una. 

Vale muito para o perfeilo conhedmento do assumpto 
reeditar sobre os conceitos do notavcl discurso proferido pelo 
Senador por Pernambm~o em que foi combatida a pretensão 
da eoberania dos Estados como um dos motivos para a orga
riiz11c:ão judiciaria independente em ea·da um <ielles. 

A questão de sabel' quaes são as ablribuic;ões políticas 
do Governo Federal e quaes as 'dos governos locaes, disse o 
eminente constituinte, não pode ser r~olvida pelo falso prin
cipio de soberania dos Estados, urna vez que a soberania per~ 
tence sómente á UniãQ. 

'() que se deve inquil•ir é até onde vae e onde deve parar 
a. autonomia dos Estados federados. 
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Por outros termos, o que cur:p.pre inquirir ~ quaes são 
oo interesses nacionaes que dllvem entrar na competencia da .. 
União, e quaes. os interesse·s que devem ser deixados á aut.o-
ll(tmia dos Estados. · · · · 

A q>riori», ou. em. te.rmos abstratos. a scienc-ia não ipóde 
fornecer uma regra fixa, uma fórma applicavel a todas as 
fede.rações. e em todas ru; phases d•o .seu desenvoJ,,,.·imento.· 

Os nego.ciós que o Governo Federal reserva para si va
riam· de federação a federacão, não só quanto ao numero, 
corno, Quanto á intensida;die .com que o poder legislativó ou 
administrativo da União actua sobre taes e· taes intereeses. 
Corresponcíentemente a que::tão de saber onde . deve ser tra
çada a linlla divi:>oria entre os negocios da compet,encia da 
União e os da competeneiã- dos E~tados é uma questão con
crcla que o direito pclitico resolverá, .tenüo em ai.tenção os . 
precedentes hi5torioos, as trarlicões; as .necessi<iades mate
riaas, moraes e s.9ciaes dos povos. 

8endo a federac.:.ão uma i"órma inteL·mediaria entre a con
f ederão e o· Estado, «Uno P. simples~, é claro que a federai,:~() 
póde apL'.esentar os mais diversos gritos de concentração ~o.;. 
litica quanto aos interesses e fins internos -:J(a comwurthao. 
Tüdo quanto· a sciencia p:jde dizer «li ipriori~ é que se deve 
considerar como nacionaes a-QueHes interesses que por sua 
natureza são indivisjveis. ou· pedem uma regulameutac,;ão 
uniforme a bem da ·êonserrncüo da communhão, ou como t.'On
dit;.ão do commercio social. Entram neste .numero os ne~ooioi; 
externos, o Exercito, as finanças fed eraes, a moeda. os pesos 
e medidas, o serviço postal e tambem a justiça. · 

A justica a;fi'ecta tOldns as. relações. da vi-O:a civil. Digo 
mais: nos Estados modernos, cu,i os Governos devem ser con
fo1'm6s ás leis, exercitando a sua autoridade dlenti·o dos li
miLes rl'a ordem jurídica, a justiça afecta tambcm as r1:Jai;ões 
da Yida ·publica, e, por consequencia. é t i m ramo da adminis
tração que intci·essa em geral, ás. relac;ões·do cioJndã(I· enlre 
si , e não ·sómente ás dos cidadãos -Oie uma provincia ou de· 
um munici•pio. 

Sob este ponlo ·de vista, a justiça é um interesse crnincn
tcmcnf.c nacional. tanto quanlo a moeda. os correios e tele
graphos, que faciiltam as lransaccões e as communi-cações. e 
por isto d.e·vem eslal' sujeitos· a lei uajformes. 

Si na federac;lo a unidade da moeda e a· da lr.g1s1a1:ão 
aduaneira. são admiLtidas porque facilitam as relat;-OP..s eco
nomi ca!l e mercant.is; si o telegrapho e o . córreio são ser
vkos ferleraes. porque raomtam as commu'nicaJ;ões ;pal'P..Ce 
que a unidade 'do direito ti da jusl:.i4:.a. tendo por ·fim asse
A'W'ªl' aos cidadãos em todo o territorio de sua •patria os 
me8Illo$ ~irei tos e · as mesmas garantias. pal'a · a. ef!ectividarle 
~esses •dlireitos, estão no ·mesmo caso, ~ não -podem ser in
compativeis com o programma. do regímen f~deral. 

Conclue, pois, que nada ha nos dominios de tlteoria qua 

/ 
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ex:clue de uma· CQn:;l.iluicão ferleral por ini.:ompativel com a 
federação. o ·P.rincipio .de unidade do d it•eito e de j u,stii.;.a. 

Dada a existencia :"!e um dit'eito m1.eional, continua o 
illu!:tre padamen~a1·. não ha que "'acillai- sobre o typo de or
sanizaoào judiciaria que nos conv~m: é a unidade do poder 
que tem ele administ.tar a .iust.iça. 

Entre uma oousa e oul.1:a ha relac.;õe.:: lll)Cessarius. · Si o 
oireit•J é uno, de ve havei· uip supr1m10 frihunal que casse as 
sent~ni;.as .proferidas definitivamente pelo:; tribu'nael'; su~.
:riores dos E;;tados. quando ei;::::a~ .senli>nça:::: f1:irem proferidas 
contra o direito vig~nle. E' hem de Yet· qur. nos trihunaes 
superiores <:Jios .Estados appliearem sob era narnimte aos casos 
occurrentes os Codigos da Rermblica - as interpretac')es e 
as pbra.5es e até as rivalidade:;; e os int~res;,:es locàes, como 
dii Dubarle. introduzii'ã1J a pouc;o e poueo a diversidade no 
selo ~i:fesse direito, CU;Ía unidade. O fegi.sladl•l' quiz manter. 
Estabe1e:ce-se, pois . o seguinte dileroma: ou admillir a u ui...: 

. aia.de do · poder .i uridico consoante com a unidade uo direito, 
ou: para. salY-ª!, o prinoi•p;io da dualidade cJr.s;;e po-1,et', sacri
fica o nosso direito nacional, para volt.arde;; ao regímen da 
idade média . · · · . 

E .José Hygino ainda argumentava: Os t..!ereri.sores do pÍ'O
jecto allegam e:Ql sentido contrario que é assim ·nos E~tados 
Unidos, isto é. que . não d.e-vemos admíttir o systema da dua
lidade do poder juniciario. pela razão obvia ele que esse sys
tema vi.gora na grande Re-publica da America do Norte. Não 
é tão diverso o· nosso i:aso? Imita-se. mas não se oooia uma 
oonstüuicã.o estrangeira. · 

O Congresso ·de Philadelphia que confr1.:l'ionou a Consti
tuição de 1787, tinha de crear um Govl':rno nacional, lutai;ido 
·contra o espirito particularista, e L•goi.-tic(I dos E!;tndos que 
estavam n.a posse da plenitu~ite do podr•r· ·11nbfico. Não l1avia 
ainda o sentim~nto de uma patría Mmmum. O cid·a<:lão nüo 
conhecia e não amava siniio o SP,U E.~tado: a Uniiio era um 
ser MIDIJlefümentc ·nhstI'acl.o . 0!' ob•lnitnlo;; ~ n-ppo;;l-0s por 
esse P.::<t.rcit.o e!?piriln 1oeal. pnnham l'm i·br.11 u ·P.xito da obra 
paLrforiea d()s Wa:5hingtcm~ i: <ln~ HrimHtons. Ne::<tas con
diçües pódia aqurlla Cc111i'I :tui~1ío il' al •;m dl) ponto a que 
chP.;rnu Pm matrrin dP nl'~::rniza~lin ,j t1diriaria? 

· O• Estado~ ti1lham 0s sen~ lrih11nari'. n ~í'U dircil.c1 t•.ostu
mei.1·0. ... .:~ta tufa rio. o~ rl.lllf'll'<'.~ •hi l~nn~l.itu ir:ão niio ten
:taram expun~it· o pa.~;:"J~fo: 1·11~pcitavam. -pd<i conl.~ri!-1 .. 'o 
'e~ladn rtP Mu,;:a;: ~x1;;lent.es e f·lanquearam a ~·1 ffir.uJ
dadP.. ~'rrnncJo nma j1.1sti1:u e~clu;,:ivamf'nfe federal e bnst..antc 
:para prot.1>µ-<'r a l"i fP.d l' ral em forfa :-:na ~xtrn~ão. N6s, po
rêm. 1'>m<ls· lf'is E-scriptas <' 1.1niformP$ ~obrl' o dit·ei to. jmzc:; 
e tribuna~ eonslituidM. sohro as mP-smas ba~es <i o projticto 
reserva para i'.I Congre::so Nri~innal a fai:nlda<ie pr-ivath"3. <IP. 
codificar a.s leis civis. commerdaes f\ criinínaes da Hepublica. 
· o que ha de commum enlre aquelle estado de cousas e 
tl nosso nesta parte ? .. • > .. ~ 
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1 Nota-vel foi tambem a attitude d~ AMPHiLoPHro FREiit& 

DB CA1W . .U.Ho, J:?e~2:1tado ~ela Bahia, magistrado de grand·e 
. saber : ~ ~ua 0~1rua~, mamfestada nos debates do projecto d:a 
Consti.twoao, fo1 . _mais :tarde, em 1897, ratificada. na Gamara 
d?s. Deputados, ainda mais arraigitda. em seu esclarecido es-
p1r1to. · 

Entre esses elem&ntos de vida politica que recusamos iá; 
Nação, dizia o illustre brasileiro, entre esse:> "incu:os de uni
.dada nacional, que imprudenteroen~ quebramos na Assemhléa. 
·Constituinte da Republica, occupa, sem duvida, o primeiro 
logar, pe)a graindeza do mal resultante, esse system~ de duali
da4~ jud·içiaria, ,paraldela, ·de juizes dos Estados e juízes da 
Uniao, agindo ao mesmo tempo, mas separadamente, inde
pendentemente, na applicação das. mesmas !eis, leis· federaes, 
leis da U~ião, IJ1as sem a fiscaliZacão e sem a i·nte:rPretacão 
final, cooolusiva e obrigiatoria da ultima, -por um org-d.Q ju
diciario seu;-- systema .não justificado poi' motivo al~m de 
ordem· juridica, social ou ,política, e que sigJ;tifica um r egresso, 
um passo para trás no caminho de n9ssa civiliza.1:ãoh.quand<>. 
oom:parado com o systema.. que· nos· deixara a Mon:irc ia, que, 
aliás, não era aquelle qu:é devíamos adoptar na Republica, 

. dada a fórma federativa. 
Queria para a. nossa actua.lidade republicana a unidadtS 

que fôra o ty,po da organização judiciaria. no regimen da Mo
nárchia, mas entendia, quando . legislador constit1cinte e na
quelle momento com a ex{lt)riencia que :trazia. do mais alto 
tribunal judiciaria ·do paiz, que a dualidade a adopta.r-se era 
a dualidade successiva ou gradual. inspirada n.o $YStema: da. -
Suissa ou Allemanha, e que era em parte tambem a do Alto 
Addfoional, ficando --ãos Estados a. organização e provimento 
dos juizes e tribunaes· inferiores. mas reservado 9ara a Nação 
um tribuna-1~ superior, o mais alto na hierarcbia, com a 
missão de rever os julg:adcis, intei:pretar com o caracter d& 
obrigatoriedade. á Constituição •e ás leis nacionaes. e firmar; 
com essa autoridade de interprete supremo daquella e destas, 
a uniformidade ·dos arestos judiciarios; competindo á União, 
coroo é o caso na Allemanha, a· promulgacão de uma lei geral. 
basica e fundamenta.11. na. especie. sobre a qual :i:1da. Estado 
federado devia calcar sua lei especia.I de organizacã.o ju<ii- -
ciaria, guardados os princípios e .systema. daquellil.. 

O eminente jurisconsulto entendia que n unid:tde legttsla
tiva. declarada .na Constituição não se póde manter, não ~ 
compativ&.. eom a dualidade .para\lela das jus\.i.~as, porqu& s1 
cada tribunal, n& razão de um por Estado, para sç ~allar d9s 
tribunaes da ui ti ma inst.ancia em cada Estado, a1 . cad.a tr1- : 

.banal póde interpretar· a lei comrnum, .p.elo seu cr1ter10 ~x
ruusivo sem a acção opportuna de um tribunal central in
vestido' do poder de apurar e fazer obt'igato!ia l!m to~o o 
paiz a intelligencià final dos textos dessa lei que · se diz e 
se que~ una, é ~em de ver que essa lei es~ará ao :!abo de urq 
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certo lapso de tempo scindida ou decomposta em Lautas .outras 
q~antas forem as interpetacões àüferentcs que houver rece
b~do nas suas applicacões -aos caseis occurrerites, realizando-se 
assim aquella situação gravissima que Hamilton, .l?I'ande pa
triota e grande pensador, tánto temia para a sua patria, 
qua.ndo a qualificava de hydra da ana1·chia. 

O Direito é uma forca evolutiva na sociedade, ::icompanha 
o .progresso humano em todas as suas manifesta1:ões sociaes 
.e deve accommodar-se ás situaç.ões novas qüe se. vão succe
dendo na es.phera das relações jurídicas, na medida da· ~ul
tura. e do aperfeiçoamento moral dos i·ndividuos e das nações. 

E si o direito é assim progressivo, e si nent,uma força 
humana poderia ctistar esta sua évolução natural como pro-· 
dueto e factor da civilização dos povos, como con~cguir entre 
nós uniformidade na app!icacão dos seus textoi; escriotos, 
:POr meio de juizes e tribunaes que, independentes entre si, 
organizados por systemas os mais abstractos, não sujeitos a 

·:um _plano. de hierarchia preestabelecido nas leis do paiz,. nem 
a um principio de unidade erga.nica em sua tomposição, são 
ainda inteiramente livres, soberanos de facto n<?. interpre
t:lção desses textos, por falta de um· orgão• central, que, su
·perior a todos, a todos obrigue, como. o interprete final e su
premo das leis nacionaes ? 

Esses juizes, eEses tribunaes, orgãôs da nossa dualidade. 
judiciaria, exdamava Amphilophio de Can·alho, não podem 
ser os guardas da unh:lade do nosso Direito. dessa. grandiosa 

· unidade, que é, depois da Hngua, no dizer de Bismark, G 
laoo mais forte da unidade nacional. 

, Campos Salles defendeu o projecto e a organizacaó que 
·havia aàoptado no decreto do Governo Provisorio. Na úrien
tacão das suas idé!li>, acatado o pont.o de vista em que s.e 
mantinha rebatendo as consideracões de José Hygino, Am
phílophio e outros illustres constituintes, foi a todos Ofi re
speitos notavel e e:x:haiustivo o discurso do eminente lfünis
tro da Justica. 

O fundamento da organizacào era este - no estado fe
derat-ivo é substancial a dualidad·e judiciaria. isto é, um po- -
der_ judiciario Iocal soberano ao - 1ado do· Poder Judicl"<iriq 
·Federal, tambcm soberano. Ou isto, ou a 11egaciio do re
gimen. 

En~endia que na fórma do Governo que , estavamas p!a
nejaa.do, havia dous Governos, ambos soberanos, foncc10- · 
nando parallelamente.., um ao lado do outro - o Governo do 
Estado ao lado do GóvornQ da União, arquelle soberano como 
este, nos limito:5 de suia competoncia. visto que a re~ipr9ca 
indepondencia excluo qualquer hypotbese de 1tubordmacao. 

Defendendo a independencia dos poderes <los Estados 
diante dos poderes federaes, Campos Salles expunha o seu 
conceito da soberania - uma em face da o.ultra. O Poder 
Legislativo do Estado não soffre dcpendencia do Podei- L~
gisla.tivo da União nem lhe e!:tii subordinadG ; ·a sua accao 
~ totalmente livre 'ctentro do!:\ seus doi:riicilios territoriaes. 

, ~ .... ~:Vol, XIV ' ~ti 
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O mesmo se· aá quanto ao Executivo. Elle surge na pes
soa. ~o Governador, do suffragio do Estado e desa.pparece 
eII?- v1rtudee e nos . terJ!IOs da sua lei organica, sem que na 
·origem. ou. na. ter~o. das suas . fl!ineções encontre ou re:.. 
ceba d1recta ou mdirectamente . a influencia. do Governo da 
União. O Governador é, assim, u~ fuµccionario privativo do · 
Estado, completamente separado e mdependente . do Presi
dente da Re,publica, de· quem não recebe uma ordem nem 
uma commissão" . · 

O Poder Judiciaxio tambem não tem súperior hierar-.. 
chico fór=i. dos limites territoriaes do · Estado. Os litigios são 
julgados, em definitivo, nas suas instancias diversas. pelos 

· . juízes e . pelos tribunaes dos Estados. · 
Salvo o caso · excepcional da jurisdiccão feder ai, \.não 

cabe - recurs.o das suas decisões para os .tribunaes da Ux11ão . . 
O proprio direito de perdoar ou commuta:i· que, ri.os Gover
nos unitarios, pertenc~ ao Chefe .da .Nação-,, allf cal:)e ao ·. Go-
vernador· do Estado em que se deu o delicto . · 

E' certo, portanto, que segundo este mecani.smo os po
deres . do Estado não se achem subordinados aos da União. 
Mas onde não existe aubordinacão. ha independencia. e onde 
ba ind'ependencia,' ha~ soberania.~ . ' 

O Congresso Constituinte a.doptou a orientação de Cam
pos Salles votando· o projecto q:ue confirmava o decreto or
ganizador da.· Justiça Federal. 

· · As antigas provincias . passaram á categoria de Estado 
devendo ter os tres Poderes: Legislativo, Executivo e Judi
cia.rio com attribuicões amplas .e independentes para os seus 
negocios estaduaes. · . , - ·. 
· E não se ignora, diz o eminente Sr. Amaro Cavalcanti, 
que 'tambem muito influiu para . a dualidade da justic-a ser 
adol)tada pelo Congresso Constituinte, o facto de já ter o · Go
verno Provisorio assim estabelecido em suas leis de organi
zação judiciaria de n. 848~ de 11. de outubro de i800 e úu
mero 1. -030, de i4 de novembTo de 1890 e o· consequente em
penho que o mesmo ~overno manifestou ao Con..crr~sso p~la, 
conservação das allud1das reformas taes quaes haviam sido 
promulgadas . . · 

.A Consfüuição de 24 de fevereiro de 18!M consignf}U, em 
:virtude do triumpho Qbtido por taes doutri~s~ a ~ualidaíle 
judiciaria, embora. firmasse a unidade do_ direito, isto ~. a 
com.petencia privativa do Congi:esso N_ac1_onal para legi~la.r 
sobre o Direito Civil, Commerc1al e Cr1mmal da iftepubhc.a.. 

Somos ·como o foram José Hygino e Amph.ilopbio de 
-Carvalho, partidarios da unidade da_ ju~t~c~ e sustentamol-o, 
em 1900 ao discutir-se a reforma JUd1c1ar1a local. . 

Em 'um pai..Z, c-uJo povo tem a mesma }.'aca, a mesma re
ligião os mesmos interesses, os mesmos · costumes, em um 
paiz ém qu-í?. o rlireito é um. s.ó. e_u não sei como se v_enha es
tabelecer, na9 a ·unidade da JUstica,. ma.s a sua qualidade, ~u 
o que t\ o me8mo, estabélecer de um lado a ·1.Ul!dade _do di
reito e preparar, do outro, a for:oa. que ha .de impedir, que 
ha de destr~ir es.5a. 8µ.\dade do dire1t.Q. 
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. :4.: Constituição da Republica estabeleceu, em um d'e ·seus 
artigos, qu~ é_ ·da p~mpc~n~ia do Congresso Nacional legis
lar sobre cl1re1to c1v1l, cnmmal e commcrcial, e deu aos l!~,s
t~do:; a faculdade de fogislar ,sobre a sua organização judi
ciaria e ~!)bt:e o seu processo .. Para se poder manter a uni
~dc do d1re1lo, para se conseguir cr:uo o direilo seja 1mo, iu
du;pensavel é estabelecer a unidade ela jusLif.:a e da ma;;ís
tratura;- como ainda a compelencía 'iio Con<;resso NaciOnal 
para. legislar sobre a matcria processual. 

D~r aos Estados a facul<lade de organizae a sua JUStiça, 
de legrnlar, como lhe:s aprouvc.r sobre o processo, é qruebrar 
a· unidade do direito que a con:StiLuii;ão es tabeleceu.. Eu de
sejaria, para que o· direito se mantives:;c u.11 0 · que houve:Sse 
um tribunal superior a todos os trilJJunac:; do:s Es tado::;, com 
a competencia para conhecer de lodos o:; casos que houves
sem sido julgados pelo:; mesmos lribnnat~:;. Unidade de ju
risprudcncià quer diz'C!r unJdáde de doutrina, unidade de prin
cipias e sem essa unidade de ,iurisprud cn<;ia não póde I1avcr 
o direito ~mo. Desejariam% que, á sctnclharu;.a, por exemplo. 
da con terlcração germanica $.C in:;;litui~:;c e:s:;c tribunal ::iu
perior, ao qual as partes pudessem recori·er em ultima. e de
fini tiva instancia, depois de terem as ::;uas causas julga.da>; · 
pelos tribunaes dos l<.:$tados. Na A.llpmanha. cada um dos E~
tados Unha cornpetenc!a para legislar sobre o seu direito, 
sobre o seu proêesso, a respeito da sua Ol'ganização .judicia~ 
ria. Appareceram os inconvenientes as diíficuldades succe.-· 
diam-se todos os dias e e ' povo allemão resolveu unificar o 
seu direito, a sua justiça, para conservar e garantir o prest i
gio, a fori;.a e a grandeza d~ seu -paiz . 

.No decurso de alguns annos, a Allemanha teve o seu Co
digo Criminal. o seu Godigo do Pr-occsso Civil, o Codigo Com
mercial; em 27 de janeiro de 1877 teve o seu codigo de org:t
r.ização ju"diciaria, para lodo o Tmpc1·io. cslaN~lecendo as ba
ses, as linhas gcraes, e::; !irniles den f i·o dos quacs se deviam 
o:rgnaizar os tribunaes d03 Estados e com o intuito de a5sc
r;urar a. unidade de jur isprudcneia, foi creado o tribunal do 
Jmperio. ccirr• . séde em Leipzig. ouvindo-se no dia df! Sl!a 
installar;ão as ~cguinlr.s palavras do ~cu primeiro présídl'nl~: 
tO Imrierio, desde sua fundacão t'~pon::;a sobré os pilares ria. 
unidade do Exercito, a unidade cios negocios estrangeiros. e a 
unidade das communicar;.ões commrrciacs; ho,jc l~eva.nla-se 
um quarto· p ilar, da mesma forço. cln mesma importancin, rla. 
mesma utílidadc,a unidade da ·viela ,indiciaria de nossa patria.> 

Sobre clle esci·cve .Dntmrtr-. nr0 f;r\1 r.!,'plen<lirlo 1 iv!'n C11dr, 
rl'm·gani.~ot.irm judir:iaire rrUc111ro11l - 4::\cima do:-; l l'ibunaes 
de príi:ncira· insLancia e de appPJlar;ão. runccíonandn "rn cai.la 
Eslado, independente e disfribtiíndo a .iusl.iça ~m nórne do ::;r>
·berano, o Codigo de Organiza1~ :i1 ) .lmlicial'ía· rolloco11 11m tri
bunal unieo - O Tribunal do rmpcrio. Tribunal Supremo · 
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para toda a Allemanha,. elle tlomina todas as legisla<;ães e -as-: 
segura a unidade ~ direito e da jnrisprudencia. · · 

Regulador supremo da justiça, estende sua. autorída1fo 
sobre f.odos os tribunaes e os dirige na execucão e no despeito 
á lei. Util em tOdos os paizes. afim dr. assegurar a applica
ção e regular e uniforme do direito, a institnic_:.ão O.e um Su
premo Tribunal é indispensavel em üm estado feàeral. Sl?m 

. este laço necessario, que liga todas as jurisdiccões, as paixões 
loeaes; as rivali.dades politicas; a ltitri. dos interesses, os sen
timentos e os costumes dos Estados federados reagiram rapi- · · 
dameritn contra a justiça, e a l°fnidade da lei desappareceria 
deante das i]lterpretações contradictorias de jnrisprudencia. 
·E' necessario que acima de todos os tríbnnaes, de suas vellei
~:!ades de independencia, estP.ja collocado um tribunal unico, 
juiz incontestado das competcncias e da lei.> · 

Teve; assim. a Allemanha unificada a sua justi~a com a 
promulgação do Qodig.o ~e Organizacíio .Judicia.ria e :teve, 
depois disso, o sen Codigo Civil para cuja elaboração foi so
licitado . o eoncurso dos homens mais eminentes do paiz,. os 
quaes. ap~!!:I um largo periodo de e~Ludo, apresentaram o seu 
-trabalho -Oe que se originou o Codigo Civil que comel}ou a vi
gorar em 1 de janeiro do . corrent.c anno. 

. Quizeramos, ·para que se pudesse conseguir a uniformi
'dade da .inrisprndencia patria; port.anto, para que se possa 
manter a unidade -do direito. que se creassc nm tribunal á 
semelhança <lo f.ribunal central da. Suissa. 

· Essr. tribunal da Suissa. com séde na cidade de T ... ausannr.. 
tem competem.ia para conhecer das causas julgadas .pelos tri..., 
bunaes {ios diversos 'Cantões. Nesse paiz1 nnde encontram-se 
cantões de origens diversas, francezes, anemães, italianos, 
~ada ,um delles tinha competencia; para legislar sobre o di
:reito (1 ~obre a ·organizaõão da .iusti~a; foram, porém, se es
.treitando os laços da Federação, o que ,já se verifica pela 
Constituição de· 1818 e a .propaganda no sentido da unifica
ção dà .ittrisprudencia foi-se tornandó mais viva, tão efficaz 
que na reforma constitucional em i87ií; a Suissa estabeleceu 
que o tribunal eentral podia . conhecer das sentenças profe
ridas pelos tribunaes dos cantões em ~ande numero de can
sas perante elles discutidas. A Gonstituiç.ão de 187 4 não só 
jnvestiu~ o Cor:gresso da faculdade de legislar sobre diversos 
assumplos de direito civil, sobre fallencias e em geral sobre 
as relações de ordem commercial, -como ainda autorizou o le
gislador a alargar a competencia odo tribunal central no in
tuito de garantir a uniformidade na execucão das leis sobre 
materia juridica. . . . 

Estabelecido -como foi, pela Constituição, a unidade do 
.direito. $em a unidade de .iustica. sem a. unidade do processo. 
não teremos na realidade o direito uno, porque as interpreta~ 
ções são varias, os tribunaes dos Estados decidem soberana
mente - o que vale dizer, que um será o direito em Minas, 
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·diverso n<• Amazonas,em S.Paulo, outro e assim por deante. O 
Podei· Judicial'io, os. tribunacs exercem uma grande influen
da n11 formação do direito e se as justi~as dos Estados inter
pref::..m em ultima inslancia o direito, que 6 uno para to"da· a 
u~publica, ao cabo de algum tempo tet·emos tantos quantos 
s::io os Estados, por causa da grande variedade de inte'l':preta-
çõe~. · 

i'ara m-0strar, o grande inconveniente da dualidà<le da 
j\Btil;a, hasta lembrar que um Estado póde estar de . accôrtlo 
com as doutTinas sust.entada.s na assembléa franceza por La 
Rocheioucauid e Pet.ion ·de Villeneuve - este, que 'via ani
n~1ada nos tribunae!\ de 2• insLancia a prevarieação, e aquelle 

·que º" appellava a aristocracia judicíaría. Imbuidos desses 
principios, podem os legisladores de um EsLado estabeleeer, 
em v1::z de dous grá.os de jurisdicção. uma unir.a instancia 
para todas as causas; e será possivel <iizcr que o direito es
teja tão garantido ·no restado que adopt·ou um só gráo .de ju
rh;diccão, ·como naquelle que acertadamente repelio . essa 

· doutrina? ·· 
- $ão assumpto$ cuj-0 debate certamente se renovará 

quando não agora, ·mas em occasião Qpportuna os interesses 
do paiz reclamarem a reforma da sua ConsLit:uição. 

O · Poder .fudiciario da Uníão, diante tio que foi votado 
pelo (;ongresso Co.nstituinl.e firou tendo como orgãos um Su
premo Tribunal Federal com séde na Capital da Republica e 
tanto~ ,juize$ e trihunaes federaes. <listribuidos pel-0 paiz 
quanLos o Cot1e"Tesso r:.rear - art. 55 da Consl'itu.i~ão. · 

n~ sorte que á vi<:ta desse dispositivo constitur.ional e do 
decreto n. 878. de H de outubro de 1890, completado pela 
iei n. 221, de 20 de novembro de 1894, a justiça da União é 
administrada pelos seguintes tribunaes e .iuizes: · 

i •, um Supremo Tribunal Federal r.om .iurisdic~ão em todo 
o paiz; . 

2•, juízes supplentP.s - tres nas sédes de Estado e o Dis-, 
trir.Lo Federal; 

3'. juize~ substitntns dos seccionaes - um em cada se-
t~ção; ' 

1,n, jui7.·es supplentes - tres nas sédes de seocão e outros 
tan~.os nas eircumscripcões onde c·onvier; 

5'º. l.ribnnaes de jury, nas sédes de secc.;ão. . 
O Distrfol.CI Federal tPm. além <laquelle juiz de secção, 

mais ·um · <'reado pela lei. . 
As ~arll!nt.i:J.s r!(' q\1e f'stão rodeados os membros do Poder 

,fodkiario, são a,: ma\$ completas, pa.r:t que ·possam exercer 
rn!ls fllnccões. 

i:\ Const.ituitãc ri as •leis lhes asseguram a vitaliciedade, a 
:n~!.l"ovihiJidad~ .. a fixirfez dOs v~ncimr?ntos.. de mC>do a não ·, 
porJP.ri>m SPr diminni<los. a apo:;:enta<ioria e o montepio. 

E' CP.rt.o q111>. sob todos os respeit-Os, está assegurada a . 
sua i-r.dP.penden.eia, podendo elles e:.taminar e .iulgar os as
S'2mptos submettidos '.lC) seu criterio com .perfeita isenção, 
adma de quaesquer int.ere~se;;, visando só e só a Justiça. 
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E' e.;;sc Poder J:udiciario constituído por tal fórma, com 
i;:ua cupula soberana, que é o Supremo T-ribuna.l Fe<leral, 
tidm inistrn a. justiça com a inl;egrida.c!e e indepen<lrncia crue 
:;ão condição essencial de toda a magislra~Ura. Não são pe
quenas as despezas necessarial! ao seu servico. 

Teein ella-s a.ugrnentado sempre. · 
Em 19t 1 desp(mdia-se com a Justiça Federal a somma 

dé 1.551 :000$; em HH3 a ~.fo 1.868:000$; sete 11.nnos d0pois, 
.:>m 1!l20, a dP.-Speza attingía á quantia de 2. 262 :000$. estanto 
p~ra 1921 proposta· a de 2.262:214$118 . 

• Támais impugnamos os gastos com a organiza:ção . e os 
servi(:os da magistrat.nra. Ao contrario. sl~ te.mos applausos 
IJar!l qualquer medida que consigne a bôa rP.munera.ção do~ 
.íui7.ei!, afim de estar perfe-ita e ( compJetament.e nsse~rada a 
inclependenr.ia, sendo grande a ::J.legria com que riroclamamo5 

· t.e1· o nos!':o · paiz magistrados dignos, imparciae~. Que honram 
a toga ~or seu saber e por suas vintudes. · · 

For~oso· é, porém. affirmar que o a-pparelho ,iudiciario no 
:Flr·a~il é caro sobretudo con.~1derando-se a morosidade qu~ se 
nota na disfril/uição da justiça. 

J :í o dizíamos em 1917 · que essa morosidac!~ e os one-ra 
i.'esult.antes o são ineontP.st.aveis. desaminando ·a quantos te
nl•am -de. em defesa de seus ·diretl.os. recorre á acção .dos t.ri
hunaes. 

Os propagaudistas da Republica costumavam prometter 
no povo .iustii::a. prompta e barata', chegª-ndo a dedarar qUe ~e
·ria ella levada á ,porta do r.ida~ão. Falharam taes promessas, 
l\endC' a justiça, apezar de boa e imparcial. que o cida-dão, sem 
a l'ooeber á porta, pleiteia junt.o dos trihunaes, em extremo 
dispendiosa e por demais demorada. · 

Ba causas que se eternizam. Uma houve, sr.gundo noti
~ia de imprf"n.::a. de um anti~o magistrado do Rio Grande do 
Súl. iniciada nos1primeiros mev..es <lo novo regimen, que só 25 
::mnos clcpois teve SP.niença final e definitiva. 

1'ão com.plicado é o prOci'sso. tão demorados os despa
cho.'! .. tão variados os recursos. que· ,~e estabelere uma ver
dn·deira chicana. uma protel:J.«;ão inaudita. que encare o feito, 
d<'snnimando m esmo aos que pugnem por legit.imos direitos. 

O accumulo de · servi'"º no Supremo Tribunal é enorme 
e a.hi nessa insto.ncia constumam as eausas permaneel'r seis. 
oiro e nove annoi::, dando-'se. ri11.::os. como o;; de rêcursos. por 
i>xemplo. os aggrnvos, de nature7.a rapida, ahi ficarem mais 
de :li meu~s. . · 

· Orn. taes far tos convencem de qup, ·.nevem ·ser tomadas 
mr>di00.<S promptas, de modo ,que se chegue a a.sseg-urar, além 

. ua confi~,nça que. fP!lzment.e, existe na inf.r,g-ridad-c dos jui
zr;:;. a cert11z-a. de qu e as cau~as t-erão a.nd:un;~nto r ap iào. não 
~rmdo pre.iudioodos C>1'; effP..itos de uma deci;;ão 1•avor:tvel. 

A vo!li_ção do Codigo do Processo Civil e Commercial, de 
gue o C<?ngresso está cogitando, p6de remover alguns desses 
mcouve;n_1entes; outros, porém, s6 o serão com a creação de 
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novos tribunaes disseminados pelo paiz, com a. êompetencia 
de julgarem em ultima e definitiva insta.ncia. 

O Supremo Tribunal Federal pel>'l. Constituição de 24 de 
fevereiro se compõe de 15 jUizes, mas esse numero é hoje, 
manifesta.mente; insufficiente, atte.ndendo-se ae> grande nu
mero de causas levadas a esse tribunal, por appellaQâ() e ou-
tros recursos. , 

Em lei ordiooria seria impossível augmentar o numero 
de júizes dess~ tribunal-'- J:?Or~e o .texto constituciona~ é. ex
presso e termmante. N'ao qm~ram os novos const1tui.ntes 
comme&terem lá competencia d-e legislatura ortlinaria a i'ixa
çã;o do numero dos juízes do Supremo Tribunal. o seu au-
gmento ou a sua diminuição. · 

Receia.raro certos prejuízos, como aliás advieram nos Es
tados Unidos, onde por moti-vo de lutas partidarias o Con
gresso ora augmentava, ora redu7.•ia o numero dos Juizes da 
Côrte Suprema. . 

A Consti tuiçã'O, porém, não prohibiu, antes permittlu a 
croo.~ão de juizies e tribunaes pelas diversas regiões, tantos 
Qu"-l,Dtos o Congresso eu.tender necesrorios. 

E' claro que o movimento nesse sentido. uma vez attin
gido, ha de determinar augmento de despeza: mas, vale a 
pena enfrental;..a, porque serão grandes, serão largas as com
pensações que advêm da celerida:de . e promptidão do julga
mento dos feitos, e,Jlort.anto, .da distribnicão da jus.ti~a. 

São pontos f~amentaes em uma democraciie, povque 
~ntendem- com a ~guranca dé" direitos os mais sagrados e 
<itStes precisam encontr.ar nas leis de · processo e de organi-
zacão judicia.ri~ um forte e poderoso amparo. . 

Reaffirmando taes idéas em· situação que se não modi
"ficou, devemos plei·hear p.a.ra que tenha correctivo a cdse ju
diciaria, isto é, a' moralidJl.de de distribuição da justica pela. ,, 
plethora de pr ocessos de toda natureza que atormenta o Su
premo Triburial c_om prejuizo de respeitaveis interessP.s dos 
cída!dãos. · 

Devemos cr~ar, sem mais delongas. os. tribuoo.es regio
naes. 

A o.pinião já se vem ai~irmando neste sentido depois do 
d<.:bate run_plo, erudito, em que teem .intervindo notaveis ju-
ri stas do 11aiz. · · 

De varios . Estadós; por sua imprensa, pela voz 19..utori
zada d e seus ·t>ublicis tas, af.feitos á escola do direito, chegam 
elementos que mais corroboram a const.itucionalidad e desses 
tribuni::i;es . · · 

Lamentamos, pois, a divergencia. que mantemos com a 
douta Commissão · .<Je ConsLítuição e Justiça no seu pal'ecer 
contrario á essa. creação. 

Do voto j á de uma feita emHtido nos não desviaremos 
pela convicção CA.da vez, mais arraigada de que a Const ituição 
de 24 de fevereiro e>s não impede, ·mas- delles cogita, inter
pretados os seus textos sem a apposição ou intromissão de 

' palavras qu:e os antagoplstas se julgam autoriza<los a fazel'. 
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. J)l!U'a depois deduzirem que ~ Supre.mo ~ribunal F~der~l é o 
unico tribunal de segun<la mstancrn, nao eenljjo poss1V'el a 
ins.tallaçáo de outros. 

Para nós, dentro dos termos da Constituicão e sem ne
cessidade alguma de sua reforma, podem e devem ser erea
dos os tribu:nJll;es regionaes. 

Por qu.e appellar ·para a revi5ão, afim de ~ttender a tal 
necessidaide judfoiA.;ria,. se na orbita dos preceitos consiitu
cionaes se encontram os meios de r.emed.iia,r e sanar os obsta
culos que entravam a accão da justic;.a ? 

A Constituição Federal é uni· codigo que tem o seu sy.s
tema, . guardando nos élos dos seus dispositivos, em cada um 
dos oapitulos, a wmonia, a sequencia logica, reclamadas em 
Ir}O?UIUento legislativo ~ssa natureza. Na synthese dos prin
c1p1os que estabeleceu, i'ixiando normas fundamentaes, eua· se 
não fecha ás intêrpretações raz00;veis que a.ttendam ás ne
cessidades sociaes e permittam ampliar, em proporção ao 
prog11esso das relal}ões juridfoas, os seus instiitut..,.,,, o:rgãos le
gislativos que as regulam. 

·Kas bn,ses que abi foram estabelecidas para o Poder Ju
diciaria ·o Jegjslador constituinte deixou claramente M legis
lador ordinario' a faculdade de augmentar o num.ero dos or
gãos da. magistratuna, sempre que o exigirem as CQndícões ·do 
paiz, sempre que julgaS:Se necessa;rio. . 

Fixou u Constituição .o numero de Mi:óistros do Supremo 
Tribunal, deu aos membros do Poder Judfüiário multiplas ga
rantias, prescreveu sua. autonomia para organizar auaa. se
cr·etarias, traçou a esphera em que se tem de movimentar a 
jusitiça federal, . em face da dos Estados, acata9o o principio 
de uma soberania - a do Estado, em frente de outra - a 
da 'Guião, mas deixou ao Congresso Nacional a attrihui~.ão 

~ privativa d~ organizar a justiça federal n:os termos do ar
tigo 55 e seguintes, da .5eccão m. (art. ~4, n. 26 da Consti
tuição. 

O ~ri. 55 dis~õe: 

«0 .Poder Judiciario da União terá por orgãos um 
Supremo Tribunal Federal, com séde- n(t Capital da 
Republica, e .tan·tos juiz~s e tribllnaes federâes d.istri
buidos pelo paiz quantos o Congresso crear .» 

Dahi se infere, sem wntestação posaivel, que o Poder 
Legislativo póde crear tribunaes fecteraes, póde distribuil-os 
pêlo paiz, desce que aseím o resolva em sua êlevada sabe
doria. 

E havendo augmenta.do a população do Brasil, sendo 
maiores as suas necessidades. determinando numero bem con
sideravel de questõe:; e demandas, amplíadas extraordinaria- · 
mente em coneequemia dos surtos progressistas das relações 
·~ociaes e economiea;i, nfu> poderia o Congrésso eximir-se d~ 
d.otar o mec1tnism9 j'µdi~~a;riQ çiesses m;>vos or~9s. · 
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A Constituição cogita expressamente dos tríbunaea fe
a€raes, além do!) juízes, e toda gente sabe que a palavra «tri
bunah exprime a \déa de <reJ1nião-&, de fórma <collegiab, de 
pE·ssoas deliberando «em con,junlo:i>, sendo igualmente certo 
que no Brasil, de~de o tempo da Monarchia, cqm excepçã'! do 
período inicial <la Republica, essa expre.ssào quer significar 
segunda inMancía, porque ao juiz singular é que. sempre sa 
Mmmet.te, em regra, o julgameuto em primeira. 

Além do art. 55 em que aUu<J.e ella a taes tribunaes, ha · 
o dispo$itivo do art. 58. § 1 º, em que· se vê que está aSt;e
gvrada· a sua funcção aút.ónoma àe eleger o presidente e or-
ganizar as suas secretarias . · 

«Os tribunaes federaes elegerão de seu seio os seus pre
_si dentes e organizarão as respectivas secretarias. 

1 . 4 A nomeação e a demi9são dos empregados da :ieere
taria, bem como o provimento dos officios de justiça nu 
círcumscrip.-çõe;s judiciaria;s competiem aos JJrE!fiidentjes dori 
tribunaes. ~ 

Mas que tribunaes são esses ? Aquelles que o Poder Le
gklalivo crP,OU e di~tribuiu pelo paiz. 

O legislador constítuinte não podia deixar de prever o 
progresso do · Brasil, o seu desenvolvimento em tod·as as es
;r:heras da actividade humana, o e.rescimento das suas rique
z.3-s economicas, _ tudo i€-50 que devía de determinar maior 
(c.Omplex:idad1e das relacões juriàicas e sociaes. 'Em conse
quenc'ia havia de incluir, como incluiu, na Constituicão pre
ceitos relativos a novos juize:::. e tribunaes conforme as ne
cessidades occurrente;; e não restringir todo o servico judi
ciario dCI paiz ao· Supremo Trib•J.nal, como segunda instancia 
para todos. os recursos. nppellações, aggi'avos e· os demais. 

Seria admittir nos constituintes estreiteza de. vista~, des- · 
conheci.mento <ia energia do nosso povo, quando eues, ao con
trario, ~m diseortino amplo e seguro, estavam firmando as 
hases do grande edi.Hcio dentro das quaes a apparelhagern 
administrat.iva, judiciaria, pedagogica e financeira p6de ser 

·ampliada de accôrdo com a conveniencía e o sinteresses ge-
ráes. · 

· Os .. Aribunaes em de~erminadas regiões . podem ser esta
belecidos <!Orno o permitt.em os citados arts. 55 e 58. § !", 
da Conliitituição, e claramente se vê do pensamento qu·e do
n1inou e presi~iu á elaborae.ão. desse estatuto .{undamental. 

O at'gumento em que se apoiam os advel'sarios dos tri
bunaes regionaes continúa a ser o derivado do art. 69_. nu
mero f i da Constituição FPderRl que assim preceitua : 

<Ao Supremo Tribunal Fede·ral compete : 

Julgar em gráo .de recurso. ª"' ques~-Oes _ 2·esolvidas pelos 
.iuize:; G tribunae:< federaes, assim como · a de qu_e tratou o 
presente artigo, § 1 • ~ q ~t. 60 .~ 
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. Dahi se pretende concluir que os tribunaes a que o texto 
allude são tribunaes · de primeira instancia, e si o são, ll. 
creação delles, em ve7. de símplificação, complica. em vez 
de abreviar, pl.'olella . ainda mais a administração da _justiça. 

Mas por que hão de .ser de primeir a instancia. esses t:ri
bunal.'s '! A Constítuíçãn tel-o-hia declarado ex-pressa.mente. 
i:i fo&'.e P.F!'le o pensamento dos seus autores~ -

O parecer da donta Commissão de C<>.nstituicão e Jus
tiça. - e o seu P-minPnt~- RP.lator, Deputado PrudentP ·de Mo
rae~. esrrndam-,;e na ovínião do eg:regio jurisconsulto . o Sr. 
Pedro Lessn. que na sua notavel obra «Po<l.er .Tudiciarjo diz 
O,Ue se !.rata de t-:t:ibunaP.S d~ primeira · instancia «porque ao 
tempo em quP. $P elabnrou a Constituição estavam muito em. 
vogn, embora sem nenhum motivo que o~ justificasse. os tri
bunaPs collectívM de. primeira inshlncia, cr !'!ados pelo decreto 
n. 1. 030, sendo assim bem possível que ó legislaoor ordi-' 
nario julgasse COff\'eniente creal-o tambem justiça · ·federe.!»-. 
· Mas a tal · conjectura, a essa supposicão, e.mbora p-ro
vi·nda de re-conferitla e proclamada autoridade nas lettl'as ju
rídicas. os que sustentamos interpretação contraria oppomos 

-yarias ponderações de incontestavel procedencia. 
I. A inadmissibilidade .da h'ypotbese e-e nave.~ escapado 

á previsão dos constituintes, muito delles eminentP.s pelo seu 
saber juridico, versados no conhecimento do direito ameri
cimo, em r egra nosso modefo, de que. com as sua;;; vastas at
tribuicões orígínaes e de recur~os, o Supremo T ribunal, dentro 
em pouco, seria assoberbado por uma tarefa superior ás suas 
forças, exactamente como se deu nos Estados UnidM da Ame
rica do. Norte, onde foranr creados os Circuits courts. a qmi 

' correspondem os tribunaeLtfZderaes da nossa Con_c;;tituiçãc. 
. IL. O facto da Constituição nos arts. 58, § i.~. e 59. s 2•, mórmente neste ultimo, em que trata de fu'!lcção qÜe só 
póde ser exercida por tribunaes de segunda i!lsfancia. qual 
a de fazer jurispruden~ia. ter se referido, não ·pal't.it'Ular mente 
ao Supremo Tribunal FedP.ral. o qUe succederia. si n o seu pen
samento estivesse o estabelecimento de um só tribunal de 
segunda Jnstancia: mas de modo geral a triõu11a~s f eder.a.es, 
comprehendendo nessa e.icpre~são o Supr emo Tribunal e os 
outros tribunaes .fed,.,ra es. que o Congresso Nacional creasse 
nos termos do art. 34, ~ 26, e a-rt. 55. 

m. A círcumstanc1a de ter a Constituição adoptado e 
mantido para a primeira instancia o .iuiz siD.oaular, creado 
l'.)elo decreto n . 548, dé 11 de outubro de 1890. de auto-ria do 
:!\linistro Campos Salles. o qual afastou-se, nesse ponto. do 
modelo americano, que instituia para a primeira instancia 
tribunaes colleclivos - cortes inferiores - diz a seccão 1. 
do capitulo 3° da Constitui.rão norte-americana. 

IV. Si o legislador constituinte houvesse apena~ de 
não obstar que o Congresso creasse trlbunae<: collectivos 
de i • instan~ia, não teria di.tQ nq ~.rt ... ~5 ,......, ~ tarif.os j~i7;es 
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e tribunaes felJ.erP"'.:S~, ffiZS - <i:e tantos jUÍ?:eS 0~'· tribunaeS 
federaes de primdra instancia; 

Conl.inuam invocar o elemento hi:llorico represemaao 
pela exposição de motivos com que Campos Sailes run<iamen
tou o decreto n. 81L8, de 189'0. O que affirmou o organizador 
da justiça federa1, foi que se afastou do typo americano, 
adaptando para n primrira in$tancía o juiz :;ingular, em vez 
cios tribunaes collectivos.. Ora, a Const.itu ii·ão, mantendo o 
juiz singular B f::wuHrrndo ao Congresso a· crcaç:lío de tri
bunaes federaes, si. ti'Vc:;:>e em men.te vclt'àl' UI} t~·po nmeri
cano, abandonado Df'S~e ponto pelo Ministro Campos sanes, 
tel-o-l1ia f~íto -Oc modo expresso, dec!urando rine os tri
bunliles, cu.ia crenção autorizava, eram de primeira instanc:ia. 
Só assim poder-se-hia conf;iderar limit.ada a attribnição. con
fe~ida ao Congresso Nacional pelo art. 3/i, § 26. da. Consti
tu1cão, e vedad::i. u instittiição -de tríbunaes fedet·aes de 2" 
instancfa, 1)1'oferindo decisões definitivas. 

E. nenhum motivo effeclivamente jmtifieari:l a creação 
de tribunaes collectívos de primeira inslancía. Desaconse
lhados por mais onerosos á Na.ção, lambem o eram par menos 
c.onvenientes que juízes singLJ!arés (( administra-çãc de justi<;:a, 
incontestavelmente mais rr.pida. e menos complicarla, quando 
confiadas a estes, que o seria sí entregue a a.queUes . · 

Dessas observações e do estudo dos textos constítucio
naes que intere.ssam aos deootes, ou ísolaàamente, ou em seu 
.!onjunto, a conclusão é que os tribunaes federaes '.! que aBude 
a Constífuição, não podem ser sinão d~ segunda instancfo., 
porque só como de sP.i;unda instancia pod~rão corresponder 
ás necessidades que a natural previsão do legislador consti
tuinte entendeu. prover c.om a autorjzaç-5.o contida no art. 55 
da Conslituicão. 

Mai~ do que a timpl~s conjectura, ariez:a;r de sua excelsa 
proce<lencía, devem -valer os argumentos que ahi adduzímos 
com fundamento no espírito e na lettra da Constituição. 

Cumpre ainíla acrcntuar que no aN. 59, n. 2, a Con
stituição não preceitua que toda.s as questões resolvidas pelos 

· juizes € tr-ibunaes federaes o sejam definitivamente :pelo Su-
- premo , Tribunal. · 

Ahi apenas se -diz as questões p~ra significar que outras 
h!I. de que não nnverá. recurso para aquene tribunal, ·desde 
que por lei fossem creados outros tribunaes que -rivessem à~ 
resolvel-os em olti.ma decisfo. 

No disl)ositi-vo, art. 69, n. II, o legíSfadar <?mpregou as 
expressões - }ill!Ja-r em gráo de recurso as quesi'.õcs - por
que havia dado 0m o n. I as allt:ibuições originarias e J:lri
vativas do Supremo Trfüunal. -devrmdo em o numf)ro segumte 
estabelecr,r a~ que o não eram. isto é. os -provimentos óos 
.iugado$ de primeira instancia, dos q1u1e:s a ConsLítnição havia 
prescripto o recurso. 
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... 
Os lPgisladores àa grande assembléa de 1890 não esta~e

leceram a remessa. ao Supremo Tribunal de tod<1s <?S feitos 
julgados nos Estado& pelos orgãos judiciarios da Umão. 

Não· o Que e;:.teve no espirito dos ~nst.ituintes foi con
fiar á5 'legisla.luras · ordina-rias a faculda-cll." de dotar . o pau. 
\ie outros tribunaes, evitando . o accumulo de trabafüo, o ex
c.es~o <le causas, a ple:t.hora de demanrlas no mai!.'- alto tribu-
11&1, ·o que ~eria. como está sendo, um grau~e 'mal, d~ ~on~e
quencias funesta;: para a sociedade que deseJa, e quer ;usl!.1ca 
prompta . . · 

E ainda observaremo.> que não são inconstitucionaes o.s 
fl'ibunaes rcgionaes, corno não· o são as leis que teem fixado 
~ al<:.ada para os ,juiz'!.$ de secção. Nas causa$ de ales.da os 
juízes fe{feraes julgam em definitíva instancia, ·proferindo 
.s~ntenças <le que não ha recurso. · . 

Si, pois. em taes casos, o Supremo Tribunal deixa dê 
«julgar em grão de recurso>, o aue e.stá hoje a<imitf,indo uni
formemenle, deD.nte de decisã-0 do propr io Tribunal, conclue
se que igualmente pod~rão os tribun.aes regionaes proferi'!.' 
julgamentos de.finiltiv<>s de accôrdo com as attribuições que 
lhes sejam àada.s pelo legislad.or ordfoario. . 

E' claro que · si a Constituição exig{sse a vinda ao Su
premo Tribunal de «todas:z, as questões ·resolvi1'.la-s pelos juize:'3 
e tribunaes para que. c11e as julgasse em gráo de recurso, já
rriais/ podP.r-se-hi a sustenl.a.r a constitucionalidade da alçada. 
Naquelle dj.spos ilivo, porém, (art. 50, n. 1f), nl.io" se tr"'lt.a 
d~ «todaS> as questões, mas só da.quellas <las quaes cabem re
cur~os, ·uns prP.~cr.lptos pela Consitituição e outros pelas lei3 
que fornm ·votadas ]i'elo Congresso Nacional. . 

Nem ha contradiccão mais cla-ra e incoherencia mais 
manifesta do que essa de adrnittir a alçada ,com o julgamento 
6.efinitivo dos juízes federaes -e negar , com a invocaçã-o do 
art. 59, n. 11., da Constituição, a const.it.ucionalidade dos 'tri~ 
hnnaes regiunaes. 

Logicos, de perfeit.a coherencia, interpretando os tertQ;; 
cons!:itucfonat'!<:. razoavelmente, pondo-os em accôrdo C(}m a.'I 
necessidadPs judiciarias, ~omos os que sustentamos, com a 
consf.iütcin-na!idade do!'i t.ribunaes, a constitucionalidade da 
aJç.ada. · 

O voto que mantemo·s. e para cu.]a fundamentação reno
vamM considl!racõec:; e arg-umentos, provém de convicj,)ão $in
c~ra, fot'1ta1Pci-Oa .• pe.Jo- desP.jo de vêr resolvida a ~risc judicia
ria, que mais grave não µóde ser, tendendo a produzir maio
r.~" r,mbara~os. si não forem creadm: ·os novos t.ribtmaes Ot:> 
srgunda inst.ancia. «Ha !'eg'undo a-ffirmacão em documento 

. parlaml"ont.ar mai!': de mil processos preparado!; agu:lrdaMo 
,Julg.amento no Supremo Tribunal. Ha mais de qnat:rocent.o!I 
p:n-alyAAdo~ na Sec.rrt.aria. sem preparo . !\luit.o;: dessl's prr
tlmeem a 111.igant.eo:. i>xhau!'to;:. já de~animndo>. de uma so·luç.ão 
Qualquer. -Ha proep,;::so!'l. :ipprHar:õPs, recursos Pxt.raordinarios, 
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(iUe deram entrada nu Supremo Tribunal ha mai::; de doze 
annos, e que ainda não foram definitivarnenile julgados.». _ 

O Con;1·c::::-:o Xadoua1 croando, como lho compete, _o~ tn
bunal!s I'C"''ionaes, tira de :>i uma g'l'ande re:;ponsa.b1_lldade, 
i;cienle. co~o está da situa<,;ãu penosa do Supremo Tribunal, 
sobl'ccá·rregado de' trabalho, que não pôde .~er ·a.lfamdido, ape
zar de ::;e esfoq~arem por melhorar es~c estado de cousas os 
c;reqios Ministros que se reunem ordinariamente Bom escru
i:,ulo>io zêl'O. 

Na. o.pirrião favoravel ao;; L·ribuna.es re:;iDnaes de .segunda 
inst;ancia não estamos isolados. · 

Eminentes juriscousullf.Os dão aos t.exlos co11stituc10nae~ 
interpret•atão identica, e de :suas opiniõe~ aqui d-aremos no
ticia,. ampara<lo ·por sua autoridade o nosso modD de vêr. 

Opiniões de Juri:sconsultos: 
Em seu magnifico livro, «Do Judiciar[o Federai», o dis

t.inct-0 jurista Dr. Levy Carneiro explana o assumpto com 
apreciavel brilho: 

«0 remedia, o remedio unico, de efüicacia ineontest.ave:, 
p~;rece ser a. creaQão de tribunaes i:'egionaes, com alçada para 
certos casos. 

Po1· essa creação se manifestou sem divet•gencias de' opi
nião (o 1º Congresso Juridfoo BMsileiro) - apezar de não ter 
o que.srtionario cogitado. prvpriameutc do assumpto, (Actas, 
pags. 558 e 69-1) • ~a sessão de 9 de. novembro de 1898. o Sr. 
Enéas Galvão fez ln·i!hante demons~ra~~ão da necessidade cte 
!:'e cumprir o dispositivo constitudonal que creou os tribunaes 
regionaes. (Idem, pags. 636-9). 

Propuz~ram-na na .Gamara o Sr. PodL'O i\foacyr (Dim·io 
dQ CMl(lresso, de 26 de julho rle HlOi) e no Senado o S1•. ?.fen
des de Almcijiia (Diario do Con{lrr:.sso, de 20 de ago~lo ele 
1\JU). Nonlmm dos pl'ojec:tos con::.'eguiu a atten(;ão mere
cida. 

~fo,;mo pelo Supremo Tribunal. tfr•poi~ do ac•)'Õrdáo de 6 
tie fevereiro de 1805 e de uutros, fieon feita no accõrilão de 
~) de julho de 1913 (no a;tiravo dr pe1li~~ão n. 1.649. Diario 
O{ficfol, de 4 de novembro de J!H:J). a mais :rnmpleta con
stitucionalidade da c:rcacão e da eonsLitueionalidade da alçada 
desses !.l'ibunacs e do;; ,ittize<; inferiores. 

Porque contrª- a adop(;ão dc:;;se rem~dio unfoo e efficaz 
1evant..at·am-se !lua;; objeccõe:; da or•tem eonstiLucional. 

DH um ludo a Cunstiluição não Lolcraria a· c1·eacão éle 
ll'ibuna•!s n·ê·ioimc•i>. De ou Iro lado a crea_r~ão seria inutil 
porqÜt' nfio si> lhes poderia csl.e.belccer a alçada, não admittin
do a l'.on;:;l.itniçiio qn~ :se subtraia ao conhecimento do Su.., 
premo Tribmrnl qualquer causa processada pela Justica Fe
deral . 

.:'lo aci1rclfio de ~J dP .iulho. acima cilado, de que foi re
Jaior o S1·. Enr}a.; Galvão, a Questão ficou esclarecida, ana
lysado o 1•1emenlo grammat.ical e o elemento bistorico e dou
trinaria da Constituição. Assigna:ram o accôrdão os Ministros 
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Amaro Cavalcanlí, Sebaslião de Lacerda - Guimarães Natal 
Oliveira R.ibcil'o, Pedro l\Iibielli, Canuto 'saraiva e Ribeiro cté 
.-\lmeida. A:;;signou fambem o· Sr. Pedro Lessa declarando-se 
aliás, 1:ela conclusão n.nica R ea:cliisivamente e' assim admit
tindo a constilueionalidade da alçada, .si era 'essa de. facto 
1:orno _me_ parece. a que_.Stão unica _ventil~da no recurso, a qué 
o acc01·duo n~gou provimento. Foi vencido apenas o Ministro 
Manoel ~Iurtinho. 

~Jaü; recentem~nte_ ain~a, o Supremo Tribunal se pro
n~nc1ou r;eia C?n:St1tuc10nahdade da alçada, em acórdão una
n1me de .., de ,Julho de 1915. de que foi relator a Sr. Pedro 
Le:;sa: Não se deve considerar inconstitucional, ou offensivo 
do arL 59. II, da Constituição, a regra acerca da alçada. 

Para. que se possa j.ulgar inconsUtucional uma lei é ne
cessal'lo que os juizes não •alimentem duvida razoavel' acerca 
d~ _inconstitucionali~aa_e. O~a, sendo duvida ·-qma regra. tra
d1c1onal do nosso d1re1to, nao se deve presumir que o legis
lador con.slituinte, ao redigir o art. 59, II, da Constituição 
Federal. nf10 a tivesse em roente. 

Quándo, pois, prescreveu que ao Supremo Tribuna1 com
pete Julgar. em grão de recurso, as questões resolvidas pelos 
.iuizes e tribunaes federaes. devemos entender que o legis
lador quiz que em gráo de recurso fossem divididas as causas 
em que o recurso é admittido pelo nosso direito judicial'ío, 
sempre observado, isto é, as causas que não cabem na alçada 
dos juizes de primeira instancia. , (Diario Official, de 12 de 
setembro de 1915, pag. 9. 714.} 

A' pag. 77 do seu livro, o Dr. Levy Carvalho escreve: 
«Quanlo aos'tr'ibunaes regionacs, a sua creação não seria, 

em caso algum. uma violencía ao texto constitucional, Ainda 
mesmo que a elles não se referisse especificamente a - Con
sLituição - seriam por certo admissíveis mediante justifica
da ampliação dos termos- constitucionaes. Não se referiu a 
no!';sa Const.itukão ao ierritorio e foi necessario admittil-o. 
Tambem a Gon$titui~ão Americana só se referiu a courts __. 
e se admittiram .iuizes singulares; e a Constituição· Argentina 
só alludindo a - tribunaeis - tolera juizes singulares. 

lXessa Constituiç:.ão, como na nossa, ficou determinada .a 
crea1.1ão dos tribunaes de appellação - reconheceu-o o aoór
oão df) g rle julho, citando Story .... :: ... : «imposta ã legislatura 
para completar o mecanismo jüdiciario· da feder~cã0>. 

J'ambem . nn .Argentina não ficou d_espe:rc.eb1da. a neces
sidade dos tribunaes 'interiores; apenas 1mpbc1ta.mente . deter
minada na Constituir.ão, a instituição delles foi considerada 
nl1ri~üoria. (1/arraq1iero, op. cH. pag. 326.) . , . 

Si sr ntlcrnler á com:idcração com que Ham!lton JUS_ti
l'irn..-a, n:t Constiluir_:iio Americana, a creacão de tr1bunaes m
frrior<'::;. vrr-se-ha claramente crue tt'mo~ _annullado por com
pkl o a· esclarecida utilidade do llispos1bvo reproduzido em 
LJossa Constituicão. . , 

Esses trilrnnaes, dit;ia-,;;c no Federnlu_fn (XLXI) -i:cv1den-
t.emente se destinam a prevenir· a necessidade de recorrer á 
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Suprema Clirle cm todos os casos de competencia -:rederafo . 
Nessa silu::1ôíc eslamos nós; ao Supremo Tribunal é possivel 
recorrer. em todos, pó-de-se assim dizer, cm todos os casos de 
compclCnl!fa federal. 

A cre:.ção ele tri1>11naes regionaes. ele accôrdo com o ar
l.1:;0 55 da noEsa Constitu ição. devrrá ser ohject-0 de _ uma da'5 
leís organicP.S a que !"e r efere o art. 34. n. 34, da m esma. 
Conslituicão. 

Sem nlr.ar:la: porém. mesmo sem al()acla - como os a<l
m 'ri lia o $r. Luiz Domingues (Dio.ric do Corl(freS\so de 24 de 
.iulho de- 1907, pag. 330), os fribunaes re;:rionaes seriam da 
maior uf.ilidade. 

Um <los juize8 que mais tem prestigiado a magistratura 
nacional, o Sr. Pires e Albuquerque, -ain<la Que com algumas 
duvidas e restr icçõ~s. t-ambem r ecommenda a creação de trí

. bunaes reg-ionaes. dizendo : -.:não se lhes -póde attribuir mais 
que o .julgamento dos aggravos e cartas tctemunhaveis, dos 
recursos criminaes, dos recursos necessarios de habeas-cor
p1ts e talvez das atipellacões nas causas até uma deter minada 
alcada, quando não envolverem queslão :-const:itu,cionab. 
(Carta sobre o projeoto :Fernand'o Mendes, em (). -Paiz, de se
tembro de :l 911) . 

Entretanto. o Sr. Pedro Lessa parece adoptar neste seu 
livr(I a opinião mais extremada: não só repula inconstitu~io
r:al a alçada dos juizes seccionaes, como considera inconsti
tr;cional e até inconveniente a creac'ão doi:; tribunaes regiona.es; 
que transformariam em tribunal de terceira instannia o S1_1-
premo Tr~bunal. 

Já s.e. fez - nctadamente no citado accórdão de 9 de 
Julho, a demonstracãn de que a Constituição não estabelecera, 
alternativamente, ~Juízes ou ti: ibunaes federae~, mas, ao con
trario, exigira uns e outros. 

O St·_ Pedro I,cssa apresenta agorn um argumento novo, 
dizendo que a palavra «lribunaes:i- se refere ao jul'y tambero 
ex i::tente na .Tustiça FefleraL O Jury ~ por cer to um trillll
nal federar; mas não é o unico - nada it-:-ipediria. que os tri
buna€':: re_ç-jonaes ou de direito tambcm o .fossem. No esmiuçar 
de subtil~z<1s g-rarumaticaes poder-se-hia. talvez, apresentar 
uma outr<i ponderação: o art. 55 da Constituição se refere a 
ejuií:es (.!" tribunaes federaes, distribuídos pelo paiz, quantos o 
Congre~!:'o crcar». Ora, o jury não foi creado depois da Con
stituiçfro ; a mr.sma Constjtuii:-ão. nn ari. 72, § 31. apenn~ o 
màn t.eve. Demais. o arL. 58 da Coni;tituioão confere a os Lri
•nmaes fcrleraes a prerogativa de ell~gerem os seus presiden
tE>!'. o Qllf' proprian1cnle se não dá com n júry. 

O em mente M inislr<1 considera a 1 erceira instancia cuma. 
calamidade>, que não foi creada. norém, é tolerada> pela 
Constituição. · 
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!'\Jas não é certo que o recurso e~traordinario para os que 
(1 não julgam como João IIIonleiro (Proce8SO Civp,, vol. m, 
pag. 205:, simplesmente revista -: abre aos IH!gantcs uma 
verdadeira terceira instancia? Nos casos de habeas- corpn.ç, 
x1ão intervem. muitas v~zes. o Supremo Tribunal em terceira 
instancia '? E: o me.smo não' se dá em certos recursos crimi
naes'? E na justiça iocal do , Distrícto Federal, tambem não 
temos a C<h'te de Appellaçã.o, julgando, tantas veze$, em ter
ceira ínst.ancia? 
. # • • .. • • • • , • • • • • • • .. • . .. :.. .. • • • • • • .. .. • • • .. • • .. • • .. • . _. . • .• •• 

,. · -· .... ..... . ' .. ... ... ..... ... .... .. .. ....... . . ... .. '1• • • • • ,• ... •,• ........ . 

:-..... . .. -. -- -. .. - .... . ............ . ... . . ... .. ... .. ............... . ... 
.Não me parece >:1ue se devesse condernnar, por si mesma: e 

em todo:; o-s ~11sos, a- lt!rceira instancia - ma:dmé. ta)vez, pa
rado.:ralmente fmas como se daria com a creacâo dos tribu-

. naes regionaet:l' si, admittindo- a, se abrevjarem ·as demandai; . . 
lXa Argentina ha terceil'a instancia na justiça fedéral. 

Tambem a a<imiltiram os americanos . .Mais d·e uma vez tem 
a Suprema Côrte pl'OC!amaúo que a necessidade de . allivia!-a 
de uma tarefa crescer.te e insuperavel motivará ~ creação 
<las Côrtes de Appellação de Circuito, decidindo afinal certo 
numero de ·~usas ; mas, ~no inleresi;e da juris}lrudencfa e 
uniformídatie das decisões~ iambem se admittiu l{ue elll/ 
outros casos a Suprema Côr le conhP.t;a das decisões da Cõrte 
de App'.!lla.cão. A jurisdicção se e:terce em taes casrJ~. «espa
ring.!·u ~nd v:itlt yrecit cautin(J», mas ainda assim se tem es
tendido a muHas hypothes~s. (Taylor, np_.,_ cit ., pags. 154-7.) 
. Sobre a Jurisd1ccão da SuVrema Côrte ha ainda- Ulll 
e:xempl1 1 significativa do modo por que alli se applica a 
.k:onst.itl .. ição. . · · 

No art . 2·, secção ~· n . 2, da Constituição Americana . se 
estabelece que cm todos os casos I'elativos a embaixadores, 
outros Jl:inistros publicos e Consulcs, · e aque11es em· que 

. um Estado fôr parte - a Suprema Gôrte t~m jurísdicção 
originaria. ·Apezar di::;so ; . a Suprema Côrte t.em admittido 
.que - si o Congt"esso não llle póde conferir outra jurí~dic<ião 
origirtari9. sinão a dete1'minada pela C.onstituii;.ão - J>óde con"".' 
ferir :i:;: Côt•lcs inferiores· judsdiccãn cancorTcnte c<lm a da 
Suprema Côrte em .caso em que esta t~m jurisdiccíio origi
naria, e então, · <:on;r~rir \i Su~remia C\>rte j;uri-sdiieçã~ em 
in-áo de ap-p<ellação da r.ltecisão das Côrtei> inferiores !?m taes 
casos. ('fuckes, op . cit . . sol. n, pagina 789. l\Vatson, op. 
cit. vol. II pgs. L·12.í.- 7). . ~ 

Os ler~os. co~s_!-ituciouacs apezar de sua rigidez. tolera
ram essa distrfomçao de trabalhos, Que nós nã.o temos que
l'ido fazer. 

1\Ias aqui mesmo, entendendo-se, como nos Estados Uni
dos, . que .º. leg!slador ~ ordinario n_ão podia ampliar a· com·pe
t-i;nc1a 01·1g:mar1a do :5upremo Tr!.bun.al (acc. supr~citado. ·die 
.2 •\ de o~tubro de 1006; de que foi relator .o Sr. Epztacio Pes-

1 
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'aôa)', admittiu-se tal competencia en1 ccrtõs casos · de habea.s
corpus, ·previsto" des')e o Regimento do T!.'ibunal de i891, e 
definidos na lei n. 221, de 1894, art.23). 

· . Jo~o Barbalho. refere as díscussões que a :princi·pio houve 
sobre a conslituciorra1lidade da jurisdic-cão, assim conferj.da 
,..- e, si bem reconheço que o art.. 23 da lei n. 22i <e:não se 
po:?.Sa dizer perfeitamente constit.ucional. em todas as suas 
parleS», considera ter posto fim á conlroves.ia, sendo acceito 
& executado pelos Tribunaes. ( Op. cil., pags. 261-3) . · 

Ainda mais.: - assignala que «para isso deve · ter con
tribuído o se 'ha'\'.·er, com essa di~posir,;ão de lei, tornact·o ainda 
.mais prompta. larga e segura a efficacia de tão preciosa ga:
rantia da liberd-ade individuah (idem, pg. 2ô2) . O TTibunaJ 
tem assim julgad'o innumeras , ·eiEl.,s. No re<.-ent() accórdão dE 
:17 de maio (habeas-corp·u.s n. 3.9'63), o Sr. l)edro Lessa jus-
tiificou brilhantemente essa jurispr\1clenda. · 

Ain:da bem que a:)sim .foi. hoje todos o l·ecori.heeem. E 
porque não se daria o mesmo com o!' tribunnes regionaes ?> 

O D1•. Clovis Bevilaqu.a, de inconte~t.ada autoridade, 
opina em termos claros : 

Dizendo a Con::,tituição. no citado art. 60, compete aos 
Jui~e::i ou Tribunaes 1:.,ederaes procc::sar <! julgar», t:;J!no no 
a!.'t ; 59, :l'allará em recur.so das decisões tomadas pelos juízes 
Tribunaes F'ed'eraes~ • .Parece-me que não ,;e oppõe, antes fa
culta, a crcação do Tribunacs regionacs, que aUiviem a ta
refa excessiva adualmente ~tregur. ao Supremo Tribunal .Fe
deral.-

Crcados esi;cs Tribunaes. a lei determinará os casos de re
Vi!'Lli, que uo meu entender devc1·ão ser; os de inconsfüu:Cio
nalidadc", nullidad'e nianil'esta, '.Violação de lei ex.Pressa e 
cousa julgada.>. -

O DI'. Lacerda de Al1iteida. ••ie merecida nomeada pelo 
tleu habe1·, r.mitt.c pa1·ecer favoravel á creacão c!os· Tribunaes 
R1?irionae1:; • . Então .d-iz: 

«APtllaudi e entendo adoptavel a idêa do Sr . Inglez de 
Souza, de ci·earem-se Tribunaes 1'egionacs de appellação: 
traria, além ~lie outras·. a incstimavel vantagem de aHiviar 
o Supremo Tribunal, segunda ínstancia forcada de todas as 
causas federaes do Brasil intefro. di! peso superior ás forças 
de seus quim:e rncmb1·0:;. >. 

Quem. em nos!o paiz, esluaou minu1~iosamente este M
~umpto e d'cllc lt'alou com proficiencia quer em Ct•ngresso 
juri<l~co, quer na impl'ensa, quer em valioso trabalho foi o 
Dr. Enéas Galvão, magisf.l'ado íllustre que se rJesf,acou em o 
Supremo. Tribunal. Sua campauha pela L'reação dos 1'ribunaM 
Regionaes foi notavel. 

e. -Vol. XIV 30 
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Ouvido pelo l_or-rwl do Com me-reio, ~ssim se manifestara: 
<:Os ·Tribunaes Regionaes, expressão já agora consagraJd'a 

:pelo uso e até em relatorios officfaes, teem seu assento prin-
1cipal no art. 58 da Constituição: Ahi se cogita. da. eleicão dia 
seus ip1residentes. da organiza11ão das respectivas secr$rias, 
da nomeaç.ão e demissão dos empregados delfa. e do provi
mento dos officiaes de justica nas cir.cum.scripções ju:diciarias 
'Pelos ditos presidentes. (Art. 51, § iº) . 

Xão obstante esses ;jietalhes, ha quem sustente que fal
Iando em juízes e t.ribunaes federaes os constituintes tive
ram por escopo tão sómente deixar á escolha do legislador 
-0rdinario o typo dia justiça singqlar cu collecti_va em p:r1-
meira 1 instancia. 

· Parece incrível que haja taes argumentadores. 
Outros raciocinam que havendo a Constituição erigido o 

Supremo Tribuna1' em segunda instancia. não se poderia com
metter as funccões dessa natureza a outros tribunaes: desse 
numero :;ão os- que entendem que as expressões «julvar em 
'gráo de recurso'!> do art. 59, n. II, e equivalem a estes: iulgar 
em gró.o de appella~ão que não a·pparecE?m em texto algum. 

· Quando respondi ha annos, ã critica do ministro Dr. Al
berto Torres, ao rire>jecto Moacyr e mais tarde repli1quei ao 
~ecer do Dr. Germano Hassiocher acerca. do mesmo rpro
jecto, a par de outros argumentos, citei o a:rt. 14.0 do regi
mento ~e hoje não figura mais no novo regimento. 

Agua.Niava-se naquelle texto regimental acto do Con
gresso definindo a espéeie de recuriso a que aUude o A.rt. 59, 
n. II, declarando-se que, emquanio illã:o houveôlõe lei a 
respeito, o Supremo Tribunal julgaria toda a sode de re-
cur.sos. - 1 

Enca.necidos nas lides judíeiarÍ!9.;S, os autores daquella 
di.sposicão regimental não ignoravam cru.e o termo recurso 

_não significa propriamente appellacão e, presentindo que o
ISupMmo Tribunal não podia ücar reduzido ao p:a.I)el de tri
buillll.l de segunda insta;ncia, espei-avam na data do predita 
lr'egimento, no começo da :vid·a const.i:tucional, que o Con
gresso completa...~e o orgão judiciaria da União. 

Assun se procedeu na America do Norte ·e nà Rcpublíca 
~gentina, crea.ndo-.se por lei ordinaria, os tribunaes de cir
culo e ~s Gamaras Federaes, não obstante na .Carta Política 

. desses paizes não haver um texto com oo art. 58, da nossa, 
e a se<ccr;ão II d1J a.rt. 3º da Constituição Americana, e o air
,tigo 101, da Constituição A.rgentina attribuem á Côrte Su
prema 'l.jttl!Jamento. em appellaçáo, de direito e de facto">, 
como a-ccentüa a d,os Estados Unidos, 'Quando a nossa. se li
mita a dizer: «julgar ern grande recu.rSO>. 

Já tiv.e occa:sião, :ta.mhem de invocar a esse respeito ·B 
opinião de Story, baseado em um julga-do da Sup.rema Cõrte 
:Americana, segundo o qual oo, secção I, do art. 3° identieo 
ao 1'3;I't. 9:4 da Constituição Argentina, e ao art. 55 da Consti~ 
!tuição Brasileir-a, se contiuha, não urna. 1'aeuldade ·dada, ma.~ 
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uma ordem fornial imposLa ã legislatura de completar o me
mnisrno da justica. nacional. No al't. 60 d<~ nossa. Constituição 
se especiffoa a naturi;>.za das causas que entram na. oomp~
tencia <los jui2Jes e t.ribunae.::; federaes; nenhum codi;;o pol1-
tico v.ae atê dc-fini.-r aolos de -1' e 2• instancia, pa-M. carac;te
riza1· a esc·ala judiciaria, object.o das leis (}rdinaria.s. 

Quando tmt-ei do recurso cxtraot·dinario no ·ultimo Con
gresso .Turidic.o, que· aqui se reuniu, 11eferi-me, ainda. uma. 
vez, á coropetencia constitucional do Supremo Tribunal e dos 
tri:bunaes reg-i'ona:es, hav-endo o mesmo Congresso· a.pproV1ado, 
por unanimida<J.e de votos, as conclusões cem q-ue n~s.se se.n
tido encerrei e> meu di-scurs=o~. . · 

O Dr. EpitA.cfo Pessoa, j urisconsu~to -eminente. havendo 
exeroido o cargo de ministro do Supremo Tribunal, emiWu 
tambem, no mesmo sentrdo a sua op\nião: 
. ~A creação por t.r ibunaes de circuito ou rcgionaes sct'i~ 
da maio.r utilida<l-e para a adminis tr'1,ção da jusf,ica. A lei 
que os iu.;tituisse poderia coni'erir-lhes OOdas as a~tribuições 
de se;;ut1da. instancia, ficando o Supremo 'l'r.ib1.lna1 com a sua 
comp.et.enckt o.riginaria e com os recursos cku; senLencas da
quelles tt'ibuna.es em certos casos t~es como os que enrnlvcs
sem ma.teria eonstitucioMl i.nternaei-onal ou polití<;a . 

Assim o tnbalho se-ria mais equitativamenLe dtslribuido, 
a administração üa ju&tica ganharia em I"OlPidez e o Supremo 
Tribu11B1l não se veria aso·berbado, como agora, por uma ta
refa mui.tas vetes superior ás suas i1orças . 

Nã:o vejo on(l.e esteja a insconstitucionalidade dessa me
dida. . 

Si 110 at't . . 59, ,n. U , a ·Const ituição declara que o Su
premo Tribunal julga.ri em gráo de recurso A,s questões r c
solvi<las 1p.elos juizes e tribunae.s f.ederaes, é claro qu~lla 
não teve o íntuilto de constit.uil' o Supr emo '.i'l:ibuna.l e r - . 
ceira. i·n&tanciQ obrigatoria para. todas (1,.-5 deci&ões dos ize,s 
inforior.es, roas sim conferir-lhe compet.enóa p.a.ra. .wnbecer 
de.ssas d-eciisões nos ca:>os em que a lei ordinariA. o csta.Lue. · 

Tendo encontra•do instiil.uidos sómenle os juízes seccio
naes ; mas havendo ,aul.ol'idatle a insULuiçã.o dos tdbuna.es fe
deraes, parece i.ncont.e~tavel que o pensamento do Iegis!A.dor 
constituinte ao investir o Su,pr.emo Tribunal da inst.ancia do 
recursos dos .iuií'JeS e tribuna.es federaes, fez que o Supremo 
Tribunal con~tiluisse esta instancia em relação f.lPS ,íuizes, 
emquanto esles existissem e, pam os tribun.aes. logo que fos· 
sem c11ea<los.:1> Do · contréllrio, ch-egariamos á · exkavagnncia 

. de duas primeiros instancias. uma. singuta.r e outra colle
ctiva.. 

Não, o intui·to da. Consutu i(:ão, a.in<lr.t; aqui. i'oi o mesmo 
cio modelo que · co~ia\-a. e qu,e nos Es tados Gnidos :;e t.mdm:.iu, 
cm .i uiz.es de ~Jbstrictos, com.o primeira iust.ancra.; Juizc5 da 
d ireito como ~e traduzem. em jui~es d~ di:;kictos, como 
instancia de revisiio -e unifi<:acão. sys~ma e,,;te q ué coru;ulta 
a nos...~ proprfa tra.<llçãio, juizes de direi~o. re:ai;ões. Supremo 
Tribunal de Justiça,» 
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ü ministro Guimat·ães Natal pre.s~i,gWsa auforid.ade por 
Eeu taient-0 e- lan~"3. e:llperiencioa. de magistrado. é -devo-tado pa
lnrdinu dos tribuna·es regionaes. Em nota'V.el co.nfereMia que 
realizou em 1913. no fn.st itut.o dos Advogado:;, e:xipo" suas 
idéas. adhel'Í'ndo igua.lme:ntie a:o numero avulta-do de causas 
que no SUJ)l'eJllo Tribtt'llal ·e&perairn julgamento. 
· ·«Nos EsLados Uni'Cios 'dia AmerkA. d'o Norte o mesmo fa~ 
cLo occ.orreu; e o Congresso F.ederSil d'epoi:s d'e ter elevado 
de dous para ciD<CO mil dollars a a-lçarla .dos tt'ibünaes de pri
me.ira:· insta'llcia. verificando 131. insuf.fici:enci>a, do rcmedio, 
pois, de 1877 a. 1890 o atr~o na Su.pr.ema Côrte era d.e 1.190 
causais, creou os .tribunaes d·e aipp.ella<;ão <le circui.to, confe· 
ri.noo-lhe a 19.ittribuiçã-0 de. julgar em segunda e ultima 
i~nci-a., todas as cau531S que não fos-sem da compe~encfa da 
Justi<;a Fooeral, sinão - eDi raiz.ão da qualidarlie d'#> Jlart.es, ás 
rela:tiYM a paterutes, -ais crimin.a.e.-s, as 1~iscaes ~ as de direito 
roe.ritimo. · 

:~l'ã-0 obs~te a rí.giooz dos texLos da uo.ssa Con~tit.uiç.ão, 
peDr$0 que as mesmàs pravidenci"l,s devem ser toma.das entre 
nós. Quanto á elevaÇâio da alçada dos jui~es de primeira 
inslia.ncia, não ha. a menor duviOO:, porque o Su1p.remo . Tri
bunal F.ederal tem decidido que a ateada é perf.ei:Lamente 
ce>mpa:t.iv.el com a Constituicão. A creação, p.orém, por lei o.r
dinaria, de trBmnaes .federaes de segunda instancia, quan
do a Con-&tituição confere ao Supr{>mo '.r.ribunal ·a a.titrihui
~ão de julgar, em gráo de r.ecur.so, as questões resolvidas 
pelos j·U:i21es e tribu.nae.g 1'.ederaes, tem sido impngoada C-Omo 
inccmstitucional. Não me parooe procedent.e 'l, impu@naçãl:). · 

Est:e dispositivo . .const.i.f.ucional não é d-os que se exe
cutam po.r si mesmos, mas dm}uP.Ues que de.p60dem, para a 
sua.~eeução, de uma l<li or.dina:ri>a, definimdo oo oosos de re-

' e~ e a . fórma de sui1:1. í·Illterposição. A Co.nsüLuição não diz 
que a,...;erá 1-ec.u11so p.a.ra · o Supi•emo 'Tribunal de «to<la..."» as 
questões. resolvidru; pelos ;i:uizes e tril>una.es i~eraes, o que 
permil:L-e ao' legi·s~ador orrlina1'io só fazer subir ao Supremo 
Trfüu~l Fledera.l, dentre essas questões, ali'> que por sua ex
cepcional r.eleV3n:cia não com0enha. doei'\:a.r -á solução <iei'ini
tivà dos juiz'0s e t.rihunaes in:ferior.e.s. Além disso, a apipro
ximação de~alg'U'lls elos. seus f.extoo referentes á ma.teria con
wmce de que o legislador c9nstiLuinte cogitou de outrós tri- · 
bunaes · de recursos . 

Tendo adoptado para "ª primeira jnstaneia o judz singu
la-r, o j uiz seccional, que encontrou l!l'eado pelo decreto 848, 
dP. 1890, os tr1bunaes . f~eraes a que allude nos arts. 55, 58, 
59, ·n'.3. II e III, § 2º, ·60 e 62, não podem ~er, senãl'.> tribun3es 
rle segu;nda inst,a.noia • . Provamn'o, pri·ncipalmente, os disposi
f.ivos contidos nos arts. 58 e 59, n. III, § 2ã, o primeiro in
vestindo os tribunaes federaes na c.ompetencia para elegerem 
QO: «seus presidentes» e ox·ganil:carem as «respecfüv-as ;;ecreta
ria~. e o segundo prescrevendo que as justi{~as dos Estados. 
quando houverem de interpretar as leis da União. deverão 
consu~tar a luriSPrudencia. dos «tribunaes federae~. - de-
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roonstram <le modd claro e evidente a ver<lnde .. dessa inlérpre
tação, .poi.~. do r.ontrario se não poderia 'explicar porque o 
iegislador. me.pondo sobre organização e fun0<,;ões peculiares 
a tribunae-$ de segunda instanr.ia .. empregat·a a expressão -
t1•ibur1ae$ fedet:á.es - quando no Poder .Judir,iario por elle 
arr:hii lect.ado, só existia um .tribunal de seguooa inslancfa . . E 
este argument~ é tanto ma.iõ procedente quanto. IA:1das as vezes 
que o legislador disp<J7. ;<;obn>. aítribuições privativas do Su
nre:mCI Tr·ibun.al PedP.1·al, parl.icularizon a l'ef~rencia a este, 
.i:l.mais ·usando da expr~ssão gencriea - t.1·ibun.ae$ federaes. 

}~ era na.tural _que elle. houvesse cogfü1do da posterior 
err.aeão de ouLro~ tribunae$ íederaes <lA !;P.gunda instani'.ia. 
a lém <lo Suprem.fl Tribunal, .Porque . . espP.cialmente na orga
nizaoão do nos&o PodP.r Judiciario. tomara por para-Oigma a 
Jos E$fados Uniilo!'< da America. <lo Norte, onde a neeessida.de
dP. t<1l creaçã-0 !'!e impoz. logo que o ex:t.raordinario desenvol
vimenLo da grand e ·Refmhliea nrnUiplicol) ,,. numAro de ca.ttsas 
<la jurisdicoão feàeral.. · 

Não era mister uma e:xr.epcional ag·ud~r.a de espirito para 
prever que um -s1'í tribunal rle re~urso. com um . numero limj
taclo d(; juit..e" e aLtribuicões muito mais vast.as do que aquel
ia~ que, em prin1~ipio. tivera a Supl'enta C<lrl.e na America. 
do .NortP., se :rr.velasse, hem mais cedo do Que esta. insuffi-. 
ciente na desempenbo de suit enorme tarefa. E foi essa. pre
v!:;ão que ditou ao legislador constituint.e o dispo!'.it.ivo do 
lrt. ~5, autorir.ando o Cong-re,;so a. crear ont.ros juízes e t ri
tmn::t:& f~Arae-" . Ma~. se asf'im. li., inqnir~se: que attribui
l:Ões poderão S/\r conferidas a ~~SP.!' t.rihunaes e juizes fe
deraes. que não collidarn rom as rJo Snf}rP.mo T l'ibunal Fe
deral? 

Não P. ri~ diffir.il soluciio a. duvida: r~solve-a o art. 60 
ê-a Col1Stituic;ifo. r:landCI anf' juiz1>:: ou -1:t.rihunae! federaes~ : 
romnMencia pata prot•>-f:~a1· P, juJga1· bila~ ais causas netle~ 
1mumerada~. E' vr.rdade fJlH? da expressão - proceF;sar -
tirou-!"~ argumento para su:slt>nfar 11ne nes~ dispositivo co
;itou-;;e de !·ribunne!l ('.(ll]~ct.ivoi\ l'!P. orn·imeira insta:ncia. por
que só esses proc.f'ssam P. .iuigam. ~ão é exact.a ~ proposJçã-0 
de que os t.rihunae!; 1fo segunda in;;t,ailcia só jnlgam e .iamai~ 
proees~am. O art.. !59. immerliataml':nl.e illl'tP.rifrr. definindo o!\ 
rasos ~m que o 8up1·emo Tribunal proressa. f7 julga, é a 
rm~1s cabal reilposf,a ao argmnento. 

Não et·P-andú desdP- log-o out.i:os l.ribunnei:> de rP.cursP. o 
l&gi.s!adot· r:onf:.tif'ti.in t.(> não podia prccizar-lhes a_ttr"ibuições. 
di:::crimin:rndn as i>m qnc r•rOr<!s,,ariam " ,ingariam. P a>- que 
·.~6 .iul~.l'iam em ~r:ín f]p 1•f'rrn·~o. cnmo o f P7. com o Snnremo 
Tribunal F"dPral ." Por is.;o li mil.ou-se a indicar em termos 
generi<·os a ~mnp1? t1mr:ia tJue f.C'riam. d-1>.h:ando ao. legislador 
ordinario º"' detalhe~ da organizacão em qur. t:al, discrime seria: 
Ceit.o. se porvenlnra r.onvle:;s(' á administra11ão da justica dar
!hes 2t.fribuiçõe!'< originarias. At.cr eooe que no mesmo disposi
tivo o legisla<:lor engloba:r:i: a r..ompetencia do!\ juízes de pri
meira instancin. one ordinariamente .proce!":>am e julgam. ~ a 
dCIS tribunaes fede"raes. O que é fóra, de duvida f. que. a Con11ti-
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tnirl.o confere a:os trib:unaes !ederaes que. p~Jas tazõe-9 ex-
poúas. deverão ser de .::-eg·un~a insta.n:Cfa. c_reados ipel-0 Con
gres5o· em virtude do di~põsto nos ar-t-s. 55 @o 34, § 26, .~U'risdí-
cção 9ara cQnhecet· d~ ·causas constantes dt- art. 60. . 

· · O mustr~ Sr. -Carlos ~ximiliano, autorizado comroen-
tacfor da Constituição Fe(j.e:rat assim expõe sua opinião: 

«.A' semelhança .do Que sue~~u corri os Estados UnidQS 
e a Hepublica · .Al'gentina . .;w~a-se ·o · Bl'asH em face de um 
proble'f)la cu.ia solução se impõe -.. alliviar a Côrte S'l,lprema 
do r·=-cesso de trabalho. de qW> não dá conta . 

F.!l(;var o numero de j~mes é impossível ; a Constituição 
não {~ permitte, e po1Joo ade:rnt.aria, porque o motivo de a~
.<!· •rr.ulo· r.le p~·o(.essos na Secret,adv ·~nsiste em ·não corr.es
I'Owier a quazyt.idade l('los feitos ju~gados niis suas sessõ.e-s ~ 
p1ana.t$ á dos qu-e entram em igua.J ·Prazo , Não ha falta de 
~elafcres e :revisores, e, sim, de reuniões plena.ri:as. . 

O que 1$e faz nec.essario é a dh:isão do trab<ilho total e.D
tr" a Côrte Supre:ma e out.ras de inferior cal.egoria .. A~ioim 
se pr,(lrlldeu na Ameri~a do No:rte e 4 margem do Rio . da 
t>raf.a. assim M ileve fazer no Bra!'c'-il. · 

Corw<~ni eKªminar as objecçõe$. 
a ) nunca 'liouye ;no paiz tres instan~ia.s. Attendendo . á 

ind.ole P. á lradiçãp <lo direit o brasileiro, devem-sP. interpretar 
o art. .55 ll seguintes, .como ailmitt.in.do que, ao referir-se a 
~tribunaes federaes»,- O t exto os agrpittiu em primeira instan
cia, n.Q fõro civ i.l, e tjes jgnou o jlJry, no cr jmi:naJ . 
· Soj:) o ,Imperi<,1, entre o Supremo Tr ibunal de Justiça e os 
jµizes esf,;iv;iri) .:/,~ «Relaçpe.s~. I)..as CliP.it.:i.es oii.s J;>rovincias. 
· Onde a lei não distingue, não p6de o interprete distin
{;Uir; O texto .at.f.mitt.e os t:ri))UI),3.es collectivos, s.em fazer al
N,s~ ~ insf.a .. nci~; não se rest{ing~ · ao j).lry; pP.rmitte a exis
tef){!ja rie tanf,o;; ,qn~nfos o Col\:,<>Tesso re~lya nn.ar; . 

b} a Constit11 irão nortf.-:lrilllricttnn P.stabr.1 eea ( art. 3º; 
s.ecoão z.•, n. -2), qi]e ~à f45rle Sup.rema f.firú. juFisprudencia 
cm). gr~o .tje appell~~o, t~ntt> em materia de dir eito como de 
f~i::to, «r.om. R.s excepções e de aeM1rdo com ~s pres~ripções 
qQ.e o Corigr.esso .estabelece?"> . · . 

:Jt' smnelhantP. n text .. o argentino (art. i01 ) : .;A Cõrte 
Svprema exerce·rá n sua juri.~di.ecão em gráo de appellação. 
sP;,mndo as re;.!J'as e excepções que o Congresso prescrever». 

Não se . refere á excep~~o o estatuto br~sileir'o: manda o _ 
Supremo Tribunal «.fnlgar em gráo de rP.cnri:.o as questõe,, re-
1-'0lvidas pelos jui1.eê federaeS> (art. 59. n. 2) . 

J~ogo; de dO~aS> as SerÍ(eTIÇ3,S é . admjsSivel · appella~ãO 
pr;ra ;i. mais alfa ÇDrte, qµe coritinu?rµ ~U.est.ada de procr.s
iio~. ret~rtjªcjo . ~jn~g. nwi•s, çom a. trea~ãp d::i. jnsl:rncia iri.ter-
1;iedi~ri:}, p ~ndf!.men!!'l ~Qs feit.06. · -

-, O ª rg1.)rriento sedq?: ~ prirneirll vistn.: porém, pecca 
PE!!\ h~se, nãQ r esiste fl e::i::ame. 
. -'\S leis deyem ser comprehepdi.~as intelligcntfllnente e 
n9nClà. intt:?rpret~4as ge modo que . m9ti:ye ilm ~bsurdçi. 



C(rnara aos Depctaaos - lm!J'esso em 29/06/2015 00:49- Página 96 ae 159 

SESSÃO EM 15 DE DEZF~BRO DE 1920 ·i7i 

· . O codigo supremo exige que ce ._todas a$ ca.u>Sas haja 
recurso para o Supremo Tr1bunal? Nunca .se entendeu assim. 
No Bra1'il, como em todos. os paizes cultos, ha um limii e para 
o direito de appe1far: e. alçada do frlbunal. A dos j uízes 
seccionaes é de dous contos de réis (decreto n. 3.084, ar
Ego 66): e ninguem dirá que seja inconstitucional a lei que 
prohibe recorrer em causa de menor quantia. 

_J,pl')lique-se o znesmo pr-ocesso aos tl'ibuoaes regioü:leB 
ou de circuito; fixe-.!'e-lhes a alçada um pouco nlto; ter- se
ha .de-scongestionado o Suprem<> Tribunal, sem violar o esta .. 
tuto basico. , 1 

Os Esfad-0s Unidos instituir~m «Tribunaes Regionaes~ 
pelo menos um em cada Estado, il'ribunaes de Circuito» (um 
com jurisdicção em ·dou5 Estados ou mais), e, no alto, coroan
do o ~ystema de organime.ão judiciaria. a Côrte Suprema. 
Onerada de trabalho, não julgava esta sinão parte dos feitos 
que recenia. 

Penrnram em 'dividir a t.arefa. Como no BrasiL surgiu logo 
a nb.iec~ãó constitucional. O Codigo baoi<:o c~l.atuia: "º Po
i:ler .Ju.c!it iario doi; E~tados TJnidos .:;erií conferido a nma 
Cõrte Suprema e· 'tantos t:ribunae~ '<tinferio:res, quantvs. o 
Con,gr esso de tempos em t~mpo!:- ordenar e es'labeleeP.l':i> (ar-
tigo ~·, seccão 1", n. 1). .· 

Concluia-ee, como n-o Brasil. qur era possiYel crear só
mentll DS t.ribuna.es 11:inferiore-s:). i5 to ·. é, de primeira inst.a.ncia. 

· O ma! '!)~rdurou. ag!j'avando-se: efernb:avam-se as de
manda~. Afinal . o senso pratfoo dalauelle: povo iriumpb-Ou 
eontra as obje e\i'ie~ do~ causistas. Não ;;e deteve ante. fili
granas doutri,narias, nem se perdeu nos me.andros de um 
formalismo exag1?erado. Affirmou ser a.penas preciso que o 
novo pre-torio fosse ~inferion 110 5;u-premo. · Eetabeleeeu. em 
f 89f.. nove tribunaes c!e- appelhl.ção dP. circuito, e supprimiu 
P-m HH i os simples T-rihunaes dP. Circuito antigos: de sorte 
que. lfos Tribunaes Distrietacs sP. rPcorre l"go para o de 
Appellação, ou ' directamente paru a Côrte Suprema. 

A. nlçad:i. dos Tribunaee Districtaes foi fixada em qui
r.bentos dollars e a dos Triht~nites de Circuito em cinco mil. 
Compunham-se os d" _>\ppellnc:ãn. de tres juizes. Este nu
mero, a p:::rtir de 1911. pas.'?PU a variar ent.re dous ou quM.ro, 
conforme a ~mportancia da região e o trabalho d·os magis
trado!:t. 

lfa r.au.:;as de que se admitte sempre recurso para a 
Côrte Suprema: 1•. aquellas em que se discute a competen
ria dos tribunaes federaes; 2ª. aquella·~-em que s~ resolve so
hre a con~f.itu~ion:i.lídad0 de uma lei on de um aoto indivi
dual; . a•. nos casos raros em que a .iustil}n. cta União conhece 
de ac<:ÕI*; pl'oce~~adas pela de. um Estado. 
· Ha no Brasil maio1• neces...:iidade. de instituir pret.orios 

~nter~~àiQl!, po:rgue não se Ii~àe, -~omQ ~os ~stados V~dQS, 
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2ugmi:nf.ar: t) tir meio de lei órdjnaria,. o n'Jrnero de m~mbro! 
da Cõrte mai;; alta. 

;'\ínguem questiona no fôro federal, por 2 :000$, salvo 
algum r:asn de r.a[lricho porque as despezas absorveriam o 
r e:;ullado da demanda. Convém, port.anto, elevar a 20 :0008 
a alçada dos juizes se.ccionaes, e a 10 mezea mais. eonforme 
o exemplo nor te-amer icano, a dos Tribunaes Regionaes ou de 
.Circuilo, que urge crear. 

Rei;peitar-sjl-hia no Fôro Criminal, o que dispõe o arti
go 59, n. II, do estat.uto basico. si se .fixasse em oito annos 
de prisão a pena maxima, da alcada . do Tribunal Regiona!, 
com as excepcões do art . 59, § 1º, art. 60, lettras )1. e.. i, e 
arts. 61 e 81. · 

Como e:x.pPriencia, bastaria crear tres tribunaes: um ao 
norte, um ao centro e outro ao suL composto cada uro ·de tres 
membros. 

A Lei Argentina, sob n . ·Í.055, dê 1901, 'instituiu quatro 
camaras de appella~ão, de tres membros cada urna, e instal
ladas em Buenos Aires, La Plata, Paraná e Cordova. A re
solu<;ão foi tomada depois de trinta e nove annos de vacilla
ções e debates estereis . :Prova'l"am, na Camara dos Depu
tados, que uma accão de obra nova espe:rara doze annos pela 
senten<;a em u ltima instancia. 

O Brasil offer1>ce exemplo.;; semelhantes .e numerosos, 
d~ proce.ssos interminaveis. Por isso mesmo, ainda que se não 
~ríero os Tribu.naes de Circuito, é bom, quanto ·antes, elevar, 
na esphera C'ivH e na criminal, a alçada dos juizei:; seccionaes . 

.A dívi' 5o ~"' Supremo Tribunal em duas Camaras, além 
de arranhar a Constitnieão. acarretaria o inconveniente, pre
visto pelos riorte-amerjcanos. de comprometter a unidade da 
jurisprudencía. o>lemento capit.al da certeza do direito. 

Em ciualquer hypot.hese encontrar-se-ha solução pra-
tfoa. · 
· Não é licito inf P.rpretar a lei suprema como um texto 
rigído, producto da imprevidencia, impossível de se adaptar 
~s nece.ssidades nacionae~. . Sigamos o grande exemplo dos 
E stados Unidos. onde a exegese Yària com as e::tigencías do 
momento P a obra da convenção de Pbiladelphia atravessa os 
seculos, porque acompanha, pa~so a passo, a evoluçiio da sc
cieàade norte~americana. _ 

Creado;; os Tribunaes de Circuito. evita-se a terceira 
in~tancia, e:-tabel<>cendo que nas caui:as que excedam a alçada 
dos me!'!mos, bem como na:>- que constituem as excepções pre
vistas pelo arf. 59. § 1 º, ai·t : 60, lettras k e i , e arts. 61 e. 81, 
haje recurso do jnizo ;;eccional ou estadual para o Supremo 
Tribunal. sem· escala pPlo pretorio intermedio. Este tomará 
conhecimento apenas do que fôr da competenc.ia federal e 
si Sf' enquadrar na sua aloada, como parece ter sido adoptado, 
desde 19H, nos Estados Unidos. . 

A constitucionalidade: das leis, ou dos actos do Execufi:
yo, deve ser sempre julgada, pelo trillunal mais alto; este é 
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o espirHo do arL 5? . . ~ :1°, d.o codigo ~upremo,.. em plena 
concordancia com o d1re1to escripfo ~ a jurisprudencia norte
americanos.~ 

~o Institúto dns Advogados de S. Paulo e em artigos 
· mag1st.raes, com irrefutavel argumenf.ação. estendendo o as
sumpto diante dos textos da Constituição. apurando o ·ele
mento historico, fazendo analyse ·de varias Constituições em 
confronto com a nossa, ~ alludindo ás normas do direito pro
cessnal quanto á aleacla, o illustre advogado. Dr. Spencer 
VamprP., deu li qupsfão debatida. um brilhante concurso: 

~os adversarios dos tribunaes regionaes /·de segunda 
jnstancia se ateem no art. 59 n. II 'Para negar-lhes constí
f.ncionalidadt>; 

Qn~ diz esse artigo ? Que ao Supremo Tribunal compete 
julgar, <>m gráo de recnrso, as questões resolvidas pelos juizes 
e tribunaes federal's. assim como os de que tratam o art. 59, 
§, 1" e o art. ôO. 

Qne se póde ]nferir destP. dispósitivo ? 
Qquatro cousa~ se podem inferir: 
1) q11e ao Supremo Tribunal FP-deral compete ,íulg-ar em 

gráo de recurso todas as questões resolvidas pelos juizes e tri
bunaes federaes; . 

2) que o Supremo Tribunal Federal compete julgar em 
~áo de ri:-curso as questões resolvidas pelos juizes e t.ríbu-

. naes federaes "dos quaes haja recurso»; · 
3) que a palavra ~recmrso» se t:0ma no ;ent.ido gene

rico, como significando «a provocação ao tribunal superior 
para que repare a injustiça cornmettida pelo juiz ou tribu
nal de pr]mi>ira ou segunda instancia~ (appellação, aggravo, 
h.abeas-cO'l'pus, revista. revisão, recurso e:rtraordinario); 

4) que apalavra ~recurso» se toma no sP.ntido estricto de 
.~a.ppellacão». _ 

Na primeira hypothese, de todas e quaesqUer questoe.s. 
por inais insignificante~. caberá recurso para o Supremo Tri
bunal Federal. 

Na !'legunda hypolhef'le, sómente eaberá re~urso de appel
lacão de-nt.ro da al1)ada, isto P.. com límitaçõe;; relat.iws ao 
valor prcuniario das demandas. . 

Na terceira hypothese, o recurso a interpor póde ser 11-
mitadl) pela legislatura ordinatia: mas ha certos casos em 
que sempre cabe recurso para o Supremo Tribunal Federal. 

Na qnarta e ultima hypothese. o recurso é sempre o de 
appellação, nnico a que o texto !'e qner referir. 

Qual desta!'! interprPta1:õi;s dF>VC? arlmitt.ir-se ? 
Incontestavelm~nte só se devP.m admiUir a segunda e a 

terceira, isto é, ao Supr~mo Trib~nal i:.ó rOIJl~etl' julg~r e~ 
gráo de recurso as questoes resolvidas pelo» .1u1zes e tribunae~ 
ifederaes, <das quaes haja ·rPeurso:s>, se.n<lo a natu..reza. dest1) 
recurso, bem como os caso<; em que deve caber, preceituados 
;pela propria Constituição e pel~s leis oNlinarias, 
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Pela constituicão são estabele~idos "º recurso extraordi-' 
nario~ (ar>t. 59, II e 1 1º, art. 60•): o habeas-corpus (art. 61, 
1 ~) : o «recurso da decisão sobre espolio de estrangeiro,, quan
do ·a eo:pecie não estiver prevista em co·nvenção l)U tr.atado~ 
(ad. 61, 2°) e a revisão criminal:i> (art. 59, n. II e art. 81) .· 

Pelas leis <:>rdinarias é estabelecida a ~appellacão,. ob-
~i'rvadas as regras quanto á alçada. , 

Ha, então, casos em crue o recurso não póde ser suppri-
mido pela lei ordinaria ? ... 

Sim, são os que referimos, como derivados do texto con-
~1 itucional ? · 

Ha, então, casos, em que a lei (}rdinaria póde estebalecer 
os casos em que cabe ou não, o recurso ? 

Sim. são os caws das appeJlações, dos aggravos. dos em
bargos. ·e todos os mais existentes. ou que se vierem a crear 
P não se acham expressamente referidos no texto da Consti
tuir.ão. . • 

Ahi esiá uma interpreta1:.ão liberal do texto que nem o 
U!'phyxia pelo nimio respeito de sua lebt,ra, nem lhe abre 
tasgães que 1.he sangrem a energi-a. 

Ahi está uma interpretação, que não l~va ao absurdo de 
limitar os trfüunaes regionaes aos de pl'imeira lnstancia, con
tra a· generaliqade do a·rt. 55, nem permitte reeursos em tal 
abundaneia e por questões tão insignificantes que o Supremo 
Tribun~l. aggrave, m:ais a'inda, as d•elongas de seus julga..o 
mentos. . 

Ahi está uma interpretação que não deeorre de ce.rebri
nas theorias, mas do proprio. texto; que não se estriba em ar
gt1mentos tirados de leis ordinarias, anteriores á Constitu1-

. tão, mas que a entende, em ·Sua realidade viva, como um 
conjunto de princípios harmonicos. '\. 

De:pois de esmerilhar o elemento historico em' re'lacão ar• 
!laso debatido. examinando os conceitos de CamlJos Salle~ 
a . as emendas offe·recidas ao projecto de constütuicão, diz o 
distinc.to Jurista: 

<Assim, pois, é licito conclui-r que --Oo elemento historico 
da Constituinte, não r-esulta a inconstitucionalid·ade dos tri
bunaes regionaes de segunda. f\nt,rancia. Antes resulta. com 
meridiana -clal'eza, qne -taes trihunaes foram cogitados, e aCl
rniltidos peJ.a Constituinte e pela Constituicão. 

E tratando .da questão das alcadas, o Dr. Va.mpré, assim 
se pronuncia: 

Ficou demonstrado. de modo a não deixar duvidas. qne. 
ó Supr?-mo Tribunal Federal. por uniforme e reiterada ju~ 
risprudencia, item sempre sustentado a constitucionalidade das 
aloadas. , · , · 

Que é alcada ? Ninguem melhor o definiu que Pereira cte 
Souza: calcada é o limite da jurisdicoão> (Dicciona.rio Juri-
d:co. vb. Alçada.). . 

~e<>de qUe o Supl'.emo Trib~nal adlpitte .~e ~ M ora\--
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naria paute a alcada, confere ao CÓngresso o poder de limi·· 
tar-lbe a jurisdição, isto é, de subLrahir certas causas ao 
seu conhecimento. 

Admittir a fixação da alçada por lei ordinaria é, conse
quentemente, admittir que ha casos em que, das sentença;. 
de tribuna.es federaes, não · cabe recurso algum para o · Su · 
premo Tribunal Federal. · 

Admirttir a alcada, é admit.tir que, quando · o art., 59, n. H. 
da Constituição, dá ao Supremo Tribunal eompetencia p:i.ra 
julgar em gráo de recurso as questões resolvidas por juizes 
e tribunaes !ederaes, essa competencia é limitada pela alçada . 
ou por outra. não ha. recurso- de todas as questões ciue ca.i-
bam dentro da a·lcada. Ora, o que pretende o malsinadt>" cpro
jecto> não. é mais do que ampliar a ale.ada. Si o projecto _di'>
sesse: ~ a.Içada dos juizes seccionaes fica elevada a vinte 
contos de réis> - seria. tal dísposiitivo inconstitucional pe
rante a doutrina do Supremo '! Evidentemente não.· Ter ia o 
Suprémo Tribunal Federal competencia para conhecer do l'e·· 
curso que, não .obstante a alçada, se interpuzesse ? Eviden .. 
temente não, e nesse sentido, é extenso o numero de arest.os, 
que já deixa.mos citados. · . 

. Pois venha ago.ra uro projecto e dispe>nha: <Dessa$ 
. questões, que cabem na al('ada do juiz seccional, haverá re
'·-curso de appellação para um tribunal regional de segund::t 
1nstancia~ - em que tal dispositivo offende a competenci.n 
constitucional do Tribunal Supremo. 

Longe de offender consagra o mesmo principio, já con
!'agt-ado-anteriormente - de que, dentro da alçada, não com .. 
<le alta prud~ncia, e libernlí$mO, - a que . faculta duas deci
p~te ao Supremo Tribunal conhecer do feito. 

O que ha. de ·novo no «projecto::>. é, apenas. uma medidn 
~!" nlla p !'IHl<'nr.ia. ,, lihern.lismo. - a que faculta duas deoi
~ 0!'.'"· r>m prirni>irn r i<e,;mndn inl<fancb .. a quest.õc~ qu e p o1• 
1:nherem na al~ada, escapariam st>mpre ao conh0címaa.to da 
nossa mais alta corte Judiciaria. 

Poder;amos reduzir a argumentacão a umn formula mais 
geral. Nns nrgtm11mto!f: gel'n!'~ ma1c; f:lcilm~nte se l'!Vil'.!encia a 
wrdade, 0u o 4'-rt'O, i~ia.s proposicúes, como através de uma 
lente. se nos deram melhor os defeitos e os primures C:o 
mundo mat.E?rial. 

- sr.r.s. cm J>rimeira e seguod'n i·nstancia, a QUe'3tões que por 
Gen~ral!zemos, portanto, a questão. · 
Póde o Coni;rr.i>so l\"n.cional. dentro da Constituiçâo. íh:ar 

as ali:.adns? .:\ ju1·i.::prurlf'ncia l'.l\) Supremo Tribunal Mspon<fe 
qt1e sim. . 

Pc5dc o CongrAsso Nacional. tlentro <.ln Constitulcã0, sub
trahir r.ertas causa!'; ao con•hecimento do ~upremo ·rrinunal ? 
$im, '))orquc e.;;ta pergunta é a mesma sQb outra fórma. 

Pois. então, eoncluimos nós. p6cte o Congresso l'faeional 
c~ear tribnnaes regionaes de segunda insta.nela que conheçam 
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dessa~ Dausas subtrahidas ú jurisdiccão do Supremo Tri.-
bunal. , · . 

A dupla discus~ão, o duplo julgamento. qu'e assiro se es
tabelecem nã.o offeni.:l-em ninis a Constituição. do· que a di.s
r;ussão uuica e o Julgamento unico; que pl'ünitivamente exis
tism. . 

EstahP.lecidos os tribunaes regionaes de segunda instan
cia. não se amputa ao SupremoTribunal qualqu~l' pterogati
va: t.ão ,-,ómente, d'entro das causas sobre as quaes ell.e não . 
tinha jur·i,;dicção, se inst::nll'a uma segunda discussão e uma se
gunda sPnlença. tão incoi'lt'fliY~l e sobi>.l'ana'. coron 0ra anti-
gamentP. a sentenca· do Juiz seccional. . 

E o Su-piremo Trfüunal .Feõ~ral, a menos que não desdiga 
de seus arrestos, tem o dever do r~peitar essa sentença :d•o 
Tribunal Regfonal de s~nda instancia, do mesmo modo que 
1·espeiloU, até agora, as se.ntencas d·o~ juizés seccionaes. dentro 
da alcaida. Se a logiea não perdeu _ todas ~s suas regra~ ou o 
nosso espirito se n~o obscurer,eu d'P. t.odo - isso é irrespon
divel. Não ~e fa1. misll~l', portanto. uma reforma. constitu--' 
cional para quf\ se 1rl:esah·avanq.ue o_ Supremo .da avafanehe de 
feilos que lhe entor.peec julgar. O;; qne appe:lfam para a 
reforma r.onstituciona\. a1)peBam para um remedio d'iffiei
l.imo. tão cu;:.(oso de app!icar-se. qtianto de imnratiC'.a'<~l fPi-
~r~~- . . 

N'n Instituto dos- Advoga<lo::. de S. P~mlo foi a quest.ão 
debatida rom grande elevacâ(J. O Presid'entP- Dr~ Francisco 
Mo1'ato._ em exposii,:ãn lcar:i. t.>miltiu seu parf>cer. defendendo a. 
pPrfeit.n. r.on~tit.ucionalid.:i.dP. do!'- t.r\bl1Ni.es. rf>g\onaes'. -

. ~Dispondo a Com~titu i cão que o Poder Judici.ario aa 
União tnú por org:íM um SuprP.ll'.lO Tribunal e mntos juízes 
e tribunaes feàeraes quantos crear o Congresso (art . 55) , 
esf.á claro o pP.nsani'enlo do legislador const.iluinte dP. deixar 
ao Legi!'lath•o orc!inarío a faculd:ide de organizai· fisses tri
bumrns federae.~. como trihunaes de segunda inst.ancia ou de 
primeira, sl'gub do as -P.:tigencias da Justica. na· fórma que 
m~\h01· \hP ·rmrecf'r. O art . úl>" não dispõe que esses t!'ibunaes 
.~Priio <IP primPiro ins t.nnr.ia. -

~lio colhe a in voc:i11ãn qu~ se rez ~:l'o n . 2, do art . 59, 
onde a Consti1.ui~ão decln.ra caber M Supremo ;i.ulgar. em 
gríw de rer-urso. as questões resolvidas 'Pelos juizPs e tribunaes 
fedPraes. NP.ss~ artigo, a ConstitUi4)ão discrimina as attri
hlticõe~ do S.urromn, como jnstan<'ia originaria e privativa, 
como inslan~ia dP rP~urso e r.omn instancia 11ie. revisão. 

Quando no n. ;:>. o :l!'t. 5!> diz caber ao SuprP.mo resol
\'c>r rm ~r;\o M 1·N~\\l':::.o n;. qrn~stões decididas peloi; julzl'!s e 
1rihuna!"?. rr-clt>raf'?-. ?ltfo f(H f.!r -~'Í(Tni(-icnrr que o SnJ)Tem.() ~ 
'LI'nir.o Tr1"b-11ual de recurso em. toe/a$ ·as q1testàes, .5inão só
mente qu~ elle run"ci<m:n:í i:omo Tribunal rfo recurso naquel
las eau;:as l'TU<' a P!ll' houvet'<'m de subir para el'>!'.~ fim. O 
topir,o a"(lontado não cogilou de nnf.ra causa sinúo de c'iseri
minar :i.Ul'ibui<iíel'-, · , . 
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~ão colhe i.ampouco o ar:;umcnl.o tirai•J-0 do vc1·bo tpro
ces~ar~ que figm·a no iutroitu do arl. tiU. onue se destr1nçam 
as attribuicões dos juizcs e ti'ibunac~ fcdccacs. 

O al'gument,o con,;i~te ern !J.Uc. ,;r~n;:lu i.11.l primeira instan
c:a a allilJuii;ã•J 1.ll~ 1n·occs:-:ar. e~tá ul!i lui;ü:amentc 1n·ccci
iuad<J que os 'fribuuaes Hegionae,; hão du :;er sezm:rre 1:!e pri
meira in:stancia . 

~~ão é ve1·c!·ade que os tribunaes de :;egunda ínstauoía s6 
julgam e jámais processam. . 

Em topico avisinhado til&. Con::;Liluit;ão úepara-:se resposLa 
categorica a essa objecção. pois que no a.rt. 59 a Con<:tituição 
dá ao Sup1·emo competencia. originai'ia- é privativa para PRO
CESSAR e ~ulgar em varias hypothcses. 

Nií.o pat·ooe ao orador que proceda o ar,gumento de que, 
insfüuidos os tribunaes ·como de primeira. jnstancfa., chegar
se-hia ao absurdo d~ duas primeiras in::;taucias, uma sia
gutar e outra conectiva. Não enxerga absurdo nisso porque o 
legislador ordina-rio bell! podia disllibuir a administração dia 
just ii;a em primeira insfanoia, _euh'e juízes singulares e t.ri
hunaes disLinguindo as causas por seus valores e DGr outros 
criterio;;. 

Si não procede esse argumento, prot'edem, entretanto, os 
outros, entre os quaes poder-se-hia apontar n tirado da pro
pria jurbprud-encia do Supremo TL·iLunal relativamente á li
mitação das alça·dias. 

Si se lt:em admittido a alçada como meiu de impedir que 
cer~:; causas subam ao Supremo cm grão dé recuirso, está 
da1'0 q.:ie nãú são TODAS as cau~'as qu•: _pa1·a a lli devem subir 
e que, em -co11.$equeucia, (• al'L. 59, ·u. 2. não páde .ser entP.'1-
dido cnm 3. amplit'l,lde e in·c::;t.ricção 11ue agora se Ilrn quer 
àa'l'. 

O orador pensa que a eou:;l.i'f.:uciona!iuade dos Lt•ibunaes 
res-ion:i.es é uma ve1·dad~ .j uridii;a l"úra de duvida. 

Ncss<>. m:esmo sentido outró's oradorc~ se manifestaram. 
~endo approva<la. a conclusão de que uão conL1·aria a ConsLi
tuicão Fede1ra.l a cL·ea1_;ãl) do= tribunae:o; rei;ionae'=' de segm1da 
i.nst.aucia. 
. Os aresto.y do Supreuw Tribmial. Nem isó a acLívida:ie 
do·s jurisconsulto::; citados ampara a doulrina. e~PQsta. 

O !;lupremo Tribunal Federal em accórdãos repetidos 
teem firmado a jurisprudencia pq·oclamando. além da con...c::<t'ii
tuciooalidada da alçada, a competencia. do Congresso pa1·a 
crear tribunacs de segunda ini;t.ancia: . 

«0 arL, 59, n. 2. da ConstiLuiçilo, dispondo que compete 
ao Supremo Tribunal Federal julr;a1· em grão de !t:eour!io as 
que~es resolvida's pelos juues e Tribunaes Feder~s. não 
teve c1u vista a<in.:ittir o rr.curso de appellação de todas ai:i 
senten<:.as dClfinit.ivas ou com forca definitiva. pt·oreL'idas pe
los juizcs infaTiores, mas disoriminar O"s casos comprehendi
dos ~ competencia originaria e priva.tiva do SupreIXJo Tri
bun.a.l daquelles em que elle funceiona coruo Tl'ibQOOl de Re-
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curso. Depois de enumcL·a.r os casos da primeira ·calegori:t, no 
wcsmo c.rLigo competencia da Justiça Federal o Supremo Tri
.lmnal funccionará como instancia superior, áe onde. não ·sei 
póde inferir 1ogicarr.ente que sejam ou devam ser recol'riveis 
todas a~ decisões inferiores da Justiça Fooeral. 

Adnllttir ou não a alçada é materia da compeLencia do 
Congire-.so, que se acha habilitado a legislar sobre e proces....:;o 
~ a ori;aníz.acã.c da JusLica .Federal (art. 34, § 23 e art. 55 
áa Coa~lituição). 4:No exercieio dessa ampla attribuil;ão póde . 
elie crnar e dislribuir pelo paiz os jtiizes e tribunae& que jul
f!'a·r ncces~arios e acc.ommodar o proc~Ss-0 á organização da 
.lustica. e$labelecendo ai-;;ada. e.- até uma inStaneia intermedia
ria entre o Hupremn · Tribunal . e os juízes infe"rioi'es;· si as 
ci rcun1stancias v E:Xigi!-~m> . 

Essa intel!i~em:-ia ~- >! c~nfirrna com · o couironto da Con
sl ilni•:nf) dc:i Estados T;uictl•:' da ilrr.er1ca do ::\or te, fonte o 
InllCleb da Constituição de 24 de fevereiro. Na Constí tu ieão . 
Arni-d;:ana !$e encontran; disposições parallelas as do art. 59. 
l'"". 1 e ~ c;a. lei funoamenl.al do Brasil; naquella.s, como nrs!a. 
o Jegisla<lor rlis.~rimin<m as :funcções originaes. do Supremo 
.,l'rfüu11al da'5 qo:c li11' cC1!1p~t-em como insta;:ir.ia superior, sen. 
cogitai· df, admitr.!r ou ni;•! o prine.ip~o de alc;ada, o que foi doi
~do au cuidado do Cr•Dgress1; na confecç~o das lC'is organfoas 
(a.l't. iiº, seci;ões ·2" e _3• da Constituição dos Estados Uni:ios) . 
Foi a lei de 24 de ·setembro de 1789 a primeira lei sobre a 
organizacáo judiciaria d& União -que creou a alçada e as <Cir
cuits 0curt~, como insta.ncia intermediaria entre os <Dist:-icts 
CourL~ (! a <Sup;reme Couro. 

~ mesma intelligencia se conforma ainda com o clen:onlti 
llis lorico _ O projecto da Constituição elaborado pelo Governo 
Provi.:orio consagrou no art. 58, n.. 2, disposição identica á 
do ar~ . 6!>, n. 2 , da vigente Const.ituicão; nem por is.,o o 
o.esmJ t~overnci se julgou inhibido de eslabele1..cr o p.rin:::ipif) 
da alcoria como o fez posteriorment.e, h&ixado o decreto nu
mero %81'. Acc. de 6 de fevereiro de 1895 . 

Desse accórdão foi relator - um dos mais autori.z.ados 
interpretes da Constituição, o Sr . José Hysino - que :01nbre-
hldo ncr Qll4" se refere á .J\lstiça. nella collai:tell'Oll 11olave1 1: :ti'
siduament.e, e assigna.ram-no. sem L'eetricções. os l\Hnl::.tro., 
Pereira Fra.nco. Piza e Alrr,eida, Pindahybu de MuLlo.-.. Fer
nando Osorio. Br.irnardino Ferreira, Amcrico Lobo r! Uba!din(I 
do Amuai, os dou~ ultimo$ lambem collahoradol'cs do pacto 
de fove.r l.'irCl. com intervenc;ão constante no debate da.s que~ 
Lõe~ :I·~ m·ganização -judiciaria . . 

<Nas causas de valor inferior a 2 :000$, r1uP. ~ o. limilc 
da al!:'ltia do juiz federal, não cabe appellac;ào dn ~,.ntenca 
deste ,iuiz e:z:-vi do dcc . n. 8~8-, d~ 18!>0. salva a e:cpepç1\0 á 
reg:ra do art. 9" do cita.do decreto>. 

4:(Acc. do Su}lremo Tribunal Federal. eni 19 de· abril de 
1913, no Diarío OfficiaZ de 25 de julbo de 1913, pag. 9.098)>, 
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IH~ <i:As expressõe·S".> ~em gráo de recurso citado ;tt' t. 59, 
n. II, al:i i apparccem, porque na disposição· anterio.r' se trata 
da compelcncia origi!1J8,ria do Tribunal; "não exprimem mais 
que o p~nsamcnto de constítuil-o cn1 inst.aucia. :superior, não 
determinadaroenle a segunda e muito meno~ com o !'ito de 
t or-nar nppellaveis t oda.i:: as causas:b. 

O vocabulo «:recurso» nesse dispositíYo é empregado de 
modo geral, ~com,petindo á lei ortiiqaria de proc<"-\~$0 derinir 
os recursos que tocarão áquella alta inslanc1a~ . 
: · Assim já entel}deu este tribunal, quando no art. 149 
do seu _primeiro Regimento, aguardava lei nesse 1!entiáo, não 
se pod~n~o entender que haja modificado a essa respeito a 
sua opinião, só pelo facto de não repro<luzir o novo Regi-
mento a materia daquelle art. !491• · 

, Outra seria a situação, si, no citado ;;rt. 59., n. II, se 
dissesse que o tribunal <julga.ria em gráo de appel1a.ç1o>, ou, 
mantidas as expressões ~em gráo de recurM~, se <lispuzesse 
·que ao tribunal competia por esse meio j ulgar .;.todas> as 
Questões resolvidas pelos juízes e tribunacs !ederaes. 

, Nos termos em que se acha ·concebido o citaco arL 59, 
n. rr, se deve entender, mesmo, que não sóment•J a alçada 
não é inconstituci·onal, mas, confrontando-o com o art. 55, 
se <concluirá que se póde institui!' a instancia ·intermediaria 
entre esta e o juizo seccíonab. 

A propria denominacão deste tribunal está a paten!.ear 
que elle não representa, na ordem ju<lic.iaria, a <.segunda>, -
porém a..-mais alta, a <suprema> instancia, .:::omo fGi~ão, iàen
tica á dos seus congeneres na America do Norte e na Repu
blica Argentina, com a mesma accão tutelar da unidade do 
direito patrio, que desempenham as cõrtc!: judfo1arias mais 
·elevadas do;. outros paizes, e que .íá :Possuímos no rmperío>. 

(Acc. do Supremo Tribunal Federar. em julho de 1913.) 
rv. cSen<lo a alçada uma re~ra tradicional do nosso di

reito, não EOe deve yrresmni'r que o legislador con,;:ütuinte, ao 
redigir o art . 59, II, da Constituiç.ão Federal. nác a tivesse 
em mente. 

Quanúo, pob, p 1·cSTP\'eu Que o ~upt·emv Tribunal F&-
deral c:ompd~ juli,,-ar, cm ~'Táo ·de recurso, as questões resol
'\'illa~ pek1,; juízes l'· t.rihunaes fedei-ae~, devemos entender 
que o ~lcgisladol quiz que, em r;!'áo de re::mrso, fossem de
cididas 11S causas em que o l"P,curso é adm:íttido pelo nosso 
direito jndiciario, isto é, as causas que cabem na alcada dos 
juize~ de primeira insl..ancia. > · 

(Accórdão do 5upri)mo 'fribuual Federal, em '.1 de junho . 
dr~ 1.!lt5, no D1'.ario Official de 12 de setembro de 19f5, pa
gina 9 .714.) 

V. e.A alc.;ada. lem, em nosso <lfr~)ito, uma e::s:istencia, 
:muitas vezes .secular (Repertorio· das OrdenaçOes, verbo Al
fr.ula e respectivas notas).> 
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Entretanto, não ~e rep.utou abolida. pelo art. l 58 da Con
stituição do Imperio, que garantia «uma segunda e ultima 
instancia para o julgamento dos feitos:r.. . 

Não é razoavel suppôr que a <lisposição equivalente da 
Constituição Federal tivesse si<io promulgada par:i e:x:tinguir 
a alçada. _ 

Si esse fosse o intuito do legisldor, outra seria a fórma 
dada ao preceito constitucional. 

!Accórdão dG Sup·remo Triburp:al Federal, em 31 de maio 
de 1916, na Revista dos Tribunaes, vol. 4~, pag. 129, e no 
IJia:rio O f ficial de :12- de julho de 19:16, pag. 7. 96 i. } _ 

VI., «.A disposiç.ão, em termos geraes, do art. 59, n. II, 
da Constituição Federal, não aboliu, nem expressamente, nem 
implicitament~, a .alçada.> 

(Accórdão do Supremo Tribunal Federal, em :H de màio 
de 191·6, no Diario O'fficial de 27 de. agosto de 1916, pa
gina i6.) 

VII. <E' uniforme a jurispr.U"dencia deste tribunal, desde 
1895, até recentes arestos do corrente anno - julgando que a 
alçada, fixada no art. · 9", n. 2, Iettra a, do decreto n. 8.i8, 
de '1890, reproduzindo no art. 12, § 3º, da lei 11. 221, de 
1894 - não é inconstitucional, «nã.o tendo tido em vista a. 
Constituição no n. 2 do art. 59 admittir o recurso de ap
pellaÇão de toda,s as sentenças definitivas, ou com forca de 
defiuitivas, pr<ifet"idas ,pelos juizes inferiores, e s;m. discri
minar os casos <le competencia privativa. e -Originaria do Su-

- ·premo Tribunal Federal dos em que el11' funcciona- como tri
bunal de recm·so.~ (Acc . .Je ô de outub;·o de 1895.) 

Ficou. pois. livre á. legislatura ordinaria, admittir t>u ,não 
a alç:ada, e, no caso affirmativc, fixar o quantum. 

(Accórdão do Supremo Tt•ibunal Federal, de 27 de se
tembro de 1916, no Dia1·io Offieia:l de 29 de. c.lc:i:em"ro de -
1918, pag .. í52.) · 

VIIL <No mesmo sentid-o o Acc. do :::upremo Tribunal 
Federal, de 7 de outubro _ de 1916. «accórdão do mesmo tri
bunal, de 2 de Julho de 19177> (Revista Juridica, vol. :15, pa.
igina. 335); o ~acc. de-6 de setembro de 1913> ~Diario Of.;.. 
ficial de 14 de janeiro 1;).e 1919, pa.g. 796): 'º «acc. de 2 de 
julho de 1917> (no Dia1'io Official de 2 de julho de 1919, :pa-
gina ~:\. -

Déante do que vem de ser expostõ, e sobretuao á vista. 
dos arestos transcriptos, é lieito admittir que não devem ser 
·creados os tribunaes regionaes. pelo receio de serem decla
rados inconstit.ucionaes pelo Supremo Tribunal ? 

Seria desconhecer a serenidade desta egregia corporaç.ão, 
a sua inteireiza de compostura. além de sua sabedoL"ia em 
manter inflexiveis as normas de julgar quando se allega a in
eonstituc1onalidade de qualquer lei. 
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O fado do Supremo Tribunal haver inse1·ido no S'!U r·e
gimento interno uma disposiçã<.> em que .se de~lara unicu tr·t
bunai c(e 1·ecursa na Justiça Federal, 'não pôde servir de obsta
culo a que. seja approvada a autori:t.a•:ti.o para o Poder E.."Xueu
tivo erear os f.rihunaes teg-ionaes: primi..:il'o, poi·que, tomada 
em sua letlra., tal <füposicão não é senão a 1:onstatação do es
fado aduaJ do regimen judiciaria, em que não ha de l'aetu, s1-
não um t~'ibum:tl de sug-unda instauci5t, q11e e o Supremo 'fn
bunal; segiundo, J)orque, se o pensamento que diotou essa dis
posiçào foi o de uma a:dvertencfa de :$er :Jua opinião contraria 
ú creaoão pretendida pelo Jloder Leg·islatívo, o 'l'rihunal exor-
bilou de sua competencia t.:oni;lilucíonaL · 

O Supremo Tribunal não tevo~a nem anulla leis em tties~, 
, nem lhe <Ja.b.e fazer advi:rtendas a fl·Uak1ul;r dos outro:s pode
res. Dentro de sua esphera, exercendo suas anribuíoõcs, tem 
eHe de se consllrvar, e só se manirt:::ota em cada caso c.:oncreto 
- sendo que sua decisão só tem força obriga.turia l)ara a espe.
c:e julgada. 

Seria grave oHensa aos priucipio5 cousULucionaes, a wm
I•leta inversão de preceitos que estabeleceu· a !1armonia e ln
dependencia dos poderes legislativo, exeeuti\·o e j udiciarío, aCi
roitt1r que o Supremo Tribunal pudesse, em suas reuniõps au
gustas e serenas, inten·ir direuta ou indü·ectamenle, no cfobate 
ou decisão de cosos gm·aes, affectos av:s outros Ol'gâos a So
berania K-acional. 

A doutrina g-e1·a1mente aGceita em todos os paizes JP, or-
gaoizac;ão igual a do nosso,· já reconhct:ida. pclq Supremo Tri
bunal, amplamenLe sustentada .lJelos mais illustres c1.m:;ilLll·· 
cionalistas, é no sentidd de que o Tribunal só deve c.Jeclarar 
inapplicavel uma lei, quando é manifestar a sua in1.;onsLituc10-
nalidade, bastando haver duvida para que a decisão seja frita 
em favor da validade. . 

Ora a controversia que se tem Ievanlado sobre a ineonstt
t!lcionalÍdade dos tribunacs reg-ionaes, demonstra que clla não 
;; manifesta. 

A lei n. 2~i. art. 13, § 1º, estabeleceu: <Os juizes e Lrt
hunaes apreciarão a Yalidade das leis e rei?ulamei;itos e de1-

4Xarão de applicar aos casos oct:Ol'rentcs as leis nwnr{estarnenr.e 
fn.constitu.cionaes e os regulamentos maritfcstamenle incompa
iiveis com as ieís ou com a Constit'ltir;ãoY>. · 

como, pois, receiar que o Supremo .Tribunal fulmine ª" 
inconstitucionaes os tríbunaes proj ectados se 'não hu. nu. lóua. 
crea.;;ão 4'.inconstitucipnalidade manifcsta:t e si!ll as. mais pro
cedentes z'azõcs com fundamento:; nm nossa lei ba::;tCR, em fa
vor do seu funccionamenLo como tr[bunaes de ~cgund" 
instancia? 

Ha. em apoio da cloulrin~i 911~ t'.~sc at·l;i;;o consagra, a np1-
nião de altas autoridades do d trcilo americano. 

Ruv Barbosa. em seu luminoso f,r;ihall10 pu.blicado no Di
reito, volume 'i", p.ag. ··507, dá notii;ia de muito:<, e aqui o~ 
·· .c .. -Vol. Xl\'. 3l 
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transc1·cvemos no intuito de mo,,trar c;ue o Supremo Tl'ibw{~1 
:::empre se prest1g~ará, mantendo a norma de :>ó j '.ll;:ar contra 
a validade <le uma lei ou de um regulumenlo quando .é mani ~ 
f esta, sem l'esquicio de duvida, inequivoca, irrecusavel a des-
eonformidade C'Jm a Constituição.. ' 

«A lei do . Congresso só p~je s-:- declarada nul!a se a vio
lação da Constituição é tão manifesta que· não deixe campo a 
nenhuma duvida razoavel.» - Tigman. -

<tDevo declarar que nunca exercerei tal fac i.l!da<le 5jnão 
cm um caso muito claro,.» - Tyler . 

.i:Se houver no espírito do Trihlmal qualquer ouvida i·ã
zoavel, tal duvida se -deve decíuir em favor da lei.~ - Dupont. 

«A violação de um direito constitucional precisa ser evi
•fonte .a comprehensão de cada um, como_ uma. ,,..erdade axio- . 
matica~ - CharltQn. 

«'Não se deve pôr em duvida a validade de uma lei, salvo 
si é tão claramente contraria -tL ·CQnstittli!}ão que ao ser apon
tada pelos juiz~s, todos os homens reflectidos e sensatos per
cE:bem que lhe é contraria.» - Watiés. . . 

E nesta corrente estão Chase, Patterson, Sho.w, ?'iarri">, 
Cooley, a todos os quaes se refere Ruy Barbosa, que nestas pa-
lavras nos dá o ensinamento : · 

<tO ·poder commettido á justiç;a, neste reglmen, de n ega!' 
t'bservancia ás leis inconstitucionaes está vinculado á convi
eção de que a in~onstítucionalidade se.ia pa:ter,te, flagrante, in-
dubitavel.> -

Instituamos, pbil=, os tribunaes regionaes de segunda. ins
tancia nos termos da emenda do Senado. Isso importa em va
lioso servi~o. ao :pai?. pela. melhor e rr.ais prompta distribuição 
da justiça. · ' · 

Sala das se~sões, no,·embro de 1920. - josé llo11íf acio. 

Li e reli com justo interésse a erudita argumentação do parecer 
e do voto em separa.do, respectivamente relat:i.dos pelos nossos bri
lbaotes collegas Sm. Deputados Prudente de Moraes e José Boni-
facio, · 

'Nada ha. a accrosceutar ao . exhaustivo subsidio trazido ap 
debate da emenda que propõe sejam creados os Tribunaes Re· 
gionaes. ' 

De toda a copiosa e illustrada argumentação i:esulta que a opi
niao dos jurisconsultos- se díride, para estabelecer a controversia da. 
constitucionalidada desses Tribuna.es; Estabelecida essa controversia, 
ao legislador incumbe o dever primacial de pesquisar, coosnltar e 
contrabalançar as vantagens e desvá.ntagens de unia com as da outra 
doutrina., para conhecer e. a.purar, visando acima. de snas coovícções 
doutrinarias, o interesse publico, se ha. conveniencia em arriscar 
qualquer solução que lhe desponta no difficil problema. 

E' ~nstitucional, como pretende a emenda do Sena.do, a. creaçã.o 
dos 'Iribunaes Regionaos? Não, aftkma o parecer, escudado ·na. in
~rp~etação da juriscoos~tos iUustres; sim, oppõe o voto em separado, 
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rortal9cido psla. opini:i;o em contr.irio de outro.'l n:io menos i1h1stre3 
jul'isr,rmmltos, 

Radicalment.o diw:irgeut~s ncst~ 'pont.o, conel'.lrdlJ.m 03 dous em re
conhecer que o Supremo Tribunal•~ oint.erpi·ete ~()berano da Consti
t;uiçii.o é) que (<o poder <:<)mrnettido li. just.ii;a. neste re.gimen , de ne· 
gar ob~ervanei:.t ás !ais inconst.itucjomies, e5tá. •Íltculado á convicção 
de que <\ incom;tituci1:m.alidJ.de seja patente, llagra.nte, indtibi
tavel? 

Cfat•n, á jastiça é q11e deva fütar vinculada a. co1Jricção dessa in· 
constitucionalidade. po1•q110 só''· ju$t,iça. pode julgar d:i. constituciona~ 
Hdade 011 não das leia. , 

Ora, ~i a ju~t.iça julga. cC1nsoa.nte a sua }ll'Op1•ia. convicção, està 
comiCÇ<i.o patente, flagrante ·e iudubitavel, é a· que assim estivei· ra.
dieada oe> espírito dos juize:; e nunca. n o espirik~ altleio. Em conse
qucncia, o que eddeuternente interessa. 110 ~:.t~o, não é conb.ecer & 

·convicção, por rn,i\ior quo :;eja. ·ª sua autOl'irla<Je, udieada no espirito 
de jurisconsultos sem vot:o no Sup1•emo T1·ibnual Fcde1·al, e, sim, ·a. 
convicção qne. :;e ra.di(".oll. serena e imt>•~t·turbavel. 110 espirito escla
recído dos ·l :.i egreg\os juízes quo, pelo !3eu nQtavel saber e repu-: 
tição, a. Ma.gaa Lei elege sobe1·a.nos iaterpret,es dos textos consti· 
tncionnes. 

1-Ia. meio pratico de conbccel', no ponto questionado, a convicção 
que de facto nos interessa"? Penso que siin. 

O Supremo Tribuna! n:io l'evoga. -nem anuulla as leis ein tbese, 
mas org.inizl\ o seu Regimento interno l' é o jniii: de sua propl"ia. com~ 
peteaci:i. 

Organizarn:lo o seu Regimento a n.c-lle ~rl!.çaudo .. a. sua competen
cia, prescreve no art. 1& § 3~: 

1< .Julgar ein SEGUITTJA e ult ima instancia, como uruco Tat, 
BOl'fAL UE nscaaso na Justiçrt Foderal. ( Const. da Rep. 
art. 59 n. II)·" 

· Do texto aqui tra.m cripto, com a 1·ererencía directa. e expressa. ao 
n. H do àt·t . 59, níl.o se pó.ie iufer ir "a. constataçã.o do estado actual 
do regiroen judiciat•io, cm qlle o:w ha de facto. siua.o um Tribunal de 
segunda. iust;incía., qul!• (:. o Supremo Tribunaln, como pareceu ao 
illustrado reiato1· do voto em separado, nem tã.o pouco «uma. ad,,er~ 
teocia. de ser a opinião do Snp1·emo contraria á. c1·eaçã.o pretcndid:i. 
pelo Poder Leg~slath·.ou . . , . 

:\o contrai'10, a. mrercnc1a qne dacor1·0 do ta .. to cita.tio é outra. O 
Supremo Tribunal . no stricto dever de a.ssigua.la.t• no seu Regimento 
a orbita constitucional de sua. comP6tencia, n ão o poderia fa.ze
com isenção, sonao com isenção interpretando os textos constitur 
cionaes, entre os quaes não seria licito omittir o de tl. II do art. 59, 
qne Jhe u.t.tribue, uns questoes federaes, o julgamento 

«eru gráo de recurso». 
01·a, si ao de5empeoho imperioso de definir a.8 suas attl'ibuições 

correspondt', sem pensamento rsservado, ;a necessidade imperiosa de 
fixar no C&p. II do seu regiment•.> a. intelligencia de determina.dos 
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textps da. Const. da Repub. e si da fixação dessa. íntellíi?encia., apeoâs 
com um voto discrepa.nte, 'resultou algo de proveito~ para liirmir 
controversias, que RQ<leriam arrastar o l5oder .Legislativo a. reformas 
inconstit!iciona.es, só merecem louvo•es a inspiraÇào que dictou ao 
Supremo o salutar artigo do seu regimento. ' 

. Realmente, havendo o Suprem9 Tribunal se constituido, na con
formidade ào citado preceito êonstitncional, o . muco trib_unal de 
llECURsos na Justiça Federal, evidentemente está radicado na con
vicção da quasi unanimidade de seus quinze juizes que é pa.tente a. 
in11onstituciona.lidade de qualquer outro tt·ibunal de nEC011sos ou seja. 
de SEGUiroA llfSTANCU. . 

Póde, é certo, o Congresso Nacional subtrahir certã.s causas ao 
conhecimeoro do Supremo Tribunal~ porque, poden<lo. fixar as alçadas, 
põde restringil-as ou ampliai-a:;. !lias não lhe é da.do estabelecer 
a dupla discussão , o duplo julgamento, sem que essa dupla. disi:ussã.o 
e esse duplo julgamento sejam a.B'ectos ao Supremo Tribunal, que, 
sagundo a intelligencia. do art. 59, n. II, ~a Const. da. Repub., 
positivada no alludido artigo do Regimento Interno, é o unico 
Tribunal de segunda instancia. . . 

· Si dessa. iotelligencia ,nã.o cabe recurso, porque o Supremo 
Tribunal ué o al."bitro definitivo. o uriico arbitro e nenhuma juris- · 
dicção existe sobre a sua», tal é a sua culminaocia que, a. certos 
respeitos, deixa mesmo abaixo de si todos os outros poderes 
public~ só encontrando superior na Constituição e nas leis que, 
a seu ;ui:o, forem conformes a alia», a ei;nenda que pretende a 

Ora., deante desses da.dos tãe positivos e impressionantes, não 
creação de Tribunaes Regionaes de sezunda instancia., convertida. 
em lei, secia uma lei seio efficacia j urídica~ . enexisteote por _in
constitucional. 

Ainda sem o vicio õa inconstitucionalidade, a. crea~o µroje
ctada na.o p.reenchei·ia o:; seus :fins, porque niio .a.lliviaria o serviço 
do Supremo Tribuna.1 1 nem tornaria prompta. e barata a adminis~ 
t1ação da justiça.. - ·· 

Uma. da.s attribuições derivadas do Supremo Tribunal pa.ra. os 
Tribunaes Regionaes seria a de 

«processa:r e julgar as saspeiçl'íes,postas a.os juizes seccio· 
naes)). · · 

Pois bem, posso 1·cgistl'at• aqui, conforme informa~o prestada. 
pelo actual secretario do Sup1·ewo, que, no decurso de 25 anoos 
ou seja uru quarto do socula., apenas tr~s ca.sos de saspei<{íl.O de 
j11izes forarn ventila.dos no Supremo Tribunal. Nas outras attt'i
buições que seriam conferidas aos Tríbunaes Hegionaes em gráo de 
recurso, as respectiva.~ questões iriam tet•miua.r 110 Supremo T.ri
buna.1 em ía.ce dos proprios dispositivos da emenda.. Taes serian;1. 

«a.s appellações das sentenças do ,\ury federal; as :i.ppel
laçõos e recursos crim inacs e cile lial>eas-corpus, os despachos 
e sentenças e decisries dos juizes sacciooa.es, ~em pl'ojuizo d~ 
.disposto .no art. 61 1 § iº, da Constituição F~eral».~ 
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E ma.is ainda, porque ainda mais: 

«da.s sentenças dos Tribuna.es Regionaes ba \·ará. recurso 
para o Supremo Tribunal Foderal, nos termos do art. 59, Il, 
da. Constituiçao Federal•. 

Vejo por onde se possa dlsfn.rçar esta outra incouveniencia da etnenda, 
que em vez de «desafogar», afogaria o Supremo Ttibunal com a so-
brecarga de um processo reduoda.nte. · · 

. As rednn_dancias de processo custam tempo e dinheiro. Adoptada 
a: en:ienda, complicar-se-ia o processo, invertendo-se a prererencia. ila 
!ust;iça prompta e barata pela. justiça tarda e cara. O que to1·na a 
Justiça, ao mesmo tempo prompta e barata, é a simplificação do pro
cesso, snpprimindo-se termos iuuteis e cortando-se recursos imperti· 
nentes. Disto nll.o cogita a. emeuàa. · 

- Dir-se-ia que a emenda, redigida. sob fo1·ma de autorizaç&o, pôde 
ser approva.da sem maior receio, porque ao eminente Sr, Presidente 
da R.epublica fica. a. faculdade de utilisa.1-a ou não. 

Sou, em regra., a.:iversario das medidas de simples autorização e 
si neste e em outros casos "analogos o Congros.;;o Nacional. no quG con
~erue a sna. primitiva competencia, abdica de ~ua responsabilidade 
mtegra.l, para dividil:a com o Chefe do Poder Executivo, jamais em
prestarei a esta attituJe a solidariedade do meu voto. ~foste caso, es
pecialmente, de medida inconstitucional, a aurorização que a emenda 
propõe envolveria, c!)m presumivel cl.llpa do Congresso, futuras e 
graves ameaças-a iuviolabilidade da Constituiç:l.o Federa.!, si o actua.l 
Presidente da Republica. não fosse o uotavel juriseonsulto e nota.vel 
magistrado que, melhor do qoe nós, sabe que a lorça do Poder n&-te 
regimen, reside oa exacta observa.neta. dos preceitos constituciona.es. 

De resto, estudando a emenda sob o seu aspecto financeiro, con.-
sidero·tt. uma. temeridade. · 

Peor ainda do que na época em que o Sr. Presidente da Repu
blica, então relator, no Senado. do projecto que a. contempla., a crea· 
çlo dos Tribunaes Regiona.as ut.em contra si o argumento da. despeza." 
que, si naquelle momento era uma razã.o de va.lor, é, na actualicfade, 
ulll3 rmo irreclucfüaJ. Já enU.o S. Ex. precisava, na seu judicioso 
parecer, a inconvenieocia do medida, por ser de constitucionalidade 
dnt'idosa. 

. Que d1r-se-ba pr~ntemente? A coostituciona.lidade duvidosa 
tornou-se lnooostitucionalida.de patente. Aggra.vou-se o argumento da 
despeza.. E não é tudo ainda. Corollario da emenda, si imprudente
mente convertida em lei, i.. prévia. certeza de que o gol~ nas finan~as 
do paiz iria alimentar o ocio dos afilha.dos dt1 dfaponibilidade 

Votando, pois, c<>ntra a emenda, sinto-me. entretanto, de plen~ 
aocôrdo com o illnstre relator do voto em separado aestes conce1~ 
tuosos racioelnios, que me pe1·mitto a liberdade de transcrever : 

«Para se poder manler a. unidade do direito, pa.ra se conseguir 
que o direito seja uno, indispensuel é csta.belece1• a. unidade da jus
tiça e da magistratura, como a.inda a competencia do Congresso Na
cional para legislar sobre mate1·ia proce!llual». 

«Da.r aoo Estados a. faculdade fie organizar a sua jn~. de le
gislar, oo.mo lhes aprouver, sobre o processo, é quebr~r a umda"e dQ 
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direito que a Consfrtuiç.ão estat.ioleceu. Eu dcselarra, para que o di
reito se mantivesse uno, que bonvesse um tribunal s11perior a todos 

. os tribunaes dos Estados, com :i. eompeteneia. para conhecet· de todos -
os casos que bouvessem sido julgados pelos mesmos tribunaes. 
A unidade de jurisprudencfo. quer- dizer unida.de de dcmtl'ina, unidade 
tle principios, e sem essa unidade de jurisprudimcia nlío p6de llave1· 
o direito uno». . 

Assim pensando. e pensando com acêrt_o, espírito fulgurante e 
lugioo, cumpre a S. Ex., vatn.dino cónveneido da unidade do direito 
e da unidade da wagistratuu, opinar eonmosco pela. iadicao;ão do 
mostre S1·. Depi1tado Elpidio d,e Mesquita. S6 a rovisl.l.o cunstit11eional 
póde reparar oo defeito:! da· nossa organização judiciaria. Sofir&
gando-a, sinto-me éohercnte. 

Rio, 25 de nove111b1·0 de i921). - Arlindo Lt'one. 

A' Comruis9ãQ de Finanças volta, do Senado pela ultima vez, o 
projeeto n. i 97 de 19:1.6 d1' Cãmara. dos Deputadm;, que fixa,. 
em 5:000S a ali;a.da. dos jui~ rederaes e .dá ontras providencias. 

M.,dificado por 25 emendas cto Senado, teve no a.nno passadG 
23 dellas approva.dàs pela. Gamara. . 

Só duas, porém, foram devolvidas ao Senado. A de n. i7 e. 
a den. 25. \ 

A de n. í7 dizia respelto ã. cl"eaçã.o de esc:reventes em cada ama 
das varas federaes deste Distriuto, exclusirnmonte encatTegados dos 
processos de exooutivos fiscaes. · · 

O Senado no ultimo tlll'llO, conformou-se com o voto da Càma.ta, 
que -recusou esta emenda. · 

Ficou aSSim sómente de pê a de n. 25, que di.zlarespeito á. 
creação de Tribunaes Re.gionaes. · 

Por dons·t~ o Senado manteve esta emenda. 
- -

A CaDJara iniciadora do projecto vae assim, nos teI'm03 do 
art. 35 § _iº da Constitnlção, se p~onuneiar definitivamente sobre o 
assumpto. _ . 

A Commissão de Constituic,:ãa e Justiça, a quem foi submettido 
o estudo do ponto cor1trovertiao, dh'idiu-se em dous campos diver~ 
gentes. _ 

A maíori& prestigiot. o voto do mostre Sr. Prudente de Moraes, 
a.presentando subst:n1cioso voto divergente o Sr. José Bonifacio, 
~ue roi acompanhado em suas cpnclusões [lelo~ Srs. l\fello Fr·anco e 
tiomercindo Ribas. 

Nenhum argumento m>ro Coi levantado. 
Quando Qs constituintes olaboraraú.i o novo Pacto Fundamental, 

tiveram indlscutivelmenta em vista. a Constituiçã.o dos Estados 
Unidos. _ , 

O a.rt. !>à Ja nossa Constituiçlto diz textualmente: 
((O Poder Judicia.rio terá por- orgao um Supremo T1·ibv.nal Pederali 

com ::éde na Capital ;:la Republica e tantos juize~ e tribu.n.aes 
feàeraes, distribuidos ,pelo paiz, quántos q C1;mgresso crearn. -' . . 
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A ao11stitui~ão americana., na. secçã.o 1ª d0 art. m, presci·eve: 

«O Poder Judicfario dos Esta.dos Unidos será confiado a uina 
Córte Sup1·ema. e a. t11nta.s cl>rtes inreriol'es iiw:mtas o Congre9$9 julgar 
necessat'io crear e estabelecer». 

E' indíscoti~el que; na.s disposições constituciouaes apontadas, se 
encontra a. oompetancía ittecusa.vel do Congt"esso para crea.r a esta~ 
belecer no paiz os tribaoáes tederaes que julgar necessarios. 

Dos textos citados, forçoso é concluir Qtle amb!lS as constituições 
crearam uma Cõrte Suprema, uma só, em todo 'º territorio nacional, 
mas autoriza1·am rraneamente ao Congresso a crear e a. estabelecer 
tantas cõi:tes inferiores quantas fossem necessa.l'ia.s ao ~iz. 

O aTt. 58 da n095a Constituiç;i.o dá aos tril>una.es 'redera.es, que 
· tiverem de ser crea.nos pelo Congresso, a. competencia printiva para, 
de:itre os seus .~embros, eleger os presidentes e organizar as respe
ctivas secretarias_ 

«Os tribunaes'federaes elegerã.o do seu seio os sens presidentes ll 
organú.arão as respectivas secreta:ria.s». (art. 5S d& Constituição). 

E' pois, hnpo!>si:fel Córnprehender como uma lei o~dina.ria que 
venha dar cuniprimento ás disposii;ões exp1·essas contidas nos a.rts. s;; 
e S8 .ia CoastitoiÇão possa ser considerada inconstitucional. 

Sete vezes a Constitui~ão assignala a. existencia. dos Tribuna.as 
Regiona.as. · 

Nos arts. !>5 e 58 citados, na. letra e; no n. ll, no § 2• do art . õ~ 
no art. 60 e no art. 62 da Constituiç!l.o se encontram a creaQão. a 
organização, o funccionamento, ;i. orbib das a.ttl'ibuii;ões e o poder 
juriadiccioual das cõrtes inferiores. · 

E' e i::ongresso quem ct•êa os t ribunaes {a.1·t. 55) . SitO os tribuna.as 
crea.dos pelo Congresso que ele.,.em o seu presidente (a1·t. 58). E' o 
Supremo Tribunal qnem resolve os contlíctos do" Tribunaes Federa.e~ 
entJ'e ~i, ou entre estes e os dos E;;ta.dos. (artigo· ~;9 letl'a. e). 

E' a jurispl•u<lencia dos Tribun~es Federa.e;; <JUe tem de ser · con- · 
sultada.pcla;;justiças dos Estado~ quitn<to honven!m rle intel·pretar 
leis da. União (artigo :;9 .~ 2º) . . 

Dos textos conststucionaes apontados !'e5nlta clara.mente a certeza 
de que o ~spírito rios que/ elahoraram o nosso pacto fundamental teve 
claramente em vista a Cl'eaÇã.o e o íunccion<Lroento dos Tribun~ Fe
rieraP.s, ta! qua.! o imaginaram e crear":\lJl os legisladores am_er1cano~. 

O mecanismo judicia.rio na Uniii.o :-;arte Americana, de aecõ1•ao 
com a Constituiç:lo e leis o!'dinarias até llo.ie ~otadas. fuoccfona nor
malm~nte na. dualid~de de magist1·:i.tma.:::, ~in cujr1. cupola assenta a. 
autoridade final <la :supl'ema Cõrte. ·. 
. ~uizes .e Cõ1:t.es de A.ppellaçã.o estadoaes, juizes fedéra.es e CôL·tes 
1r:fer1ores tunco1onam para.lella.mente nos divervos pontos da Fe~era· 
~ao norte-americana com os limites jurisdieiona.es traçados na lei. 

A inten<;.i!.o evidente do;< con~tituintes hrasileil'os era. crea.r o 
me3mo organismf} no seio da. vida jurídica. da na.c;.ão. As Cõrtes d~ 
Estados fLmcdonariain como auxili:i.l'ês na.~m-.tes pa.i:a a exec11ção dMi 
leis da Uniã.o. dando-se o appello .ias suas .;;onteu~as fin:i.es pa.ra o 
Tri.bunal Supi·emo destinado constitucionahnente a unifotmi.7.at' os 
princípios de justiça d:t Unilí.c e as r egl'a:; d~~ de1.~iS1)e,; na.cionaes. 
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·· Indiscutivelmente, <i. oxeinplo do systema norte-a.meric:rno, o 
n<>~o constitucioMl pormltte a. creactao dos tt'ibunaes in.reriores i 
Côrte Suprema. 

O Poder Judiciario dos Esta.dos Unidos da Amarica do Norte será 
exercido pelo Supremo Tribunal o por tan~s Cortes Inferiores quantas 
o Congresso crear .-

Nenhuma. outra constituiçii.O encerra. o mesmo principio a.meri· 
cano senao a brasileira. · 

Como a nossa Constituiçã.o, a dos Esta dos ·.Unidos ta.mbam divide 
a j1U'isdicça.o da. Côrte Suprema em jurisdl~ão de primeira lnsta.ncia 
e jurisdicçã.o de recul'SO, sem que dê nenbuma. definiç_i'io da que de.ve 
·sel' attribuida ás Cõrtes Int'.etiores. - · 

1'udo o que resulta dos termos coastituciona.es americanos e bra.
s;leira é que os Tribunaes serão inferiores i Cõrte Suprema, mas 
com a orbita. circum_~ripta aos limites traçados ao podei' j udiclario 
fede.ra.I. 

A. oonstituiçào americana, como a. b.rasileira., nã.o diz quo a auto• 
rida.de dos tl"ib11naes regiona.as se exercerá. em primaii-a instanoia., ou 
em a.ppellaçã.o, ou em primeira insta.neia e a.ppellaç:i.o ao mesmo 
tempo. 
· E as mesmas. duvidas que hoje se ·1evantam em torno do te1to 

constitucional contido no ai-t. 55, tambem surgiram dea.nte do a.rtigo 
correspondente no Pacto Fundamental americano. 

Cogitando va.tjas vezes dos 71ibunaes Feieraea e invocando a 
urlsprud<incia. degtes Trib11nae1 para. ·a.pplical-a nas questGes submet
tida.s aos tr'ibunaes estadoaes, os constituiotes nã.o podiam ter em 
vist~ se3à.o d' ciSões de juizes, que, por fo1·c;a de disposições cons
tituciooaes e .legaes, . tivessem proterldo em nltirua instancia a.s sen-
tenças tin aes. · 

O quê· os nossos constituintes tiveram em vista. nll.o foi some11te 
a. constituição am~ricana. nos seus as. I e II do Art. 3°, mal> a 
legislaçào ordio~ria. dos Esta.dos Unidos nos se.us pontos cardeaes: 

O aritigo Poder judicial do ar:. t5t da Cotlstituição do ImpeL'fü, 
composto de juize,, e jura.dos com a autodd&de dá acçli() e espheL"a. 
jurisdiccional determina.da . pelos codigos que C'ossem crea.dos pela. 
legislatúra ordinaria. a. mercê das agitações e caprichos parlamen
tares, tornou-se pelo novo regimen, em_um dos orgãos da soberania. 
nacioc\al, com attribuições fixas, definidas e autonomas, com regras 
precisas, com funcções especificadas que a.s legisl3.turas ordinarias 
nrto podem modificaL" ou suppl'imir. 

C1-eac<í.o americana, exclusivamente emana.da da. grande Con
ven<;.ão de Phila.delphia., destinada a disCribuiça.o de uma justi~ equi
ta,tiva. entee os cidadà()s de todos os E-,tados, os tribunaes regionaes 
suboL·din:i. los, crea.iO!'l com autoridades iguaes e independentes ,um 
do5 outros, tem por superior a Cõrte Saprema. pairando acima de 
todos. elles J)!.l'a COL·rigiL" seus erros ou ha.1•monizar suas regras impe
dindo :i.s varias interpreta<~ões da ·coustituiçilo Federal e das leis vo-
ta.das. · 

· .\Ias, para hat·monizar estas regras e impedir varias iaterpL·eta-
çlles dos textos constitucionaes· e das leis da. Unià.O, o 1neca.oismo 
constitucional a.mericano faz chQgar ol Cõrto Supre1I1a/tQ~as a~ ques· 
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tões <~ecididas pelas justiC(üS dos Estado:;. am que ~e que~tiorrat· ~obre 
3 validade oa applicaç;Lo d(}~ trata.dos e leis l'edera<>s uma rez que a 
d~cisão das justiças dos Estados sr~J ;~m cortLr.i. es3es tra.tndo~ e <issas 
leis. 

Conseguintemente é fóra de duvida. que h:i. r11cur,:;o para o Su
p1·emo Tribunal Fed€.ral da.s decj:;ões 1fos juizes e Tribuua<>s Fe,leraes 
e d?s Tribuna.es dos E-<tados nos casos cm.que fot· expressamente a.u~ 
tol'IZado pela Constituiç~10 e pelas leis fedel·aes. . 

A questAo, porr~-into, se resume ern resolver se a. legislatura pórlc 
detet·mioar em lei ordinaria. quacs us 1;asos mn quo ha rec111·so -e 
q11a.e3 os em que não é m~ce.;;sa.l"io :) l'e1;ui:so. "'\. 

O Supremo Tt'ibunal telll invariav~l1ue.1te 1·e~olvido q11e a leiris
latura or<iinat•ia. póde limitar a j111isdicção, fixando a alç:ld.i ~los 
juízes federaes . 

Só nas causas em que tem de ser decidida.s queitõo~ c:o11stil.11cio
uaes é que não ha. alçada-Lei n. 221, a!'t. :l3, § 1:1, 

As expressões, em grcío tle reeur.~v. uiencionada~ 1111 nrL ;;9, n . ll 
rla Coustituiç.ão, não poJem sigttilicat· qne caiba reen t·:<o <le toJa;; as 
causa;; resolvid:is pelos juize.;; e trih11na.es fectcraE'.; . 

O n. ri do art. 59 tem de ser inte1·p1'Atado de :ll"Cl1rdo <"Om o 
n. I do citado artigo. 

Art. 59. Ao Supremo Tr ibunal compete : 

N; I, processar e julgar ordinaria 0 privativa1uente, 
etc. 

N. n. julg~r; em gráo de recur~<>, etc. 

O espirito do legislador constituinte tor11ou-se muito cla.t·o. Qui~ 
dar .á Suprema Côl'te, 11 e.\'.cmplo da coustituição a.rnerlc:ma, compa
teneia. privativa (}ara julgar eru µrimaim e oltima insta.ncía dcte1·mi~ 
nada.~ cansas pl"e~isamente enumeradas omquanto para outras 
não ennmerada.s attribuia a. competcncia para julgar em gráo de 
l'ecurso. 

Não se empregam as 01'.[>l'es;;õas - p1·oce11sa1· e julgar em 1eaunda . 
fustancia, mas - em grão de recu1·so. 

E' que o vocàbulario 'l'ecurso ahi apparece na sua. expres;;ã.o geral, 
para permíttir a. legislatura. ordinaria pt•eclsar o definir quae;; os que 
devein chegar, pelo seu va.lor e íinportaociu., ao conhccime;ito do 

. Supremo Tl'ibnnal . 
Em face do a1·t. 3t § 23 da Constituição a competencia. do Con- · 

. gresso é irrecusa.vcl pa1·a admittir a ah;ada.. Oc conformidade com o 
referido art. 34 § 23, combina.do com o a.Lt. 55 aa. Constituição, não 
se póde contestar a.o Coagi·esso o direi to de crea.r e disribuir pelo 
paiz os juizes e tribunues que julgar oecessatios á. organização da. Jus-
tiça. Federal. · 
\ Do· ~onfronto dos ns" I e 11. do artigo 59 se verifica. que a Consti
tuição teve em vi:>ta. unicamente discrimin.ar os c.:asos comprsbec1didos 
na oompetencia privativa e origin"ria. do Supremo Tribuual da.quel
les em que elle funcciona como Tribuna.l de l'!lCurso e nãc:; determicrnr 
que.houvcs3e o recurso de a1,pellaçã.o de todas as sentenvus detinítiYas 
proreridas pelos juizes e tribuna.os federe.es. 
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Seria impossivel que as coru!tituiotes tiVessem desde lega traçado 
regras e recursos para tribunaes que deviam se.r creados pela legis--
tura ordi11aría. . . ' 

A alçada, competencia e jurisdicçil.o tinham de ficar entregues ao 
estudo do Congre:;so . 

Não é, pois, po,;sivel que a creaçao do:; tribunaes collectívos jã 
estabelecidoo e previstos peta Constituição, venha. contrariar a <>bra 
dos constituintes, só porqne o Congresso deu a esses tl.'ibunaes ínn
cções de segunda instancLa.. 

·' Seria. impossiv-el admittir que os nossos constituintes, ao transpor-
ta.1·em para o nosso codigo fundamental o mecanismo judioiatio da 
União Americana, tivessem determio~do que o ·supremo Tribunal 
houvesse de julga!' em gráo de recurso, tOâCI$. inàistirti:tamente 
Wdas as questlíes, sem excepção alguma, que tivessem .sido resolvi· 
d<.s pelos jui2es e Tribunaes Federaes. 

O aminente Sr. Pedro Le5sa, examinando o art. 59 n. II da 
Constitui~ão, é de opinião que .o legislador constituinte teve em.. vista. . 
a regra. tradicional do nosso direito incluindo a alçada na reera. 
pa1·a excluir do recurso as questões resolvidas pelos jai.zM de pri-
uieira iosta.ncia. (Ace. de 3 de julho de i9t5). . 

O ill.uttrarlo Sr. Guimarã.es Natal demonstl'a cfaramente que n1o 
ha _recurso de todas as ql1estões resolvidas pelos juizes o tribunaes 
federaes. o que pcrmitte ao legislad<>r ordinario s6 faze i· -~ubir subir 
~ Supremo Tribunal dentre essas questfles, a.':l que por sua ex~epcio
nal relevancia não con11eohi\ deixat' á. solução definitiva. do~ juízes 
e tr1bunaes federaes, o que se conclue, portanto, do eonjuncto da.e; 
díi>posições constitucionaes a.pont:i.cfas, do exame· dos ns. l e II do 
art. 59 da nossa. Con:>tituição, j:i. encarando o direito do Congresso 
em regular a alçada nos termos do art. 31.- n. 23 da Constituição, 
já examinando o .vocabulo t-ec11rso em todaf' as snas significações, é 
necessaria. pn.ra. creu~ tribnnaes, já previstos e ' já autoriza.dos pe1a. 
no;isa Gonstítuição. . 

E' impOS5iç-el permanecer 110 estado em qtie se acha. o mecanisrno 
judieial.'i<> da. Uofüo. · 

Si transpoti.armo;; para o n~ pai7. o mesmo systema àos Esta• 
d05 Unidos, para aqui tarnbem devemos transportar os mesmos r e
medias que o;; americanos elo Norte empregat"am P.ara solucionar o 
proplema ào accumulo de litigantes ás portas d:t Sup_rema Co1·te. 

Originariamente, a l ei americana permittia. o ,·ecurso , para a. 
Suprema Côrte nas causas snbmetticlaí' :l.s Cõrtes infariores, desde 
que a importaocia do· processo atlingisse a 2.000 doUars. 

· )las tal roi o· :i.ccumulo de recm'~a;; que o Coogres.~o t e>e neces .. 
sidade da. ele\' ar a alçada papa. 5 .000 doll~rs. ,.. 

A prop1·ia ele\·a~~o da nlç.acta., aano~ depois, .ia-se tl)rna.ndo sem 
effeito pelo accnnrnlo sPmpre cresct~rH.e de litigios. · 

De 1Sí0. a 1800 a Curte Suprema apenas pronnncion seis dccis1ie;: 
em materia de direito conRtitucion:i.l. Nos dnco anno~ seguintes pro
mmcíon 120 decisões. 

De 1820 a 1830 ell:t teve era média 58 causas por auno. 

. . ,. 
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Em ·1879 se constataram qne e!'am p1•ecis~ dous on t 1·es ;umos 
e muita!\ yezes quat1·0 annos para levat· um. procel:\.';O á· Côrte Su-
prema. . , 

· ~se~ quasi paralpaçã.o na administrarào da. jnstiç.;i. federal já 
constttma, na ph1·a.se de um do;; grandes juizes americanos, nma i1ei·
dadei1:a denegai;cio ( T-0. justiça. 

Em 1890 o esLa.do da Corte Suprema era . .a seguinte : . . 

Cansas aguardando julgamento no começo do anno Jndi- 1.-17 
ciat'io i.889-i890..... •• . . • . . . . . . .. • . • . .. . . . • . • . . • 7 

Causa5 novas;.... . .......... . • . • . . • . • . . . . . • . . . . . . . • • . . C>23 

Total 1.soo 
f:au~as julgadas durante o anno ......... :............. tiiO 

Entraram, portanto, 623 processos e foram julgados 610, ficando 
ainda. dependentes de julgamento 1. ·190. 
· Indiscutivelmente a. sitna(ão f'.'ra grave. Era preciso dar-lhe um 
remedio qualquer, descai-regando a Côl'te Supraroa dos processos · 
menos graves p:ira at.tribnil-o.s. a 1m1a nova competen.cia. 

· Reclamadas em todas as reuniões de ~dvog:idos, solicitadas por 
todos os que desesperavam de uma ~olni<ão qualquer para os 'sem~ pro
cesso.~ paralysados, as côrtes intel'media.rias constituil"arn a aspiro.ção 
natural de todus os que deseja\'am des~ifogar a Côr1.e Suprema de uma 
situação que tendia a se aggrnvat• com o accnmulo sempre c1·e~cente 
dos litigantes. 

Finalmente, em 1.89i. o Cong1·esso resoh•eu estabelecer os tl'l
bunae;; recla.mados pelo Judicia1·y Aet. de 3 de março. 
· E' de 189i em de:mto que uata e. decrescimento do;; processos lia 
Suprema Côrte. 

Sendo em nnmero ·ae 1. ·177 as eausas atra2adas, con:. a creação 
dos tribunaes inferiores já en:: ! 90~ ellas lia viam descido ao 282. 

O nosso.$upremo Tribunal, em 191.7, julgou L2i2 feito;;. Em 
f9f8, i.096. Em 19!9, L4!i9. 

Ha, entretanto, mais de mil pi·ocessos prepal'ados, aguardando 
j olgame11to . 

E; impo.ssi\<el exigir do Supremo Tribunal qu~ trabalhe mais do 
que tem trabalhado. · 

J\s cstaristicas demon;;tram. em confronto com as e~tatisticas 
americanas, que o nosso mais devado t1·ibnn<.l tem julgado muito 
maior numero de Cafüas nestes ultimos cinco :umos comparado com 
os julgados pela Suprema Cõrte americana. no$ . ultimo;; cinco annos 
que precederam á crca<:.fio dos trihnna;:s inferiores nos Estados Uni-

. dM. . . 
Nas circumstancias cxcepciona<:s em que nos aclJarous urge dar 

uma providencia qualquer que soh1cione a cri~c por que atravessa a 
justiça federal. 

A medida contida. ua emenda do Senado. creimdo os tribnnaes 
regionacs, procura :re9úlver ü problema. . 

A cçnclus:to do voto d:t maioria da Comniissf10 de Constituição e 
Justiça encara <Jfinal a questií,o sob o ponto d~ vista financeiro_ para. 
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declarar, que em uma. época de apertura.s afigura.-:;e impi·u énte 
cre:ir os Tribunaes Regionaes i<pois, dadas as duvidas sobre ad co . 
stituciona.lidade da emenda, póde acontecer que o augmento da. de
peza. só venha a aproveitai· aos r.uemtt·os do~ tribuuacs que terll.o as
sim de ftcal' em disponibilidadé, pesando inutilmente nos cofres da 
na.çã.o, si os m&'"lllOS tt'ibuna.es hoaverern de ser ·extinctos em conscs 
quencia de decisões, que são de esperar, do Supremo Tribunal Fede-
ral, declar:i.ndo infringente da. Constituição a lei que os crear.,. -

Não é possivel QUE': a creaÇão dos tribunaes collactivos esta
belecidos pela constituição contrai·ie o nosso pacto !'anda.mental só 
porq~e a lagisla.tura. ordinaria lhes dá jurisdicçã.o de segunda in-
sta.ncxa. , 

A lei formulada no interesse do fuurciona.mento regular do me
canismo judicfat'io da Unqlo póde ser e!Iectivamentc annullada pe
la nos~a Suprema. Côrte em alguns elos sens artigos. mas sempre ero 
processos que tenham de chegai· ao seu conhecimento. 

O Supremo Tribunal tem effectivamente o direito con,;lítncio_. 
nal de assim nroccder. Mas as suas decisões terão apeuas o etfeitc 

·de fazer sabir ao seu conhecimento, por via do recui·so do artigo 5!.>
da constituiçà.o, todas as questões que forem decididas pelos juízes e 
Tribunaes Federaes. 

Mas os Tribunaes Federaes continuarão a ·Viver 

t(Qua.udo um juiz impugnar uma. lei, em um debate.obscirro: e 
acerca de nma applicaçã.o particular, a gravidade da impllgnaçã.o 
furta-se em I>arte a.os olhares do publico. 

A decisã.o tende a.,...íerir um iuteresse e;;pecial: a lei só acci
dentalmeote se entretece com o caso. Aliás censu1·ada. <Lssirn, ella 
não é destruida. Reduz-se-lhe a força moral: mas o elfeito matel'ial 
na.o fica suspenso. 

Pouco a pouca, sob os amiudados golpts qa Jurisprudencia é gae 
ella vem afinal a perecer. Tocquevile. «Democ1•atie en Amerique» 

, I pag. i70). 
ccO progresso da jarisprudencia, poi-em, tem, muitas vezes COI& 

sistido em esquecer o sentido historico para. lha reconhecer um sen-
tido proprio e evolutivo. ' .. 

Uma ou out1·a. decisa.o, a ·maioria occasional pode talvez hQie ou 
am.anbã tornar duvidosa, vacillante e incerta o trabalho do legisla
dor, mas a obra patriotica dos proprbs juízes, a acção iunovadora 
da jurisprudencia, no seu esfôrço e pesquizas constantes, ba. de se 
deixar orientar por altas consi-ieraçúes de utilidad<! social interpre
tando a lei como funcção da sociedade, pa.ra ver afinal que 03 tc~tos 
con<:tituciQnaes apontados ao seu exame não impede manifestamente 
a creaçile aos tribnnae$ intermedi&.rios cujo fim é aperfeiçoar o me
canismo da. Jtlstica, ja boje falho no seu fünccionamento natural 
pela aval.'.lnche sempre crescente do~ p:'ocess~s.. _ 

te Um certo fa.ct(), commentava o illustre .1urisconsulto \' allet~ na. 
sua. obra Cou.rs de Code Civil, um certo facto declarado uio punivel 
por onze accordã.os do Tribunal de Ca,isal(ã.O, dos q uaes tres profel'idos 
em sessã.o· pl~11a. 1 passou it1opinada.mente, sein que uma palaVl'a foss~ 

.. 
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muda.da no texto da lei, a e.star incurso na pena de morte ou na de 
trabalhos for<,:.:idos por toda a vida». 

~·Seria difficil eucontra.r no Codig1J um artigo importaute cujo 
sentido na.o tenha sido eni qualque~ grao .onriquoddo ou empoorccido 
pela. int.erpretaçã.o judicial, ou na. legisla.çã.o nova llffi unico texto 
capita.! cujas disposiçõc~ nà.o tenham sido an11 unciadas por. um movi~ 
mento da jurisprudencia». . 

Certas vezes, di?.ia. eminente jm·isconsulto frnnccz, tal a.1·tigo de 
lei pal'ece cónstitnir um obstaculo irreductivel a uma evolução dcse
ja\'el cta jurísprudeneia. Jia.s ás vezes é pos~ivcl, l)ela. sabia combt
nação de artigos separado; uns dos outt·as, corrigir, scn(lo füzer dc!;
appa.recer inteiramente as cousequencias de1u;t~iado ·rigorosas de um 
dentl"e elles,,, 

Da. discussão havida em torno da creaçJ.o dos Trfüunaes Federaes 
resulta claro.mente que toda. a. quest.ão se mov0 ern tor-no do vooabui<• 
recu'/"so posto pelo constituinte no art. 59 n. U da Co11sfüniç.ã.o. 

Como legislador>. tomos de assumir a t'Osponsabitida<le hi~torica. àe 
formulai· a. l~i' necessa:rfa. a.o funcci.onamento d~ .. íusü~a.. 

Temos convicçã.o de que a. creaçào do5 Trjbunaes projectados não 
cont,raría o espírito constitucional do re~irnen. 

Está de accôrdo com o sy,,tema americ'.l.no, a.dopta.do um seculo 
depois da creação da obra dos seus con.stituintc~. 

A. nossa mais alta corpora~ã.o judiciaria aiod~. não ro:;olvêu dire
ctamente a contrMersia. 

) «Este notavel poder não. é susceptivel de cxc1·cicio intlirecto, e 
uào se põe em a.ctivida.de senli.o por força de litigios, om que sejam 
partes individuos, Sstados ou a. União. A questii.o de· con;;tituciona.
lidade suscita-se na discussão do feito, e o julgado obedece a.o sentir 
do:.T~i.bunal ace~ca. da Constituição. ,\'ão ha c;i:emplo de rleclaração de 
inconstitucionalidade que não tenhr.t sido provocada por cantrave·,-sia. 
judiciaria.. (Sumner )laine Popul. Governrnent pa.g. 217). 

«O poder judiciàrio emm.udece, emquanto a. discussã.o de um feito 
lhe não abre o~ labiOs». l\lulford-The Nation. Bo~t. i8S~ (pag. 20:2.}. 

«Não se envolve o poder judicia.rio com a~tos legislativos, antes 
que se.suscite litigio certo e determinado, 'proporcionando':'"lhe occa.siào 
de applical-os. Não se pódc submettel-os a.o exame, ,sen:io a proposito 
de acção regular movida pol:" indh-iduos directamellte interessados. 

Até antão toda.s as leis se reputam ~ubsistentes e os tribuna.as nl!> 
teem a. fa..culdadc de apreciai-as. Deante dc1Jas não se travam debates 
política~ sobre o valor, ou sobre as consequencfa.s possíveis de uma lei 
estudada em ab~tra.cto : ::i polemica, e:;tdctarn~nte judicial, ver:>a 
acerca de etleito imruediato d<l. lei encarada. em sua. applicaç;io .a. 
casos a.ctuaes e definidos." De Noaillcs. Cent a.ns di:: Republique H 
pag. i!lô). 

:5;\o ainda. de ~6aillc.s as seguiutc conclusões t.'.Ompleruenta.reb do 
p011samento anterior: 

t<Xos Esta:fos unidos, qun.ndo as leis iHC011Stitucionae,; ,.,10 deuun
~ia.das peles T1•ibunaes, a !uta. nlí.o appa.rel·e a'oertam(•ote entre os 
dous poderes collocados frente a frente. NJ.o ha nem vencedor nem 
,vencido. De nenhum modo ~s Cortes de Ju,;tiça. se constituem Côrtes 
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de Re;isão e de Ca~sa.çao dos actos legislativos • . .\s suas ·sentenças 
pronuucia<la.s nos caso~ occtu•rentl!s não ~eapreseut;i.m sob o aspecto 
a~gt'essivo de votos judicia1·ios clirectos · opposios á.s vontades das 
Carnaras. 

Exarniuando o fundo do espil'ito americano, o illustre historiador . 
dos Cem min.1Js ela. Repuólicr~ dos Esr.ados Un.iclos, fa.z sentir que é 

. difficil tr.:tçar <!-S fronteiras dos domínios - o Judíciario e o Lcr1i~lativo • 
.. E o illustre publicista accentúa. que os f~Jizes resultados do systema 

não ,,30 devidos unicameQ.te aos M!.igos da Constituiçti,o _e ás combi
nações governamentaes, ruas ao.s sã.os ba.bito.;; políticos, ao sangue 
frio necess:r.rio dea.nte dos conllicto.> inevitavei~ entre º"'dous podet'es, 
tendo-se em vista a tolel·anda. .reciproca que deve existir entre 
alies, jámais esquecendo o sentimento muito nitido de que o exercício 
de um dü·eito exagerado póde d;:istruir esse mesmo direito. 

E a. magistratura ame1·icaaa tem como ponto de honra. não 
ultrapassar os limites tl'ar,ados e as t'eg.eas est~belecidas. . 

Do estudo e do conti•onto dos textos constitueioaa.es ..<.>,mericanos e 
brasileiros, do estudo dr. legi,;la.çtLo, d(),s babitos e costumes judi
ciados mantidos nos Eseados liaidos, nii.O ~ possível concluir pela 
ínoonstituciona.lidade de uma medida que a Constituição brasileira 
deixou entregue á. discreta. liberdade êl.o legislador ordinario que na 
sua. soberana attL·ibtúça.o de cnia.1· os juízes e tdbunaes· que julgar 
neces.sarios (art. 5!i), legislando sobre direito pi·ocessual da j ustiça. 
federal, ei;ta.belendo a alçada, regulando os rccur;;os e creando a 
ordem das juriscücções (art. 3,i, § 23, da Constituição) como julgar 
co11 veaientc. 

O ~bra da jurisprudeneia. a.bi virá:. 

Ella tent de se{' feita. sob a. impressão dos largos debates que 
agitaram o padamento, a. imprensa, os m~gistrados e juristas. 

Elia terá. tie dizet' se os nosso,,; cqnstituintes, tendo sete vezes 
íeito claras referencias á. c1·eaçã.o do;; t.ribunaes regionacs, apenas os 
mencionaram como entidades innocuas e platonicas para ·figurar no 
nosso organismo judicia.rio sem attribniçõcs definida.s, ·.sem orbita. 
tra.(iil.da., ;;em .iurisdic~ã.o cst;i.belecida, sem limite o sem regra para. o 
funcciona.mento ordin<1.rio do~ seus 01·gãos osset1ciaes. , 

Do estudo feito, resulta. pois a. convicção d~ que a emenda 
do Sena.do, creando os tribuna.as i·egionaes, nfLO póde set' constitu
cionalmente impui;na.da: E a Commissão de Finanças nenhu_l)l fun
damento no\.'o tem para deixar de rnantet· o seu votq pro(eri.do em 
2ó d e dezembro do anuo pa.ssa.do, ac0t1selllando a. approva.çã.o e voto 
da Car.nara á. emenda do Senado. . · 

Sala da.s Commis~ões, i-i de dezembro de 1920.- A.tõcJ>to !lla
ranh1i.o, P1•esldentc. - Celso Bayma, Rel:itoi·. - Osca·i· Soa·l'e.~. -
f)ctavio R.oclia, com rcst1·icções.- Sou::a Castra- .L Carlos-Sampaio 
Co1T6a, vencido.~- Pacf1eco Mendes. - Carlos 3laxim.ilian.o, com res
tricc;õcs quanto a oppol'tunidade da medida a.ute a. attitude contl'a.ria 
do Supremo Tribunal Federal, e quanto á. propriedade ãa. fórma 
a.dopta.da para. instituir os tribunaes regiona.es, permittido5, aliã.s, 
pelo estatuto sopremo da Republica. 

./ 
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Bmcnd:t do Sena.dou. 23, ao projcctu n. ôH, de 1919: 

:-1, 2;}-F!ca o Poder Executivo a.utorioJ.do a crcar trcs trilnmaes 
reglonaes no tcrl'iLorio nacional, ohscr•a.<la.s as .:;cguiutcs bases : 

a) estes tl'ibu.11;ic' serão compostos de tl'io!S juízes cada. um, no· 
meadm pdo Presidente da. Hepubfü;;l, tc1rdo pt·eferencia. para a 110-
rne:tçi.í.o o;; juizes foderaes, na. razilo ctc ilous tcrç.os da;; vaga.s a se pre
encbel·em: 

b) só pr)dcr;lo sei· ·nomciLdos , rncmbt·os d.os tribun;i.es reg'ionaos, 
os bacllareis ou doutores em 1jireito, rnaiot·cs de :~:; annos, com roais 
de dez <iirnos d1.\ S(}L'Vi1:0, na judiea.tur;i., no Wnistcrio Publico, ou na 
a.d \'ocacia.; . 

e) oo tribuna.e.-; regionaes terão jl1ri>rlióç.ã.o, um ao uorte, desde 
o Ac;rc até a Bahia, inclusive, com séde llif, cidade de Recife ; outro 
nos E~tado;; do Espirita S:lnto e Bio de Janei1·0 e no Districto Federal, 
com s&de na Capital Federal, e o outro nos dcmac;: Estados da União, 
1.:orn séde crn ::;rw Paulo; 

d) cxerc;cràú a:; fuuc•~ões dos or;;:;.os do Mini:::tcrio Pllblico os pro-
c11radores da. B.epii blêca n<J.S resp9divas séries e o pl'imeiro proma·ador 
no Distl'icto Federal; ' , 

e) ca.da. um dos juízes do T1.·ibun?.l regiOJJ<tl, com séde na Capital 
Federal, tcl'i~ o vencimento annrn.i.l de trinta. contos de reis, e cada. 
um-<los-juiies dos out1·0::; dous ti·ibunacs terá o vencimcntQ annual 
de vinte <l rinatro cantos de rói:;, solldo duus terr;os de taes vcncl
meutos corno ordenado e um como t;raLific<~ç;Lo; 

f) o· primeiro proc;u1·ador uo Dísb•ícto federal e os procuradores 
da Rcpuhtica nas cida.des· de Hecifc e S. Paulo, além do~ seus venci
mentos actuac;;, tcl'ão-o primeiro, seis eontos da réis, a.nnua.lmente, 
e os ultimos, tres contos e seiscentos rníl 1·eis. armualrneote, sendo dons 
ter,~os des~e:; nmcimentos como ordenado e ·um como g1·a.tiftca.ç5.o; 

g/ competirá a.08 trlbuua.es regionacs: 

:1.", p l'oce~sar o julgar a.s ::;u speiç.ões po~Las ao~ j uizes s~ccionaes; 
2º, Jt1lga1• em gráo de recurso:- as appcllações das seutcnç.a.s do; 

.Jury !!'~dera!; as appclla<:.õe.-; e ::ecur:;o~ c1·imitw.es e de habeas-corpus, 
os despácho::: e sentenças e deci~ões dos juizeo: seccionaos, sem prejuízo 
do tllsposto no art. 61 , § 1". da. Constit.LJi<;il.o Politica. .Federal; os aggra
vos, cartas testeinunbaveis e appcllações civeis dos despachos e sen
tenças pl'Oferida,; pelos juizes seccionaes, em ca.a~as ele valor até 
liO:OOOSOOO. 

h} das seuteLJtjas dos ti·ihuuàes regiouaes haverá. re(mrso para o 
Supremo 'fribunal Federal, uos temias do art. 1i9, II, <la. Constituição 
Politica. l!\:dcr<>l. 

Quando forem cont,1·arias fi. t:o11s1.ituiçã.o, GOnvenções ou tratados 
da União com outi·as na')õCS on á\ t·egra.s do Direito Inte1·naciona.! 
tJl'ivado; 

Qnando ..,ow;luiL'em pela. i1wonstitucioualidadc ou invalidade de 
uma lei federal ou pela incoustit;udonalid<lde ou illegalid<lde do acto 
do Governo Feda1·al; 

Quando condemmu·em um E:>tauo fc:Lic.ral ou uaçd.') ostrar1-
goira. 
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O Coagl'esso !'facional decreta : 

Art. L º E' fixada ew a:OOOS a alçada dos juize,; ferlei·aes, ma11-
tidas :is execuções constantes· do art. 66 dn p1•imeira. pa.ctc da. conw
!id:i.çã.o approvada. pelo decreto n. · 3. 08-í-, de 5 de dezembro de ! 898 . 

.-'.rt. 2. º Compete aos juízes federae>s o _julgamento-dos cl'iines de 
resistencia, des:tcato e desobedierteia á autoriJa.de federal a tirad:~ 
de presos do poder da Justiça Federal (capitulo:; 3° a 5° elo titulo ll do 
li no 2º do Codigo Pl'\nal). 

Art. 3.0 Em todos os crimes da competrncia dos juizcs fcderae,, 
oa rio .Tury Federal observar-~e-h;,. o dispo~to no~ arts . Zº a s<> da. lei 
11 . 515, de 3 do novembro da J8!.l8. 

Art. -L 0 Os supplentes do juiz ,;llb.>tituto fêderal continua1·ii.tJ ·nos 
cargos, apó.s o quatriennio, emquanto não tom:11·cm posse os cillivlão:; 
nomeu.dos para snbstituil-os. 

l'aragra.pbo unico. ~n fllHa 011 uo impedimento dos suppleute~, 
compete ao juiz íederal nornea\' qnem os sub~titna intei·inamonte ou 
ad-hoc. · 

Art~ ;; . 0 Na. falt<L ou no m1pedimento do ajudante do procurador 
. da Republica , compete : a) nomeação interina, ao procuradOI' da 

Republica.; b) a nomeaçã.o ltad-hoc ao supplentc no juii snbst.ituto fe
deral. 

Art. G. 0 Nos exames, &L·bitraruentos e vistorias constante~ o pc
l'ito será nomeado pelo juiz do Jeito, sem depe ndencia da proposta das 
palies. · 

P<Lra.,o-rapho unico. Rcspeitada..'i •1-:s - excopç.õ·~~ coustant.es da. 
alíneas iª·, 2•..e 3ª do art. :u do 1\egimento .le Cu~tas, apprciYado relo 
decreto o. 2. !t22, de 1.8!>9, a 11artc que requcrtW a diligençia dc~ ·l
~itará. em juízo a.ntes·da ·sua realizaç.ao a. imrorr.a.ncin 1Lo· :;:tlar io 
roaximo marcado na respectiva tabella. ,io ro;imcnto, em r)l'.!ern a 
ficar assegurado o·pagamento do 3° pcri_to. · 

Art. 7.0 A appellaçáo é sempre voluntaria, ten .:fo cffcito su~pcn
sivo oo civel a appellaçii.O iuterposw. pela Uufü:> Fcdernl , qualquHL' 

" que seja a O;ltureza <la caus:i., e bem as.sim a. qllc :~ parte ínterpuzei:
nas acções ordioaria.s ou nos embai-gos orpostos na exec111~lo r1elo 
exeCL1tado ou por te1•ccü'O, quando julga.d~ provado;; . 

S i.0 O etfeito suspeworio da. a.ppella.l(f10 criminal, no c11so de 
condemnaçM, não impede o proces,;:o de liquidação e de convor~lo ~ 
multa, as quaes soràO alterada;;, pot' sentença do juiz da exec)lH(lO , 
si a penil- for modificada na segunda ins t:rncia, ou ficarão snm eneito 
Si O reo ÍOt' absolvido. 

§ 2." E' de tres mezes o pra;r.o pa1•a apresentação. uo Supremo 
Tribunal, da appellaçà.o cirnl, si for intel'posta d:i. sentença do~ juizes 
federa.e;; do Di.stricto Federal ou dos Esta.dos do Rio de .Janeiro, 
S . .Paulo e :\finas Gera.es; e de IJuatro me.ias, si dos demais E<ita.dos. 

A mosma regra observa-so-ha respeito os recursos de que tratam 
os aL'ts, 59, § iº, e 6i, n. :l, da. r:onstituiçifo da. Ropublica. Quanto ;i. 
appellação crimiu;Ll, cs:so pr~o é do dons mozes -no primeiro caso, e 
de tres no segnnd.o. · 
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Ficam desct·tos, uas causa.-; ·civeis. a. :q1pella.r;~o e o,.; rccm-,.;o;. d-,: 
q_uc trata.mos arts. 5~. § :1", e til, 11. :: , ela Coustitui•;.ã.o da !~cpul.>li 1,.;a, 
~l não forem preparados no pra.;;:o de d011s,rneze5, e bem assim os em
bargos não preparados no Pl«LZO d~ um ll1t!;t.; aqncllc prazo conf.a-~c 
da dafa do termo de reeebimcnto dos autos na secretaria ; este, da 
data. do termo de 1·ecebiment0 dos embargos, s1 forem de Jecla.ra1.;:-1.o 
e da sustentação, ou do parecer do procurador gel'al da. Republica., 
quando lbc oompetir fallar, si o~ embargos forem de uullidade ·C i n
fringenta~_do .inlga.do, ou de restituição. Respeito o~ cm bargo~. e~ta. 
disposição será observada na pdmcira inst:mchi, 110 quo lhe fõr appli-
eavel. · 

§ ~." Para as appellações, o;: r ccUl"S<Js e cuibargos .que n;~ 
dllta. da execuciio da presente lei j(1 ti1'e1·cm uado entrada u:i. 
Secretaria do Supremo Tribunal Federal. como p;n·;t os emba•gos <le 
primeira. i.nstancia. que então já. sa acharem cm cartorio, os pra
zos a que se refere o pa.ragrapho prcccdcni.e contam-s(} dessa 
·data. 

§ :>. • No Suprn100 Tribuual Pede11al, a. dcsorção será. declarada 
-p.or de;;p.'icho do mio ist1·0 refator , a quem sera.o os aut<>5 concluso~. 
logo que findarem os prazo~ marcad os nos gg 3° e -1-0 • 

A.ri.. 8." A' sentença definitiva, ou com força. de dclíuit.iva. 
proferida pelo Supremo Trii>unaJ,Fooei·al em gr;i.u de •ccur,;o or
iiioario ou cxtrao•diua.do · ( :i.rts. 5\r, § :!<>, lcttras ~ e b, e <H , n. 2. 
da. Constituiçi:i.Q t.hi. Hepublica). e bern assim a proferiua eni 1.:aus:.i. 
de ;;ua· competeucia ol'igiuaria, podem set t>pposl.os, perante osse 
tribunal, embargos d~ n ul1idade e infringentes do julgado ; mas é 
penuit t.ido embargar, quer na acçãQ, quer ua execução, o ;Lccor dito 
que julgal· esse.." embargos, s<tl rn ua.quella, para deela.rayã.o ou re;;-
tituiç;io intregnim. ' 

-S i.• Nas cau:;as da ah:1.1.d;i. dos j11izc,;fodcra.cs.,;ão admi~si\·cb 0m
t.:uç&o; e eontr;t a. sentença. que o:; Julgar só cabem emb<wgos de 
dcclara.çã.o ·ou de retituição in-integrum. 

a) Nas causas excedentes da. al.c{<lda., ;:i a parte u-5.o th·cr appd
la.çã.o, pode1·;i. oppur embargos <lc nullidadc e infringentes do jul
gado na. execu~:.ã.o , cabendo da sentemia que os j u!g:i.i· recur so:; -para.
o Supremo Tribunal Fedeeal. 

s 2." Na.s acç<>e:; r escisorias julgada.o: pelo Supremo Tribunal 
Fcdct·a.l, em unica insta.ncía., n a.s rescisori:ts , da alçada dos juizos 
federaes, e nas rcvisõc;.; criminacs si> cabem embargo;; de decla-
ra~. . 

~- a. 0 No Supremo Tribunal Federal , os embargos de uullr<!adc 
u infrin~ntes do julga.do,e o:; de. restituiç.li.o fa-intcr1rnm., set';lo v1st~s 
polo relator da causa, pelo i 0 revisor o pelo minístro, que !iC segtut·. 
ao 2" revisor da mesmii. 

Esta. disposição não su applica. aos cml>a.rgos 01>r.o~tos a ac<:órdão 
proterldo antei; da. c~ecução de;; ta lei. s •L 0 As disposi~õcs deste artigo, prindpi.os ü p~1·agráphos i" o 
:1°, são applicavci<; as :;entença.s profel'idas· ant.~ da e:.:ecui:ão ~e;;t~ 
lei. Es>as scnt~n~a> se regerrto, quanto aos recnrso~ <Jl1C thes 111;dem 
ser oppostos, 'pel~ leg1~).ação a.JJteriw--: · 

e. - ·vol. :\!\'. :.12 
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Art:- 9.• Decidida a ma.teria-da compctencia por meio do con
ílicto de jurisdicção, não é permittido renoval-a na. causa prin-
cip;iL . 
. · Art. iD. Fica revogado o a.rt.' 37 da 1ei n. 1.2õ9, de ·Ü de 
novembro de :1904.. , . 

Art. H. O regimeiito intérao do Supremo Tribunal Fed9ra.l se 
cumprirá. com as a.Iterações constantes desta lei. · 

Art. 12. Fica o Governo autorizado a: consolidar as leis refere11-
tes á organi2açií.o j udioia.ria e a.o ,processo da. J' ustiça Federal. 

.,Art. 13. Revogam-se as disposições em contrario. · 
Sala das Commissões, 4 de outubro de HH9.-Cesar Vergi,efro. 

-Gomes Freire.-Evaristo d.o Amaral. 

O Sr. Presidente.,_ Está. . finda a leitura do expe• 
diente. 

. O Sr. Paulo 4e .FrontbJ,..(•)-sr. Presidente, pedi a. 
palavra para fazer algumas consideraQO"es sobre factos qile vieram a 
publico e apreciações que teem sido feitas sobre a. votaç!lG da Camara 
dos Deputados relativa á emenda augmentando o subsidio para. a pro-
xima. legislatura. · ' 

Preliminarmente referir-me-hei a.o que consta em varias jorµaes, 
si bem que nli.o o tenha lido em todos, e que, quero suppor, talvez se
ja producto de uma. indiscreçã.o som o caracter que a publicaç!o hoje 
feita lhe possa. dar. 

A informaçã.o a que me refiro é a. seguintk : 
\ 

o:Ezfi sessil.o da directoria do' "ctub\ Militar estra.nhou-se 
que, .não havendo o Congresso :t.té hoje cogitado de melhorai- a. 
situaçilo eoonomica. do paiz, procure augmentar o sub:;idio dos 
seus membros .~ trànsformal-o em vencimento fixp para. :12. 
mezes.» 

Em geral, quando uma associa.çã.o, qualquer que seja sua natu
reza, se pronuncia, fa.l-o por illtermedio de seu orgã.o compe
tente. 

O Club de Engenhal'ia., por exemplo, manifesta-se po1· set1 conse
lho director.No Club Militar, a.credito, a. praxe deveria. ser a. mesma. A 
directoria a.penas se encarrega. da parte executiva. Commnmente, essas 
associações de classes têm os seus corpos delibel'a.tivos, e é feita. pela. di
l"ectol'ia a e:xecução das medidas tO!lladas por e.$es corpos deliberar 
tivo.s. Nã.o conheço em pormenores· o regulamento do Club Militar, 
mas conheço muit9 bem o do Club de Engenharia, cujo presidente 
sou, e conheço ainda, os regulamentos de muitas · outras associações 
que têm o mesmo typo do Club de Engenharia. Penso, por conse
guint.e, que a mesma regra sêj~ a.doptada. no regulamento do Club 
Militar. · 

. ' .. , 



Cânara dos DepLtados - lmP'"esso em 29/06/2015 00:49- Página 126 de 159 

SESSÃO EM 15 DE D~!Ill\O DE .{92·0 ~:; ~99 

.Nestas condições, entendo, como disse, que 11 decisão da. dire
ctor1a desse club pode tel' sido uma deliberação de ordem interna., 
rna.s ~ao para ser publicada, nil.o para ser communica.da, emquaato 
nllo tivesse a confirrnaçã.o ou a ratifica~.ão do conselho deliberativo da 
assocfaçã.o . 

. Neste sentido , não da.rei absoluta.mente o caracter que lhe dc
ver:a dar se elfecfü•amente não estivesse convencido de que a publi
.caçao da resolução tomada ·houvesse sido feita. de modo completo, 
sob a responsabilidade plena da.quelles que têm a . seu cargo a dire
cção de C.lub Militar, que a.liás, representa. um:i. da5 mais impor
ta.ates a.ssociações âe classe, pelo que sempre lhe tenho tributado todas 
as iniobas attenções. 

).!ais de uma vez tive occa.siã.o de t.ratai- com ·o Club Militar, 
principalmente quando, ua dfrecção tios serviços, como ao tempo ero 
que fui e hefe da commissão constructora da Avenida Central na. 
compa.nb ia.de seas dignos representantes, e:taminei. e approvei o pro
j11cto de seu beilo editicio na citada avenida a dei o meu assenti· 
mento a outras medida! complementares. 

O Sr. Octavio Rocha, V. Ex. tem prestailo revelantes serviço,; 
a.o Club Militar. 

· O S!l. P.mw DE FaoNns - Conheço os sen·iços p1·estados por c~sa. 
associação e é exacta.mente l)Or isso que cão dou o ca.racteL·, que já. 
se tem querido emprestar, á publica.çã.o hoje feita. em varios jornae~ . 
Devo accrescentar, sem tet· absolutamente com isto intuito de lazer 
qualquer depreciação no que possa. rcsolrnr o Ctub Militar, que, como 
associação de classe, coos titue uma. associação de cspe .... ialida.de aa
quµlo que é rela.tiva a. essa cla~e. Si, por Yerdade, o Congresso, 
tl'a.ta.ndo-se da reorganizac;,J.o do Exercito e de medidas quo atl'ectas
sern directamente ao UO$O glorioso ; Exercito nacional, si houYcsse 
opposto a. algumas <iessa.s medidas. isto. é, se não tivesse da.do v:; 
recursos necessa.rios ao Executh-o , pará leva.l-as a etfeíto, a. asso
ciação estaria perfeitamente Q~:-cendo seus direitos , seria mesmo de 
seu de\'e!' agir' perante o Congresso, afim de conseguir resultados 
almejados e mesmo manifesta!' o seu sentimento, sem dar o cara.cteL' 
de protesto. 1\Jas, não é ··o que se deu. O Congresso, a. Gamara, no 
orçamento da Guerra a.cccitou todas as medidas que foram propostas 
polo )íinisterio da. Guerra, de a.ccôrdo com a Missã.o Franceza e de 
accôrdo com o chefe do Estado-Maim• cio Exercito, algumas dcssás 
medidas, que não eram e' -identcmcnte regimco taes, foram excluídas 
do Orçamento da Guerra, mas destacadas e immediatameute appro
vadas, oom que absoluta.mente houvesse a menor objccç..:10 ao co11-
junto dessas providencias . · · _ . . . . 

· Parece, portanto, que como orga.o de sua classe , o CiulJ Mllltil r , 
longe de dever se julgar de qualquer fórma prejudicado com as reso
luções tomadas pela. Ca.ma.ra. dos Deputados, .por que até agora o 
Senado não 'se pronunciou sobre o assumpto de qtic so trata, o, 
portanto , refiro-me n. quem já. votou,. a pamara dos Deputados, longe 
disso devia est:l.r excelSivamante satisfeito, poC'quanto tudo quaoto 
podia desejar foi concedido e se mais nao ~ foi, certo porque. · nã.9 se 

adiu. p ·- -' .. 
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O :511. ,Jos'É _\f.ma l'our~uo -.,\poit~do ... 

O :-51t. P,\ULI) DE ·F11o~TIN - Or<i., desde que si bt.o :;e dá vejamos de 
que trat;1 a. publicação. Esta di7. o seguinte: 

" ... não havendo o Congresso, até hoje, cogitado do 
melhorai· a. situação econoinjca. do 'pa.iz .•. » 

Outra injustiça.. A situaç'iio economica. · do paiz foi objecto Jo 
. uma. longa discussão aqui, e no Congresso. O primitivo projectu 

.t'Ormulado pelo illastre leadei· da ma.iorfa soffreu debate, foi emcodado 
e Yoltou á. Coromissã.o, e delle resultaram confabulações directas a 
pcssoa.es entre o E 1'nlO . Sr. P1·esidente da Republica. e os illustre;; 
p1·esidentes dos Estados de S. Paulo e l\fina.s Gera.es. Modificou-se o 
projecto e approvou-se o que ficou combinado. 

Como, portanto. accusa.r o Congre.~ de nã.o ter cuidado da , 
sítuacã.o economica ? · 

Si as medidas ainda n1í.<k e:o"'tii.o em \'igor , ·::;i ainda não c:;tft 
funccionando a. carteira. de redesconto, s i o café, a. borraéha. a.ind<i. 
ali.o têm o auxilio dil'ecto necessario, acoose!bados pela votaç[í.o da. 
Cama1·a <.los Depqta.dos, a culpa uã.o é da. Ca.mara, nem egua.Imente 
do Congresso ?\"acional. · 

Serão ra.zóes pooderosa.s, difficuldades de que nã.o temos conhe
cimento, e:dgencias de qne não th·emos noticias, que têm deter
.minado o retardamento do conjuncto dessas providencias . 

Nll.o a.e.caso o Governo . Xatm·a.Imeate, si elle tem i·e tardô.Ldo, 
:-;abe as causas desse ·retarda:mento, mas, aquillo de que a Cama.ra. 
nã-0 póde ser .accusa.da. é ex.acta.mente de não ter nada feito em prol 
da situação cconomica do pa.i2. Fizemos o que tinba.mo~ de fa.zer. 
:\. aceusa.çã.O é infundada. •. e si nã.o é infundaàa., errou o a.Ivo. 

Vejamos o outro topico da publicação, o relativo ao facto de se 
·procurar rcau2mentar o subsidio de seus membros e transformal-o em 
vencimentos nxos para :12 mezes. " 

A Gamara já. teve ocGasião de ouvir as ligeiras p<>ndaraçõ8.$ que 
fiz em defesa da emenda que recebeu o assentimento de grande 
maio1·ia. desta Casa. · 

Essa emenda, com cuja.· redacção não estcu precisamente ·de 
<Lccôrdo, conforme tive opportunidade de manifestar, tem em consi
deração dispositivo constitucional , que· ~ pi·eciso ser lido, porque 
infelizmente o que menos conhecemos é a. Constituiçiio do nosso pa iz. 

Em ger.a.1, quem escreve e isto ·se dá. muito frequentemente nos 
org-J.os de imprem;a, mesmo os mais importantes , manifesta-se sem 
ir tonsulta.r a fonte original. . 

Ouviu-se dizer que o subsidio ora dia!'io e U.llmittio- se como sendo 
\'erdade. Mas a Constituição não diz isso. 

O SR~ CAllLOS fiARCIA. - A.poiado. 

O Sr.. PAULO DE Fa~- O seu artigo 22 está. ?Oxtua.lmente 
expl'esso nestas pala~ra.s: 

"Durante as se;;sões vencerão :Sanadores e Deputa.dos um 
subsidio pecuniario Igual, e ajuda. de custo. que serão fixados 
pelo Co11c"Tesso no íim ~e cada. legislatUL·a para a seguinte.1> 
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. Nri.o h:> indicaç:io nen~ (le que o subsidi•:i scj;1, rtiario, nem men~a.I, 
nem ann11al, seuão :lpenas a coudiçftp de sei· t>.gn:tl [)<i.m 3:enado.rcs r: 
Deputa.dos, pol'que uos ultimas dfas 1lii mot1arcllia, era (lo ;;;~ pat\1. 
\JS Senadores e de :;os para. os Dcputarlo;;. 

As.sim , o que a Const.ituiute esta.bek~bCn foi a i~ualdade de sub,.;i
dio, e cstabereceu. em ~gnndo logal·, que o sub~idfo devia. ser maL·
cado pelo Congresso pál'a a outr:i. legi:;latura, afim de que o;; r epre
sentantes não estej am votanuo cm qoc~tõe"- de interesse proprio. S:io 
es.~ QS dous pontos ca.pitae;;. · 

O tel"ceiro ponto refeL·c-~e a «durante as ses..=:oes». Ora, 1tura.nte 
a s sessões, pei•míttem-se as interpretacõcs varias qne se teem dado 
a ~ta. di~~si~.ãO, ·desde a íntet'Prcta.~ii.(; ,fa emenda. qll('- nã.o acho :i. 
ma1s legitima, mas que póde ser :vioptacla, (~omo a de <iuc a scs;:.;\o 
·~ o conjuncto, é a sessão annual. 

Devo ainda. a.cc..-entuar: o Congresso mesmo j iL votou ue;;sc mod(• 
o 5ubsidio dos ir~teodentes do Conselho i.\lunicipa.l do Districto Federa.! . 
c:ine era dia.rio, e foi modificado pelo Congresso parn. subsidio a.nnual. 
O subsidio ann11al é de ·1::;005 l)()l' m cz, funccione em t rle j unrw. do; 
a~rtura. da ;;cssão, até.31 de der.ombro, com as prorogai:ões, f11nc;e.ione 
até 3i de outubro, que é o prazo legal, ou haja se~sões cxtraordina- • 
:rias, convocada...:; no primeiro período. O su1>sidio é 11m e uni(;() para. 
todas as sessões, e n:i. fórma pela. qmt.l foi feito para. o Cousoli1o (, 
exactameote de 18 contos, concspondcndo a i: :;oos, pago::; mens:i 1-
rneote. Ni1o J1a, portanto, nenhum ab"urrlo n:i interp1·cta~:to da.da 
pelo illustre r epr esentante do Amazonas, Sr. Ephygenio de Salle~. llfl. 

sua emenda. tomo (lisse, nll.o concordo <:om est11, fórm•t, preferii·i;i. 
.outra , mas é um;i. int erpretação que não só não é :ib-:urrln, como tmn 
precedente. 

l\fais ainda, e ahi vou chamar rlire1;tamento a a.ttenção de uou~ 
dos ma.is iUustres represent:r.nte;, nos~ collegas, que fazem parte, 
como br ilhantes rcdactores que são, do corpo de red:l.c~o do Correio 
M. Ma11Iiã . Refiro-me aos Depu racio~ Leão Velloso, cu,jo nome peço 
..,·enia para. decfirrn.r, bonrado reprnseutantc do Esta.do da. Bahia, e 
Costa Rego, vujo nome ígualmcnte pc<;o liccr1ça. pari! declinar, e que 
~ 1•epl'esentante do Estado de :\lag&as. SS. Exs., qtHl far.em parte do 
corpo de redacção do Co1 .. 1·1úo da. Ma11ltã, que :i.lli ter}m acção intens;r. 
efficaz, ut il sohre a opiuião publica . nes t:e orgíio, hQje, acabam de · 
commettcr um erro cr asso d e <l l'íthrnctica, e para ellcs, independ<~nt~ 
da acç;l.o gera l que e~t<l contcsta•:.ü.o pódc otfere(:er , é cp te app~llo . 
Jiara que seja corrigida. 

Nós podemos ter opiniõP.s rliversa.s . podeinos nos man ife5-tar d t1 

modo contrario a um prQjecto. a uma. proposi4:•1-0, mas devemos, pcl•) 
menos, qnando se tratar de calculo, executal-o rigorosa.mente, e n:"to 
commetter erros de pa.lmatoda, como :'i ros.~emos meninos de escola.. 

De 3 de roa.io a ::! :!. de dezembro, lw. 2-13 dias. que a HlOS por di;i 
dão 2-*:3oosooo. A. ajuda de cm;to é de 1:000$; s[lo 2~; : :~oosooo. 
A e menda approvada ri~ 313:000S; :t rlitfcr<mça e de 10: 100$000. Como 

· h:\ ô3 senado1•es n 212 deput:\dos. on o total de. 21:; congre:;sistas, 
basta uma simples muitiplic~.c:J1.o do numero :p; pela. dilferenc~a de 
·lO:iOOSOOO. Não se vae, portanto. a calculo s11perior nenhuni , qlla,:i 
nlí.o passamos das quatro~peraçoos elemeutar.cs. 
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Pois bem; o producto dá 2.94'2:500S, e esta importa.neia dift'ere 
um pouco do que acaba de ser publicado nesse brilhante orgã.p •. Diz' . 
elle: • · 

«0 resto da representação do Distt'icto Federal brilb~ pela. 
a.usencia quando. era do sau dever toma!.' parle nesta votaea.o,. 
a.fim de evitar que na. futura. legís\atura a Camara e o Senado · 
absorvessetn. mais 9.90Q contos do Thesouro.» . . 

Errar, pois, em um · calcufo, dando uma. dilferença de. __ réis 
7 .OOO:OOOS, é uma vergonha. 1 (Rion). 

Ha portanto, o intuito claro de. n:io se da.r á. votação da. Ca.m3.r11. 
o seu verdadeiro sentido. · 

Sustentei o augi;nento do subsidio pelas difficulda.des com . que 
lutam os Sena.dores e ·neputa.do.s perante a. actual situação critica. de 

· \rida. e assígna.lei qne ess& medida. tiaha para mim uma gra.ude va.n· 
tagem; é que estabelecia o procedente para. que posteriormente fossem 
;i.ttendidos os funccionarios e os diaristas, porque o Governo nã.o põde 
estar explor&n'do a fome desses empregados publicos em beneficio de 
todos. '·. 

Tiye &inda. occa.siao de dizer que o risco que havia. de u1n deficit 
orça.m_entario não podia. tomar por ponto de pat'tida. esta. qu~tã.o do 
subsidio. . 

Tivesse o illutre relator apenas de ac·cudir á. diliercúça dos 
2 . 9-í:2;500S e S. Ex. nem ·se eocommodaria; augmenta-ria. qualquer 
das verbas da 1'6Ceita., tanto na. Centra.!, t anto na Oeste, tanto nos 
Correios e Telcgraphos e teria assim solucionado o deficit sem nows . 
impostos, sern difficulda.des . Ora não é isso o que se rlá. 

A consequencfa. fatal.dessa medida é que bilo de ser elevadas :t'l 
outt·as verba.s de despeza.s; é que o pessoal tem de ser devidamente 
nttendido e nlio póde ficar nas mãos do;; onzeaarios, a. pagar: os j nros 
de 4 a. 8 % por mez, sacrificando as necessidades propri:ls e de su:i.,; 
familias . · 

Essa. e a doutriaa que sustentei e pal'a ella e:ca.cta.mente é que 
pedi o auitilio do honrado representante do Rio Granrle do Sul, para. 
que possamos (l;:."tabelecer quem deva pagar os impostos uccessnrifü 
p:>.ra. satisfazer as condições de justiça., reclama.das não só pelo a.u- . 
gmeoto de subsieio, como pelo augmento de vencimentos e ,tiari:is. 
( .A.pOiados ). · . . 

O proprio Correio da Ma.nhã que, ao que ma consta, tem d1stri
ouido lucros liquidos superiores a quinilentos contos de réis por a.nno, 
se foss.e uma. sociedade anooyma. teria de pagar 25 contos de impostos. 
Teria. muito_ praze1· que os meus dous honra~os oollegas da.quel):i. 
redacção nos inform:i.ssem qaanto pagam de tmposto3 e ver-se-lua. 
que exactamente um dos q~e nos a:ta.cam é o que ro:>.is ~t·ia. de ~on
corrcr para. que essas iojustu;as socia.es ac:i.bem e te1·rnm~1n, vindo 
com a contribuição do imposto justo e regular, qnc é o imposto da 
renda. . ~· 

Sã.o estas as explicações que tiuha a da~ ~ Camara, afi0:1 ~e 
dei:ur claro e bem definido que não pode parti_r. de uma assoc1açao 
digna. e de tr1.dições gloriosas, como é o Clu~ M1htar, extranhas r eso· 
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IoçõeS em asstimpf.Ós que absolotaroente não sito de sua eompetan\;ii: 
( Muito bem.) · . 

Em rela~ã.o á. situa<(ão economica, eu me perroittiria. dizer 1 
relembi:-ando o dito historíco de Apelles - Ne sutor ultra crepidam • . 
Muitq bem; muito bem . O orador é cumprimentado.) 

O Sr. Joaquim Osorio - Sr. Presidente, a. Gamara acaba 
de ouvir a oração do no.bre Depufa.do pelo Distr icto Federal, o 
enminente Sr. Paulo de Frontin, a quem me refiro com t odo o 
.apreco, com toda sympaíhia e admiração pelos seus altos ser-
viços e merecimentos. · · · 

Em virtude dessa~ palavras, que são aliás a reproducc.ão 
<le algumas qu~ havia. p roferido na memoravel sessão de ante
hontem, S. Ex. dirigiu-me um convite, qual o de collaborar 
com' S. Ex. na aàopcão do imposto de renda, como o mais 
justo e o mais equitativo .de todos os impostos, porqUanto evita 
-Oesigualdades sociaes concorr endo para que aquel!es quer 
mais :POssur,m devam, -proporcidnalmente ás suas fort11nM;, -
contribuir para. as rendas da Nação. 

Sr.. Presidente, dosd~ que sou representante do paiz, · 
t enho invariavelmente vetado e sustentado nessa Casa a crea
ção cio imposto da r enda. A representação do Rio Grande do' 
Sul, em todos os momentos, :i~mpre com o meu voto e a mi
nha palavra, tem combatido os impostos de consumo, que 1?5~ 
magam o povo, que são de rireferencfa os impostos ·da fome; 
a representacão do Rio Grande do Sul, com o meu voto e a 
miP.ha pa!a,•ra, tem sempre combatido· o exagero -de taes 
'impostos, anli- economicos. como contra-ria, tem sido sempr~ 
3os irnpostos de exportação, mesmo em face de uma dis-po
sic;ão constitucional, porque no meu Estado astes impostos 
::mnualmente estão sendo substituidos pela cr eação da ta:ta 
territorial. . 

De modo que S. Ex. fique certo de que hoje ter-me-hli 
ao seu lado, como tenho estado sempre pela ereação do im- -
posto da renda. · . 

0 SR. PAuLo DE FRoNTIN - ~!\. collahciração ae V. Ex. e 
SP.mpre util. 

O SR.. .ToAQTn'M: Osoaro - ·Nunca neguei o meu concurso 
materjal ao desenvolvimento das forcas vivas da nação. Soti. 
um reprcsP.ntante do paiz e ao mesmo tempo sou um agricul
tor o um criarior. Jamais gozei de nm favor publico. Na vez 
(.•m quo tive direito a premio. crendo 11elo Governo, por- ini
ciativas que tive, desisti desse premio, em benefício de ttnl 
instif,ufo agr ic:ola . (Apoiados . ) · 

Nunca pedi á nação um si) ceitit Si tenho bens. nem :\ 
cnl pa i; minha. herdei- os: sou apenas um depositarfo dellcs 
fll\e, dignarn~r.te. <!eseja t~:rnsmlt.til-os aos filhos, modesta o 
h onradnmenLc vivendo; como digna e honradamente os rece
beu de mcns maiores. (A poiados.) 
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o ~n. "\l;(;\;:';T{} ]}E LDL\ --;- :\<'m i"S\) ~ um Cl'inlf!. ' 

() Sn . .r.1.1Qen.r · O.~ntUo - Xão n·rio que seja ceimc, 0 d.~ 
r .... 1s,:,~1it· ht'n>;. qu::mdo, snhr'.'t.udo. son um homem dr, lrnm; e nàt• 
,·;rP.ío rJHP o~ h'>meM de bens, 1! de bem, já não possam'. .mni,:; 
:t'allar ú 1iarã0, cm voz alta e clarn, sobretudo contra. os ::u:;sa\
tos rtesf~ridos ao t.hesouro publico. 

· .Po1wc rmiz s~Ti~ esse, em que os homeru; de hens. e 1fo 
h1;m. .;;i tião pude:;sem ma.is levantar a suu.. voz l 

·sr. fJt•1~sidente, C<'nt.c o nobré Deputado pelo District.o Fe
d('1'al com o meu apoio para. a. ct·~:H:ão do imposto da renda. 

_\i;o1>a, S. Ex., a eu.ia appello tenho 1·espondido, ba Cle, 
t.ambem, attender a. um appe1!1:1 que nessa hora solemne ve
!'ho fazer a l::. Ex., como um dos mais di9f.inctos represcu
wnl.es da naçi o, como um d{)s homens que mai~ res.ponsabi
·"idades .teem i a situç.aão do ..Q.aJz. 

S. Ex. pr ?;Cisa collooar-se - no meu lado, como aQ la.do •le 
todos ns governos qui; t.enham essa orienta.cão, em um~ po
!itica de tesísten1'.lia, de energia; a essa .outra política de c~
b.injamentos, qui? 1 em cont.inuamente eaminhad<J, dia a dL · .. 
Cllm.promettendo calla vez mais os t~rcdiws da Nacã.o Es9e ~ 
o a.ppello que fa.<,:.o a V. Ex. N~o ha impo~to~ J)ossiveis. <IP:an: ;! 
<less..'\. orgia de des.pe:z.as .. FD.lt.am sómente i5 dias ~a.ra o er.
;:.erramento i.lo Congre.~so, e ainda não veíu a dispn:>.i<.:ão ~ 
•:m,;ament.o da Receita, cujo Relator; tem de ~1·ear novo~ im
postos, mas não sabe, ainda, oude encontral-os. 

A Nação já está torturada r;:ob o peso de fort.es imposto~. 
Pa1Lam 15 dias súmeri.tr., como fJisse. papa o Pncerramento ;io 
{:ong-resso e não .<;p. salie ainda -0nde buscar rec.ursos ?-
. Pois bem, cre.emos o imposto sobr~ a. renda, mas ponha-

mos lambem um termo a tão nefa»t.a orgia financf'ira, por
~1nc não haverá rendas, por maiores que sejam, que possam 
cobrir M aetuaes d.efi.c-itg or0amentarios, -desde que .. continü~ 
a loucura de ~aSJ!.Q.-,; em quf> a Xagão se preeipita. 

Co1labore S. Ex. commigo, aconselhando o GrJVcil'fü) 
n·essc perici<lo critico em que a ~ação pre>:entemenf.e se en
l'.ontra, podendo semprr: contar commig-o em todo o terreno. 
fr:rncament.e, lealmente~ p~rquc .->u amo carinbosamenLü es5:\ 
patrin pela .qual os meus ant.epa ;;.:;ado;- dei·am /.odo ·o seu <:"
forço, quer na paz, quer na g-uerra. e ficaria humilhado .si 
1ii'io a visse cada yez maior, r. ao contrario marchando pnr.a 
t~ desconceito. 

O SR. PAULO OE FRoNTlN - V. Ex. é muito pes.simi>.'l~a. 

O SR. Jo:\QUB·I OsoRro - Não SQl1 e nunca fui. Zlfas· á!I 
V•!Zes, sinto, a.pezar .rlo. meu ardor, do lneu espirito óe com
bat-0 e da minha crença no fn1 mo 1fa. pafria, momento~ ílr. 
nbatimE>nV:l e de dor. 

o SR. P,\ur.o DE FRoNTtN - Não P.err.a a fé. 
O SR. .JoA.QUL'\I Osoruo --- :\ão perdi a ré. 
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Tornf!mo-nos dignos da naçã.o. O facto ·qnp seu deü. ~-~
r•.hore;:, antc-.hont~m. ne;:ta Ca.sa, ó um facto ôignn da crrn
<l~mnaçito publi r,a . :-;ão ha uma YOz •11.1e rcpnie, f1\t·a rla r.êl
J:l'at·a. a n mtudC! de:; La corporação. 

O 811. P.\ULo DE FROl''l'JN - Gonllc1:0 muitas inteirament0 
:.t favm·. 

. O SR .. JoAQUtir Osoruo - A impt' NHa c1uasi una.nime t.etu 
C(ltldenmado o infeliz ~est.o -O.a Ca.mat'a do::; DP.putados . Poi::, 
senhon~s. Sr. Deputado Paulo -de Front.in, 1ir:sta hora. ern 
que os GP~I.'at'Í()~ andatn descalços. em <llrn o.~ func~iona.t-i os 
publico;; -percebei.1 roingua(io$ Yencimr.ntl)s. nesta hora en~ 
•1ne cbef~s de familia solicitam melhor am p:wo do Cougressr. 
':!':acional, ne&t.a Jwra. em (!Ue nó3 lhe,:; neg-,m10;; ·t'S~e amparo , 
IÍ nf!Sta hpra que .aug·menrtamos o no~~º l'uhsi.dío. 

O Sn. PAVL.O JJE Fno~nx - J;í voLamos 35 mil conto;; 
:i>lt>vando vencímP.ntos. 

o ::ln • . fo.'\QL'!l\f Osunro - POl'Vcnturn , a .si.tuaçãG dos 
Deputados. ne!'to roomPnlo, 1~ l'ilua.çãn de mendigos '? E' in
fct·ior li do;; fuoccionar ioR ·,, operaria:; rJa. Nação ? 

A ~ituaç:-ão dP. cncta um. Mrge.ral, é tão afflictiva e t.ão 
J>l'Pcn,rh1. que e:x\.ia da Xaç;ão c;;se desfalque? Pois não '~ m:ii,:; 
atflicl.trn n :-iluar:iio dos operarios ? 

O Sn. PAut.o DE FMNTt::-.: - Si silo ambas afflfoti\•as, é 
n.1'rn·:lfr ·a amba:>. 

O 8n. .ToAQUn.r" Oso~ro - ~Ia5 como podemos accudir a 
1 odo~ '! O impo~to de rPnda não será sufficiente para cobi·ir· (1 

cl"1fi<:il orçamrmt:n·io e paf.'l. attender ás necessidades do func
eion:i.lismo act.ual e aos compronü::so.~ da Nação, interna e e:x~ 
1.Prna 1110nfo . Si augmcntamo~ nossa~ vantagens, com gra.ncfo 
:..)nns para o Tllcsouro. cada vez ma.is dífficil, -pP.I~ exig;uldad~ 
·no Th1~;,1)ut·c_ ;;er:í po~.;:iyel al.tendel-<is ? 

o Sn. P .\Gf.o DE FR-o:\nX - Todo:: dev~m til!' :.-. ;ma -par
rC'll<'I. cl~ ju;;t.i1~:i. 

O Sr.. .fo.\Q,_õi '.\"í OsoP.1n - SL'. Pre.::idente, espero qu~ o 
t.:011g-rc-sso :\acional eh~ ( 1 rxe:üpl<•, recuando ainda, que ainda 
,: l·~mpo . 

O SR. p_,i;;.o u~: .FRO~Tt:-; - \) Congres5o, dm·ant~ tccs 
nnno~. não poífc:·ú augrn~nta1• '' sen ~ubsid~o. Entret.a.ní.o, para 
(1 anno ;;i tivc1· ,, i'elicidaclc 1le ;1er t•eeleito, eu roe compro
j))f31-l o ,~·fazer elevar os v•~nr.inHmtM de tod0 o fünccionalismo, 
inrh1;;i.Y•' o cios jomalr. iros. 

o $rL Jo!\QUBr Os01un - ?\o Rio Grande do Sul, o Pre
.side-nt.e. do Estado acaba de conseguir o a.ugmento_ -pa.1·a e 

· funccion:ilismo publico. em gt>l'al. Os Deputados, ~<mtu.iuam a 
l'ec-ebet• o me;;mo :.ub.síd\o, porqu e não <>ão fUnc~1onarlOs pu
blicos. o e:xeroplQ do Rio Graode <lo Sul eltt:i. al:n ~ augmentou . 
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º? yencimentos ao funceionalismo é conserVoü o memno süD..: 
s1d10 para os seus representantes estaduaes. 

Esse é que deveria ser o nosso procedimento e ·não por, 
come(;ar a distribuir vantagens pro domo. ' 

__.,,-,- O SR. P AULO DE FRONTIN - Começou-se o anno passado·. 
pelos 1llnccionarios e diaristas. Hoje vota-se para tres annos 
cm favor do Congresso . Na prox1ma legislatura deve-se vo-
tar incorporando o augmento feito e elevando dé modo justo 
para. todos. - -~ 

O Sn. JoAQUl.M -Osoi:ro - Seremos foroaClos a fazei-o. 
Sr. Presidente, a situaçiio de malestar êm que se encori-' 

irn n paiz é incontestavel. Não sei si é exacta a nota do Chili 
lUil i t.nr. Seria realmente doloroso que ella se eonfirmasse. · 

Mas, Sr. Presidente, termino dizendo: disciplinemo-nos. 
a 1ufa mesmos, para que não indisciplinemos a Nação • . · 

E' a minha conclusão, Sr. Presidente. '(Muito bem; 
nmito bem. O 01'ado7' é cttmprimentado.} : 

· O Sr. Oost;a. Rego - Sr. Presidente, votei ha dous 
dias contra a emenda augmentando o subsidio dos membros do Con
gresso Nacional. Fil-o sam dedla.ra.ção de voto e, pois, sem ostentação; 
e o meu merito neste ponto é tanto maior quanto de algumas decla
rações sei que· .foram apenas enderaça:das á galeria ; ha.vendo, da 
parte· dos que as formulavam, o contentamento intimo de qno :i. 
emenda houvesoo passado • . 

o SR. AUGUSTO DE LIJU:-lE' grave. 
O Sn. Amr.umo BaRLJ.W.QUI - Da minha parte protesto. t •, 
O Sn. LEMGl\:OBER Fn.ao - Sinceridade no caso •. 
O S1t. CoSTA REGO - Acho que a Ca.roara .Procedeu mal; em ter 

approva.do essa medida ; porém de modo muito poor, a.~ba de pm- · 
ceder o Club Militar •.• (apoiados). 

O Sn. ÜCTAVIO Roc1u - Peço a palavra. 

O CARLOS G.t1.Rcu. - Nã.o é absolutamente crível essa noticia .• 

O SR. OCTAVlO BOCHA - A Camara que a.guarde as oxplicnções: 

O Sa . CosTA Rooo • •• fazendo a.precia.ções, que lhe não competem, 
sobré actos do Poder Legislativo. . · 

O Sr. Deputado Frontin, num appel:o nominal em que envoh·cn 
a. minha pessoa, extranhou varios pontos dos commentarlos boje feitos 
sobre o assumpto pelo Correio da Jfanhã, joroa.l onde oc<.:upo aliás um 
méro posto de i·edactor, mas com cuja orientaçrl.o sou natnra.lmentc 
solida rio. . 

A parte princ:pal da critica do nob;o representante do Dis-
tricto Federal é a relativa :i. um êl'ro de calculo - êrro crasso de 
aritbmetica, cha.ma-Q S. Ex. - commettldo pelo Correio em relaç.'\o 
i somma. global da. despeza que o augmento do subsídio traz. Ora., o 
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que ha. no caso é um simples equivoco typographico, se a.dmittirmosf 
a. hypptbese do calculo referir-se á dotaçã.o annua.l orça.mentariat 
ou um descuido de apreciaçil.o, se foi computado como encargo 
a.n_nual o que na. realidade só seria encargo dos tres exercicios finan~ 
ce1ros correspondentes ao período da proxima l~gislatura.. Em qual· 
quer das duns situações, nã.o cabe a. accusação do êrro de arithme-· 
tica., ma.t(!ria, de . resto. em que nenhum de nós procurou sobre
pujar um gra.nd0 leote de aritbmetica, como é o illustre rep1•esenta.ntl) 
carioca.. (Riso). 

O Sa. PAoLo DE Faozms-Na opiniã.o publica., 9.900 e 2. 900 sií.o 
coisas muito diversas. · 

O Sa. Cosn. ·REGO-Como quer qne s~ja., Sr. Presidente, e em 
relação nos outros pontos do discurso do Sr. Frontin, sobretudo n.:i. 
parte que me diz respeito, o que desejo sa.lientar é que não admitto,· 
cm lly~these alguma, o principio, nem quero que este fique de pé 
um minuto siquer, de que seja a. C:unàra. dos Deputados o Jogai.' 
ma.is proprio onde eu deva. responder pelos meus actos como jor~ 
na lista. 

O Sr. Oetavio Rocha (pela ordcm)-Sr. Presidentc,
cumprindo ordens d"O nobre lcactc1· da. maiol'ia, occupo esta tribuna. 

.para dar uma immediata explicnção a.o meu illustr0 mestre e amigo,• 
Dr. Paalo de FI"ontin, cujo nome declino data t'enía, sobre o 
assumpta n qne se refcl"iu no começo ele seu discurso. 

Hoje pela. maahã, quando abri os jornaes, tive a mesma impres~ 
!'.ão qn~ S. Ex., e pa.ra mim. que sou militai', foi doloroso verificai• 
que uma. associa<;.ã.o de cttsse nas eondi<:.ões do Club "Militar, manda.va 
!"a7.er um:i declaração tão ; raV'e contra.' aro dos poderes pub!kos. 
(;\foi to bem). 

Jmmcdiatamcnte, ligado por ·a1.focto especial ao presidente do" 
C:lub Militar, com elle palestrei. Nã.o me CGntivc G- perguntei-lhe 
sobre a anthenticidade da cota; S. Ex. me deu uJDa e:.:plica.<:.ão que 
me parece cabal. Disse o nobre general, que neste moment.o pl'esíde 
o r.tu b l\li!itar, e com manda. a Briga.da. de Artilha.ria, Sr. Crispim 
Fcneira, que é um milita:- di3ciplinado, (apoiadcs, muito bem) cor
rccto e disliactissimo {apoiad.os) que nem siquer tinha bavido hontem 
l'eaniã.o da directoria. da.quelle Club. Houve o segointe,-e como ha 
sempre um pontinho de ve1·dade 1iestes assumptos, com a. lca.ldn.dc 
que me caraeteriza, eu a transiriitto á Ca.ma1·a nua. e crua.: 

~a terça reira, quo é o dia marcado pitra as sessões da. dircctorfa do 
Club, alguns ofikiaes que a eil\e p~rtence, inclusi;-e o general Crispim 
Pcrreira, se dirigiram ao Club na hor.a commum, estiveram em sessii.o 
Ol'dinaria marrada pelos Estatutos, para aquelle d.ia. detern:linado. e em 
palestra comment:mi.m, alguns delle3 ·c1·iticando péssoa.lm:::nte, indivi
dualmente, talrez impressiona.dos, a situattao qne se fez om torno do 
augmcnto de subsídio, e não conhecendo propriamente a. situação da 
representaÇ<1o especial de cada representante da nação, extra
nbaram nqnelle$ officiaes, entre si, numa t'oda intim~.· sem absolu
tamente querer que isso significasse manifcstaÇ<'" de classe, o 'QDC se
ria um absm·do, cxtranharam o augmento de silbsirlio. fasa, porém,· 

• 1 
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foi feit.o uuma palestra, na sala de um club, dentro do seu lar; por•. 
que o cluQ é considerado um proiongamento do lar. 

Nestas condicções, o facto. na minba opinião. perde complc~ta
mente a sua gravidade. Nã.o é a classe militar, on mesmo o Clnb i\Ii
JitaI", que nem sempl'e tem procuração para representat' a cla$sC: 
l:ll.?.S mesmo que tivesse, ou mesmo qne se manifestassem sobr(\ a at
titu<le da Carnara dos Deputados, teria. a minha condemnoçã.o formal, 
:porque entendo que nós samos um poder publico contra. o qual ah· 
sol atamente nenhuma associação pode se manifestar .•• 

O SR. CA!lLOS Guc1A-Ap~adissimo. 

O SR. OcTAVIO R~CHA- ••• sobretudo uma associaçã.o'. de clas.-,e 
militar, que tem que dar exemplos de deciplina (apoiados}, exemplos 
de respeito aos poderes coQ.stituidos da Repubfü~a, e de rcspeitó á 
propria conservação individual porque, digo eu, o:; proprios generaes 
estariam sujeito.;; a que um conselho de tenentes ou capitã'cs con
demnas.se tambem os seus actos. O proprio intere~e da classe e~tá 
em qne não se de~cutam ~s deliberações dos poderes constituídos. E 
o caso é tanto mais typico e especial quanto é certo que nós só temos 
um jui7. dos nossos actos, que é o eleitora.do; poi;; nem sequer de
pendem de sanc~o. Quer dizer: Podemos sei- coodemoado;; cipiniuo 
J.lUblica por ter rnta.do o augmento do subsidio, que aliás eu nii.o votei. 
nos tei:mos de emendii do Sr. Ep~ygenio de Salles, senão com restrí
cçiles. Podemos ser condemnados, mas só por um poder nnico que é 
o eleitorado que nos investiu do ma.ndato. · 

O SR. CA::im.Í.o PRA.TES-E representa a sobeL'a.uia nacional. 
·O SR.. Ocnvro Roc1u.·-A imp1'Cnsa fez cm torno do augmento do 

subsidio, uma a.tmosphera. <lQ tal ordem que me permiLto a di.zer ii 
Camara que a ma.nifestaçiio dada em uma sala do Clnb jfüitar, entre 
officiae:>,em palestra, é justificavel, p01·que a Ca.rnara. dos Deputado~. 
a proposito desse assumpto, foi pintada como uma horda dP. avanç.a
dores no dinheiro da Na.Çã.o, e isso naturalmente impressionou os e~
piritos q11e &o examinam o caso em si, em t-Odos os seus detalhes .. \ 
responsabilidade do Club .Militár, na n:lli;lba opinião, me deixou pie· 
namente livre para. esta declaràção, que aliás !'aÇ(l, porque a ouvi do 
1wcsidente do Club l\.Jilitar sem que S. Ex. recebesse insinuação dn 
nenbuma pessoa ou autoridade, p01·que o procurei logo pela. manha. e 
~om S. Ex •. me entendi, aomo meu amigo e a.fi'eiçoil.dO', não dP.s~jancto 
para o general coromandante da. brigada de artilha.ria. uma posição no 
seio do Governo e no seio das proprias corporações armadas. 

O Sn. A:-;:roNIO NoouEmA.-Um dos directores presentes :í. rcuuirw 
de. Club1 me affirmou que, durante o tempo em que elle alli esteve, 

· <le ta.l e-011sa não cogitou. 
O SR. ÜCTAYlO RocaA-Já ,;;;-à-camara. que é mais uma prceiosn 

declaração, esta. que acabou de fazer o nobre Deputado. O pre~id~tu 
do Club Militar me declaron que nrLO hOn\'e numero para. essa. reu
nião. 

O SR. ANTONIO NOGUEIRA-A imprensa. foi victima. de uma barrig11.. 
Nada. mais. 
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~) Sa. CA)m,i.o PllAl'ES-A declar;1.•1lo do.; llt)bt\~;; Üeputado~ de~
oppr1mcm a. ~açao. (.lzwia<los ). 

. O. Sn. _ Ü•:TAVIO Hocn&-A C,am~ra pud·.~ c~t11t· t~a.11quíll:i que o 
l~:\Or()1to nao sahc da. sua. not·ma de i.!iscipllua. O nível da discipli11a, :;e 
mantem. O Exel'cito, como classe, uã.o critica.1·á. o Congresso. ficando 
a. <:ada. um.dos officia.c:; pensaL' como quizer ~entender. · 

Agora, si·. T>L'esidente, mais uma decl-araç.ã.o, e c:;ta. cu a fa(.u 
ta~be!11 pot' dclegaç;.l.o que me t'O i conferida pelo illustre lcmlr.r da 
ma1or1a., sr. Cados de Campos. · · 

O SR·. C~RLOS DE C.\~11>0s-V. Ex. tem para. issu p<dav.ra. duj)la.-
1ueuf:e autor1sada, como congressista e milita.1· illustrc que é. 

O Sa. ÜC'l'AVro Roc1u.- :\.pena.:> cnmpt'•J o dever de solda.do, dentro 
deste Parlamento. · · · 

o Sa. CAltLO.:i DE e.uivos-Eu me apt·o•citei dtt oppol'tuuida•fo 
para me servit· da sua. palavn, scrnpre eloquente e ponderada. 

O Sn. 0CTAVIO Roc1u-~csta::; condições, o goveruo da Republica. 
niio ficott inerte. O p1·esidentc · d<l Republica. logo q11e soube da. nota 

· t eve a mesma impressão que ctt, o nobre repl'esentante do Oistricto 
Federal e todos os collega;; que me ouvem, Immedfatamentc tratou 
de desa.ggravar o Congresso, nã.o deixando que ficasse de pé um mo
mento selllelhante af!il"matita, sem que fosse desmentida, reduzida. 
officialmente ~os seus devido::; termos. O presidente da H.cpublica. en
tendeu-se immediatantente com o ministro da Guerra o lcadcr da. 
Gamara. para que esta. ficasse completamente desaggrava.da, si rnrda
neiro ros.se o facto. Felizmente nã<> o e, como j;i. demonstrei e como 
11a.tu1•aJmentc sar á. apura.do pelas providencias que o Sr. Presideuic 
da Republica tomou . . 

Desejo, porém, que tiqul:l desde j:í. conhecido o aviso baixa.do ha. 
pouco peio ministro da Guerra, em nomr, do Sr. Presidente da.),epu-
blicl, o qual passo a. le1·: . 

«Sr. general Chrispim Ferreil'a, presidonte do Cluh Mi
·ilt.a:r; 

<( A imprensa. da manhã de hoje publica a com1nunicaçll.o 
que abaixo transcrevo: 

. Recebemos honte1t1 a :itlguinte communicação: 

. «Em s~ào da di1·cctoria do Ciub ~lilita.r, cstraul1ou-sc q uc. 
uã.o havendo o Congresso, até lloje, cogitado de mefüor1r a. ~i
tuação ecooomica do . pafa. procure augmeotar o subsidio de 
seus mewhros e transtbnna.1-o em venc imento fixo para.-doze 
mezes. 

Solicito informeis coru u1·gencia. si c:>Sil. nota li \·erdadeit·a. e 
a tJUem cabe a. respoosabilidade de sua publicação." 

Cumpre-me ainda íazer uma. dccla.raç•l.o. 

· '.'faturalinente. o dignó presidente do Club ~1ilitar virá; r~pouder.· 
.com t~a a I.ealdade, o q\\e já. havia. ~espond i_do a miln, antes dessa 
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aviso e de te1• conhecimento de qualquer p1·ov-idencia. do Gov-erno, 
patenteando assim qae procedia com inteira boa fé e até so mostrat)d'o 
admirado de que eu pudesse considerar a Camara aggra.v;i.da. por se
melhante commeota.rio, como 3ioda. aflh'mando que o Club não fizora. 
declara~o· alguma., e que se tra.ta\'a, , qua.n.do muito, de uma. comersa. 
iatillla entre companheiros de directoria., apreciando o caso, cada uin 
de &ccõrdo com a. sua consciencia, mas todos dispostos sempre a obe
decer as ordens que recebessem das a.utoridades cónstituida.s que as 
dessem e fossem competentQS pa.ra dai-as. · 
: ·--·Por seu tul'no o Governo da. Republica tomou a.s imrnedia.ta.s pro
videncias e assevero á Ca.mara e garanto aos meus co!legas que, se 
acaso a nota fosse verdadeira, · o Governo da Republica. nii.o ·rnria 
amigos nem inimigos, patentes nem bordados, para punir quem assim 
sa pronunciasse contra o Congresso· Nacional. (Muito óem, muito bem. 
O oraà-Or _é calorosamente cumprintado. ) 

O Sr. Presidente - i.~ão ba mais oradores inscriptos. 
Si mais nenhum "i:!os Srs. Deputados quer usar da pa

lavra r;a hora destina.da ao expediente, vae-se passa;: á ordem 
do dia. (Paµ.sa.. ) 

Comparecem mais os Srii . · -~.\rqmr Collares Moreira:, Felix: 
l>acbeco, Anl'.onio No9.1Jeira, Souza Castro; Bento· Miranda, 
Prado Lopes, J.,yra Castro, Cunha Machado, Rodrigues l\:Ia.,
C'hado, Pires Rebello, Herniino Ba.rroso, José Augosto, Affouso 
!Barata, Eduardo Tavares, iG.ervasio Fi<»rnvante, Correia de 
:ílritto, !A~exandrino da Rocha, Austrege;:;ilo, Deodato .Maia, 
·Ubaldino de Assis, Pacheco Mendes, João Manga.beira, Ar
lindo Leone, Manuel Monjardim, · Heit.Qr de Souza, ' Nicanor 
Nascimento, Salles Filho, Mendes Tavares, Lemgruber Filho, 
Azevedo Sodré, Ramiro Braga. José de ·Moraes ... Veríssimo de 
·:Mello, Gomes Lima., Antero 13otelho, Salles Junior, Cincinat.o 
l3'1·:iga. Alberto S~rmenlo, .Prudente de· Morae;: Pi.lho, Eloy 

··'Cha\'es:, !Pedro Costa, Luiz Bartholomeu, Celso Bayma. Carlos 
.Penafiel, Domingos Mascarenhas e Barbosa Goncalves (46 ). 

Deixam de compar ecer os Srs. Annibal de Toledo, E_phi
gen io de Salles;- Dorval Porto, Monteiro de Souza, Dionysít• 
Benle·s, Abel Cbermont, Chermont de Miranda, Hercnltu10 
Parga, Luiz Domingues, José Barreto, Marinho de AudlrndQ, 
.:\iorei'('a da RoclHl, _Thomaz 4i\ccio1:r, Thomaz Cnvalcan;t.i, Ilde
fonso A1bano, Sirr;eão L ea1, Balthazar Pereil'a, Gonzaga !\fa
;·anhão, Antonio Vicente. At"llaldo Bastos. Est.acio Coimbrn. 
Pe-Oro Ccrrl\1. Turia.no Campello,. Julio de Mcllo, Na.talieio 
Cainboím, Alfredo de Mayn, Luiz Silveira, Miguel Palrnr?irn. 
Mendonça Mar!.im-, ,João MeoezNÇ Rodrigi.ws Doria. Mnn0cl 
:Nobre, Pedro Lago, Octa.vio l\fangnbeim, Lauro Villas Boas, 
Pires de Carvalho. Cas~To Rcbcllo, Lconcio G:ilriio, Arlindo 
Fragoso. Alfredo Ru:r, Seabra. Filho. Torquato ~foreira. R<?
drigues. Lima, Ubaldo Ramalhete, Antonio Ac,rru1rrc. Octav10 
da Rocha Miranda, .Azurém Fu:rlado, Aristides Catre, Norival 

. .ae ·Fre.tt~ •.. J~~ ~º1en~i!;o., . ~ªc~d~ ~!1!'.~ .. lQ..ã.Q §!1inA"11-!fi~. 
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' 'l'henüstocles de Almeida, Buarque de Nazareth, Francíscq 
I.\<Iarconrtes, Raul Fernandes, Mauricio de Lacell.'da, José Alves, 
José Gonçalves, Herculano Cesar, Albertino Drommond, Ri
.beiro Junqueira, Silve.ira Brum, Antonio Carlos, Emílio Jar
dim, João Penido, =·mna_ F igue1redo, Landulpho de l\laga
lhã.es, Odilon de An(. ~:1 de. Laruou-nier Godofredo, Jo·sino de 
ATaujo, Fr().lleisco Paclielio, Waldomiro de Magalhães, •Hono-
1'ato A!ves, Manoel Fulgencio, Mello l"ranco, Ce5ar Vergueiru, 
Mairco!ino Bat'!L'eto, Veiga .Miranday Palmeira: Ripper, Sam
paio Vidal, RodriS"UeG Alves Filbo, .Manoel Villaboim, Ramos 
·ca_iadr2, .~yres da · silv~, Tullo Jayme, $everiano Marques, Pe
reira Leite, Cos;t:ct Marques, Ottoni Maciel, Luiz Xavier, Abdon 
Bapti1>ü!, Pereira de Oliveira, Evatl."isto Amaral, Augusto Pe·s
t3'll:a., alcides Maya, Nabuco de Gouvêa e Flores da Cunha _(98) . 

ORDEM DO DIA 

· O Sr. Presidente - ~fi. lista de presença ~ccusa o coro
varecimento d~ 106 Srs. Deputados. 

Não ha numero pal'a se proceder ás votacões das mate
~ias q-ue se acham sobre a mesa e das constantes da ordem Cio 

. dia.. ..,, . .:..._ .. t _ - . ,r 

Passa-se ás materias em discussão. 
Encerrada a 2• discussão do artigo unico do projecto 

D. 657, de 1020, autorizando, dentro da vei-ba orcameutaria 
para 1921, a construcção de um.a linha telegrapsica de Uran(iy 
a Condeúba, fica.ndo adiada a votação . 

Encerrada a 2• discussão do. artigo unico do . projeo ~o 
n. 683, de 1920, abrindo o ct'edito de 114 :655$228, supple
mentai~ á verba 16" do O!'camento vigente do Müústerio da 
~uer~a. ficando adiada a V-Oitação. 

f • discussão do projecto n . .150 A, de 1920., · equiparando 
a importancia de <i:quebraS> dos thesoureiros e fieis da Re
cebedoria do District~ Federal á que recebem os pagadore! e 
fie-ii; de pagadorius do Thesouro Nacional; com parecer favo
l"n.vel da Commissão de Finanças; 

. Encerrada e adiada a votação. 
i' discussão do projecto n. _OOS A, de i920, conce<lendo 

isencão dos direitos de imporLacão a usinas de fabricação de 
ferro e aço em territorio brasileiro; com emendas da Com
.missii-o de Financf!s: 

Encerrada e · adiada a vota.cão~ 
· t• discussão do rproject.o n;_ 492 ~.\, ae i920, 'n.uLodzando 

. e reparo e constru~cão de estradas de rodagem; ·oom parec~r 
~ontrario das Conmrissões de Obras Pu1>1ie1ts e de Finanças; 

· ·Encerraâ~ ~ !~ ~. y~lp~ -~ 
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-1' disc.ussão elo pr.oj ecto n. 285 A, de H)tO. uutoril:ando a 
revi;;ão rio contrac~o ·~om a Companllia Chemíns de Fer: c·orn 
P<\l'Ceci- da Cummissã.o de 'Obra·s P ublicas opinando pefo ar
l'b i vamento do projecto ; 

· Encer1·adu e atliada a \·atação. 
Di5cus.são unica. do parecer da Conunissâ•J .de Hmaucas, 

loiObl'!~ a emenda offerecida na 2• discussão do 'Pl'ojecLo 
n. 5/ O A. de 1920, a.utorízando a abrir o 1;redito de i 1: 140$. 
pa1:a a construcção de uma I.inha telegraphica enLl'e Xiri1;ica e 
Ypiranga; r.om par:ooer· favoraycl ·da Coromissão de Finanças 
á emenda apl·esent.ada (vide projecto n. 570 B, dg 1920) ; 

Encerrada e adiada a votação. 
Di-:cu~ão u nica <lo pareôer da Commissã.o de :Finani;a:: 

.:'ub1·r~ a emenda offerecida na 2• discussão do projecto uu
.1ncro 575 A. de 1920. aut.orizando a abrir~ o credito de 41 :80~. 
vara coustrucção de uma liruha telegr~plüca en.tt·e Piedade e 
Soroeaba; com parecer fav oraYel da Commissão de Financaio 
'1 -1-~ine-nda apresentada (vide projee-to n . 575 R de 1920): • , 

.L'lce1·rada e adiada a vota~ão. 
Di~cnssão- u11!ea Jo parecer da Commissãc• <k l<'inau(;al'> 

~obre a emenda n. 2. offerecida na a· discuss5.o <lo projecto· 
1>r. 575 ,A., ue 1 fl.20, · ~n.tt.orizaIJ1do _a na:turahza~ão <fo mulhe1• 
'!~lrang-cíl'a. casada com bnsileiro; com parecer das Comrni;;;
i;õrs de Cor.slituir;ão · ~ Justiça e de Finanças, sobre us emen
da~ api-e~entadas (vide projecto n . 576. B, de '1920). 

]:.ncerrada e adi~da. a "-otaç~: 

O Sr. JoaquilJJ. Osorio (Mo1Jim,~nto de attençiío) -
Sr . Presidente, nos donsalscur.;o~ que proferi cootra. este projecto, 
expea.di, larga.mente, os motixo~ da :;11a ioeoostitucioualíd~do e iu
conveniencia.. :.\Ianteoho, hoje, essas razões, com at·gumento; i'ot·ue
cidos pelo proprio douto Relator d:. Commiss.í.o de Constituição e .Jus
ti<'~ em seu p-a.reccr sobre o sub~itutívo- e em.enQas apreseotadas ao 
project<>. 

Escreveu o Sr·. Jfello Fl'anc<>: 

«Como se "ê do art. 1''. o projecto nacionaltz:t ta.mbem a. 
a. mulher estrangeira.. - <:asa.da. ~om brasileiro, - pelo facto 
~ do casamento. como a Constituiçã.O n acionalisou numerosQ:!I · 
estrangeiros só pelo facto de so acllarem cllcs no· Brasil em 
determinada. época, ott pelo facto de possuh-em cllcs be~ im
IUO\'eis no Brasil e serem casados com brasileiras e terem filbos 
hrasileiro:>; por outro lado o projecto excluin da n&eionaliza.rr'lo 
a. mi1lbcr estr311geira que fizer constar.do teL·mo de ca.sam~ufo 
a vontade de conservar a ua.cionalidade de origem,, do mesmo 
modo qu~ a Co~"tituição El:!cloha du. naci-0na.liba.ção concedida. 
pelos clt~dos ns. · 4 e:; do art. 69, os estrangeir~ (we dccla.-

/ ·~ , . . 
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t•assE: .º anii110 de con,;errat· a uadou;dicladt\ de ori~r}u1. 011 qlll~ 
m.1wlcsl<1i,;C a. iutencã" de ll<i.O ruudar de 11ado11alidarfo. 

"O proje~to guâ.rdou a 1aes1wi fót•ma. d(} rcdacçãv •lo~ 
n~. -~ e ;; do art. 6~ da Con;;t.itui~ã.o Feclcl'al : "Os estra1~ciru;: 
que ... u:lo <leclarai·em dentro ent sei-:: mer.es depois de. eut.ra1· 
t!m vii;or a G•m5titiül·-ao, o ani.111u .J.i: consc1·1;ar ( t, nacionali,(lad-c 
1.fr 01:i !Jcm; "º~ .:st1·an~efro~ que possufrem bem' .•• sal-e-o si 1wi

mamfcstanm u intenç1io d~ n1io rrmdM· rJ;: nacionalidade." 
· O_ pro.iecto, portanto, nã.o · foz mais d•> que conservai· a. 

tevlm1oa do te:xto comtitucioual . » 

l,Juc ~e deduz do exp();)t.c»! 1_1ue o proj ueto cl'ea. ina.is nm t:aso de 
nri.tv:rali;;_aç~o tacita., além do:; já. cr·ea.dos pelos g~ ·Í·º e. z;• do art. 1)\) 

da. Const!tu1ç:~Lo Fedel'al. Com elfeito cscrevc ll o Hclator: · 

·<O art. -i" di;;poe~ 4ue u. mnlhet· est,raugeira. que se casar 
com brasileiro, adquiL·e a nacionalidade deste, s:ilrn 1;i preferir 
conservar a. sua 1rncionalida.de de ol'igem •.. " 

Pergunto, ::'-r . PresiJ ente. ,,:i cm fü.ce tlo aa:;~o direito, a. matei·in. 
de i1acionalidadc, é tle direito Cl)llStitudonal ou de direito óvil '! 
E' de direito constitucioual. 

A Constitoiçfl.o Federàl regulou tl llla.tet·iu. 110 art. t>O. 
Pôde o legislador ordioa.rio ;unpliar os casos de na.tnralbaçã.o . ta

i.:ita. "! :\'"5.o; :;eria u.r1'0l'ar-. .;e cm podct· eou.<;tittJirite·. · 
. Não fecho~t •~ Constituiç;!.o. cnt.rctanto, ás portas :°L na.tnralisar,ii•) . 
Prescre..-c na lettra f do c~itado a.rt. li\!: ·. 

«São cida.dã.os bra,,;ilcil'os os c:>tr angeiro,; por out ro modo n;~tura/ 
iiS<td05». 

Sã.o o:; ca,;os de 11aturali~a-•;•"iv comtnnm. l'egulaóo,- pe las J&~ ur
dirnxria.s de naturnlisaçã.o. 

::;ão os caso,; do 11a.tUL·:•!i;:açào ,_., ,,,1- i:.~!ia . 

Ora, dispõr lfUt! -~ lllUillOr CStt•an;eim que ~l! •::l:'Ur com brasi
leiro, ;J.dquire ., uacionalid~de <lc..;tc, ,;a lvo so prcr,u-it· cort--cn·a.r a su;1. 
nacionalidade de n.rigem, Cl•ll tO fai o ;u·t. J ,, tio projecr.o, é croar um 
11ovó caso d·~ uatrrr:LlisaçfLO taóta 011 presumida.. 

Si uo direit(1 patrio, n. rnat~ria ro,;sc 1l,1 cfü•eitn c;i\"il , tal 5r..:t·i;i. 
905,;i\·el, ala~ 11~.0 cÍ ittJtoissh·cl, KCriiJO C0t0(t C tu:l.tOt'ia. de direitrJ 
constitucional. j:'L r1,gula<lt1. por cst.o. 

Dero11.i~. n.ti:cuda-1\•~ : Em l'a •:c cln Co11sti1,11i~.fLO l-'r.\dCt'<ll. art. 71, 
rlao sómontc a bra~ileira ca.>a<la c•ull '1strangciro cr111scrra a. sua 11;i 
cioL10.lidl\dC, t~oruo 11xcrc~ inll11c1wi;i pu.1·;L facilit;i.r. ao sou ma.rido, ;L 

;1cqnisiç:i.o tla. r1ualid:Ldo lic br~;~í~ciro (a1·L_. ô'J, n. :>). ll~cizi1•(1c,ww11i1!, 
r: r~slrttn{lcirtt. r.a.~m/IL r.0111 bras1lcu-t• m•mtrm •l .m11. concli(~cr:n de csf.7'an
r11:i.r« t Clo·i:i~ fkvilacq1ut, ~~on1men1;u•i(I~ au Godigv 1.:h·il . vol. 1º, 
.P"· 1-15. 

"' Escreveu n i110,1u·e rel<1tor. par;1. jnsWi1:ar " p rqjccco que, tcnuõ 
e~te 010 vist:i , n a.lto tim sndal 1fa 1:mitic~':·:·Lo da familia no mc:>m<> 
l'~iruum de dire!to privado: ~··_01· raciliú~1· a . mulher e~tr:mgci~:i. ('~l 
:sada com brasileiro, a ;1.cqms1ç:to da nac1onahdade bt•a.s1le1ra, d1spen-

c . - '\' ol. XIV 33 
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saodo·lhe algnroas das condlçãcs exigidas no processo áe natul'alisa
ção commuin, o proj ecto dispans& todas as coadiçôas exigida5, :i.tó 
mesmo para. a: lllulber estrangeira. · que hou1·er fei to co:uigu.1r 110 
a cto do casamento a vontade de ficar e3trangeira. 

Porque, pergunto, não facilitar na lei orditiaria á mulher ~tran
geira casada com brasileiro , a acquisiçllo da nacionalidada des te, 
creando·se para tal caso concreto uma formula cs;1ccial. entre os 
que podem ser instituídos pslo Congresso Nacional ~ . 

• \fas, quem procura dificultai- a providencia? 

Deve-se facilitar a mulher estrangeira casa.da com brasileiro a 
acquisição da. nacionalida.de bl'asileira, embora a experiencia tenha. 
demonstrado qua essa uniões podern realizar-se sem que a naciona· 
lidada ou Cl'G11ça sejam um obsta.i:ulo â. sua duração. (Arava., 
Commenta.Iios ã Constituiçito Argentina., 1 vol. pag. 297}. • 

Nest.e auto.-, lê-se, que a mulher, na Argentina., conser\'a a sua 
nacionalidade • 

· Não a. perde pelo matrimonio, tal a juruprudencia -da Suprema 
COrt.e Federal. . 

O projecto nenhuma farmula especial estabeleceu para a natura4 

lização d& estrangeira. casaàa. com brasileiro. 

O substitutivo é que organisou ta.l formula especial, pela qual o 
procesoo de naturalização, nos casos dos arts. :l 0 e 2•, seria feito 
per~ntd o agente consular bra.5ileiro, am cujo pait têoha r.mdencia a. 
mulher estra.ngeira, dispensada. do requisito da residencia no Brasil. -

Que maior facilidade ? 
Escreveu o reJat.or, que.os· a~ts. i 0 e 2°, do substitutivo devem 

ser regeitados, porque, além do mais, elles assentam unicamente 
na theoria da reciprocidade. 

E ainda pOr inconveniente. 
!\fanifesto eqolvoco. · . 
Em qne consiste essa theoria. ? Consiste em conceder aos ostl'a.u. 

gairos sómente os direitos que o seu Esta.do assegurar aos na.cionacs. 
· lfü os principios, cujo annuucia.do basta. pa.ra. mostrar quo o~ 

artigoa do snbstitutivo nã.o assentám em tal theoria. 
Que direitos negam a mulhoL· astraogeira os referido;; a1·t igos ? 

Por clles, a mulher estl'angeira que se casar com brasileir o e <Jttc, 
quizer ser brasileira, poderá sel-o, pediante processo d!~ oa.t11L'alis11-
ção estabelecido, ticandolfln todos os direitos de que goza 11. mulhcl" 
brasileira, sem indagar quaes os direitos riuo ella tiaha na Patl'ia àa 
origem, ou reservas que lá soffressam. 

Os arts. iº e 2° do substitutivo. ao onvc1. do as.-;enta.rem 110 

cspirito da reciprocidade, que ompresta ás r.elaçõcs ín tcrn;icioaa.os . 
uma fei~o da ameaça o do llostilidado, assoutam no cspirito do 
direito internacional-do harmonia, do pai e de concordfa, procl)ran
do evitar conmctos. 

E'creven o relator: 
«0 acto da opção é baseado sob1•e a vontade e esta. ta.nto 

póde manifestar-se pela declaração positiva, feita. pela mulher, 
no ~ntldo da conservação de sua naturalida.de de origem, ' 
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quanto pela realiz~çã.o do casamento sern a.quella declaração,
acto este que eUa sabe ter como effeito a acquisig1o da nacio~ 
na.tidade brasileira., desde que silencie quanto á difu decla
ração.>,. 

Como deduzir do silencio-da mulller estrangeiL·a no acto do C<t
sarnento com brasileiro a intenção de muda1' de nacionalidade? :\ 
pre.sµmpçã.o uri.o póde ser esta , porque contraria a lei natural quo 
prende o individuo ao so'lo em que nasceu. A pl·asumpçã.o só póde 
ser que a estrangeira. quefra consen·ar a. nacionalidade de origem. 
Xa. generalidade das nações.latino-americanas, nem . seria. admittida 
a fazel' qualquer declara111l.o, porque, mantem a nacionalidade de 
origem. .. 

O qne a logica manda é esrerar que ella, e;pootaoeamentc, e, 
lil'remente, solicite a. nova Patria-a do marido. O modo de naciona
lizar do projecto offende a. liberdade individual. Motivará protesto, . 
como protesto mereceu o rlecreto n. 58 A, de :15 de dezembro de 
:1889, por' parte de Portugal, ltalia, Hespanha, Inglaterra e A.ustda. 
·nuogria, porque e:>ses governos consideravam aquelle decreto con
trario á liberdade inàivid11al, ao;; prtucipios de direito internacional, 
e carecedor de base j uridica, pol'que procura-va fundar a. naciona.li-

. dade no silencio do cidadão estrangeiro, ·em uma presumpção 1J7·a&uíta 
da vontade deste em escolber a nacionalidade brasileira. 

Extranhas sei'ão as consequencias do projecto, si convertido em lei. 
Sómente pá"dem casai· pera.nte o agente cousula.r brasiieiro . pes

soas naciona.esdo Brasil e pela fórma. estabelecida no dil'eito patrio; 
a.s formaUdad(}S e os impedimentos ser ã.o os prescriptos pelo direito 
patl'io e por a"btoridade br asileira. solvidos . 

CO"mpete aos consu1~ p1·esidir á. cclcpração de casamento de pes , 
soas nacionaes do paiz a que servem. (Consolidação das Leis e Deci
si}cs referentes a.o Corpo Con;;ulat' Brasileiro); excroer, para. . seus 
nacionaes, as funoçõc:> de officfae.;; d-0 registro civil e de. notario, de 
aCl!ô1'do coru as leis brasileiras (art. 18, n. 25, Cap . VIII do Regula
mento do Cot·po Consular , apprOV<ldO por decriàCO n. H.058, de H de 
fevereiro de 1.92.0). 

-Isto posto, o casamento da fillllhcr .estrangeira. com brasileiro, 
procede-se no e5tta.ngeir t1 pc1·,mte a autoridade estrangeira, e, 
pt·ova.-sc do acco1·do com a loi do paiz o ode se cclebt•ou. 

Far.a-se a bypothcse do ca~arnento colebrado em paiz q11c fiil.O 
cousídere o casamento mocto de adquirir ou de perder a. 11a.cio11a
lidadc, que é o ca.so, em geral , das naç.ões la~ino-america.na.s. 

Do processo de babilitaç;lo do casa.me11to consta ser <i. mulher de 
nacionalidade da Pa.tria de origem, por que ella. mesma o Jeclarou. O 
juiz do acto a casa., como nessa coodil('i.O . Como considcral-a o legis
lador bra.sílciro, deHJc loao, brasileira '? 

E, si a. nubente é uma menol', qna.l sel'á a r eg1'a.? Obteve cou
;;entim ento para casar ; mas, para mud:i.L' de naciona.lida<lc, qu() não 
poderia sei> supprido. Póie-se considerai-a brasileira. ? E si a 11ac;;a ,., 
estra:ogeira não adopta. o ca.s:\mento civil u.nico reoonhecido '? · 

Est as hypotb.eses, e outras que pojeriàm. ser fig ura.das, rno.stram 
a. extravaga~~~ ~ projecto. · 
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Aconselha. o O!'a.do1·· a rejeiçã.o do a.t·t. 6° <la ·suli~tir.utivo, porque 
além do mais. di({i.culta em ~:r:cesw a 11,acionalização do~ estra,ngefros. 

Em que·? O processo de ru1.cioualh:açil.o eontinúa. a. ser o mesmo. 
E:dg~-s~ gue a uatnralizaç.ão sómente seja concedida uma vez,qu_e 

a. esse prmc1pLO nílo se oppunha.m ou não faç~m reservas a. Const1tu1-
<.;.ã.1J ou ieis da 11a.çã.o de origem do requerente, pi\ra .evitar as leis 
oelbruck; e que o esfraogeiro prove qu~ já satisíez na sua patria as 
e\'.igencias da lei regriladora do serviço militar qu que está exonerado 
desse onus, pol." qne uã() ê logico nem rasoavel que uma· nação incor
pore á. sua na.cionalida.de indivíduos que ainda estejam submettidos 
ao regímen militar .estrangeeiro _ 

Escreveu o relator: O art. 7° não deve ser acceito por ser 1Je:Ea
torio aos nat1tralizados e por outro, desoecessario qua.nto ao fim prin
cipal a. que visa~ visto que a. naturalizaç.ão, incorporando o estran
geiro á. commuubã.o b1•asileira., torna-o ipso f'ar::to sujeito aos deveres 
que a.s nos.sa:: leis impõem igualmente a todos os cidadaos. 

Eis o que dispõe o art. i.º do substitutivo: 

«0 estrangeiro naturalizado a.ffirmal'á. pol' um termo que, 
' pessoalmente, assignará, com duas testemunb:ls idoneas, pe
rante o l\1inisterio da Justiça e Negocios Interiores, consu!a.dos, 
governador Otl presidente de Estado, eru que residir, acl1a1•-sc 
prompt.o para supportar os onus impostos a.os cidadãos pela 
Constituição e leis da. Republica, bem assim, a ranu11cia a. 
qua.esqnel" regalias on privilegio:> que possa. possuir, toda. a 
obediencia ao paiz ou autoridade estrangeira., devendo ;;et· 
transmittida ao•respectivo go1'erno a. que pertencia. o na.tura
fü:a.do a communicaç;lo da <JCCurrencia. por ~·ia d?plomatica.,, -. 

Onde o vexa.me ? 
:-ros Estados Unidos o estra.ngeiro para. natm·alizar··Se deve de~la.

ra.r perante a. autoridade judicia.ria, que tenl1a. jur·i.$dicção de com
mo~v law, sm· sua. intençã.o tornar-se cida.di10 dos Estados Unidos, e 
renunciar para sempre obediencia a. qua.que.r sobe1·ano estrangc1ro, e, 
cspeci.a.lmente, a.o que ultima.mente ol>edecia. Depois de prestar jura
mento, a autoridade Jndiciaria. passa um titn1o. 

(V. Ca.slier~ t. 2º p. 302 e seg.} 
. , Si a na.turaliza.ção e! um ucto digno, deve ser um acto publico, 

solemne, correspondente ao seu alcance_ . 
-:Vos considera.nda 3º e 5°, do Substitutivo, onde. se li! «adquire a. 

nacionalidade de origem» ; u;a,dq uire a condiçr~o estrangeira", leia-se 
<tperde"a na.ciona.lida.de de origem», «perde a. condição de estl."angei
ra,•--como a!.iás é de fa.cil comprebensii.o. 

-Fiz o que em mim. cabia pa.ra a rejeição do projccto. Trium
pbou, entretanto, no meio da. !ndifferença. da C-.i.mara. E' inconstitucio
nal e incoveniente; Além de fü•mai• o principio da absorpçã.() da. per
sonalidade da .mulher" pelo marido, persistencia do "Velho direito, cor
porisa.do n& manus romana e no mundium, ge1•manico. (Clo•is. Bevi
Jaqua., commentarios ao God. Civil~ fº.vol. pag. H5, Direito da Fa
milia. Capltuli:; do·casàmento). 
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O fü'asil nenbuin interesse tem na. J.dopção do projecto, que. s6-
mente póde ser reclamando par.i attoo<ler casos individuaes, àe ma· 
lheres estrangeiras, que, continuaram nessa. coodi<;.io, ape-~:i.r do ca.
s:a.manto oom brasileiro, que mantiveram a intenção de con
servai· a nacionalidade de ol'igem, e, qtie. ho;e. emool'a aindn. 
indifferente ao Brasil, que nã.o conbecem e cujo sólo n;lo re
sídem, querem, entretanto, ;;er havidas como brnsileiras, àesde ;i. 
<lata do casamento. dispensadas de qua.esqner fotinalidade>, quereo1 
possofr o titu1~ declaratorio de cidadiis brasileil'as, para o '?ffeito dr. 
mteresses particulares, talvez feddos na ultima grande guerra., na 
qual talve~ não tenham servido os ideaes do Brasil, qne, agora, Tel';í, 
de':\ interrir talvez, p::l.l"a salvaguardar o~ refet·idos íntere;;ses. 

O Cod. Civil nfls :irts. 8 e :1·" regula. u capacida.de civil das pes· 
soas; 

«A lei nucional da. pessôa. determina.. a capacidade civil, os 
direitos de famiUa, as relaÇÕes pcssoaes dos empregos e o re
gimen dos bens no casamento, ~endo licito quanto :i. este a. 
opçil<> pela lei brasileira. (:i.rt. 8º) . · 

A. successiio legitima ou testamentaria, a ordem da vocri
çã.o 11ereditaria, os dil'eitos dos herdeiros e a validade intl'ill
seca. das disposi<}ões do testamento, qualqner que seja a ua.tu
reza. dos bens e o paiz onde se achem, guardado o disposto no 
Codigo acerca das bcr:i.nça.s va.gas a.bertas no Brasil, obedece
rti-1> á lei naciQnat do fa.Jlecido; si este, po.rém , era casado ~m 
brasileira, ou tiver deb~a.<lo filho~ ht·asileiros, ficarão sujeito:> á. 
.lei br~sileira (a.rt. H ). » 

1) Congresso Nacional, com a approva.ç:io do projccto, além de 
uma inconstitucionalidade, pratieará uma flagrante c()ntradicÇ;in. 
3im, porque em face da Constituição Federal, a. brasileira. casada 
com estrangeiro, nã.o pe1·de u. sn;i. nacionaUdarle. Como decretar, que 
a. est1•angeil.'a. casa.ela. com brasilciL'O, perde a sua nacionalidade; de
duzir do seu silencio. no acto rio casamento. o animo de mudar de 
nacionalidade, quando :.is legislações latino-americanas, ~m geral, 
nü.o consideram 1) ca.s:i.mento modo de .adquirir ou perder a. nacio
nalidade? Pois a pl'esump1~ão não devia ser o cootr·ario. isto é, qu~ 
o silencio tra<luza o animo · d;i, mulher de seguir a lei dil. nnçM de 
01•igom ? · 

Si a. lei do paiz determina. que:~ mulher, embora. pelo tl~amento, 
. mautenha. a. nacionalidade de origem, que necessidade tem ella. de 

fazer protesto, no acto do consorcio. de conservai· a nacionalida.de de 
sua Patria, que, ainda., pel.:i. lei uatm·al qne acompanha a especic 
humana. é a Patl'ia do seu alfocto, cert;i como ó a ma.:dma rle 
Oanton: · · 

" A Pat.L-ia. não se leva. na. :--0!:L dos sapatos.» 
( .lfuítu IJem; rmtita '1P.1n. (J 01·1ulrir d cnrnp1·im1.111tado. ) 

Encer.rad::r. a discussão u.oica do parei:et· da Commis3<1.u ele Flnan
<'~s sobre a emenda n. 2 olferecícia.' .oa. 3" discussão do pr()jccto UH· 



Cãnara dos oepllados - lmfl"esso em 2910612015 00:49- Página 145 de 159 

. mero 576 A, de !9.20, autorizando a. na.turallzàçto de mulher estran
geira. casada com brasileiro e adiada a votação. 

Compareêaµi ainda os Srs. Alberlo Maranhão, Raul Barro30, Ma
noel ReiS, José"Bonifacio, Vaz de 111ello e João Sitnplicio (ô). 

O S;r. Breaiclente - A lista de presença. a.ccusa. o com-
parecimento de H2 Srs. Deputados. ·. , 

Vae se proceder ~ votação da.s ma.terias que se acham sobre a 
mesa e das constantes da ordem do dia. · 

Peço aos ·nobres Deputados ·que occnpem as suas cadeiras. 
Pausa .) · 

Vão ser considerados obje~to de delibei-a.çã.o tre~ projectos. · 
Sao suceessivamente lidos e considera.dos objeot.o de delibera'l}ão 

oc se8nintes 

Pllon:cTOS 

N . 395 - i920 

ProTJidencfo, sobre o modo de ,Pagamento da.s consignat;ões dos funccio-
' · narios _pu~~icos 

·O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unico. A pai·tir de i de janeiro de i92.i a.s consigoaÇõo.; 

feitas pa.ra pag<i.mento das dividas contrabldas a.tê 31 tlo dczemuro 
correnta, pelos funccionanos publicas ci"is o militares e pelos dia.L·i~tas 
da Uniã.o, e bem assim pelos runccionarios e diaristas da Prafc1tura 
do Districto Federal, em estabelecimentos bancados, associações do 
clasge on outras e tambern com particulares, seL·llo de<l11iidal> da.s ro
llla.S mefi~es, met.'!.de nas datas constaat:is das mesmas consign:iç00s e · 
a outra metade, accrescida do juro legal de 6 º/ º' nos prazos de urn 
anno a. contar das referidas datas; t'&voga.das a.s disposições em <:.011-
ti:-:i.rio. 

Rio de Janeiro, U de dezembro de i920.-Paulo (lc Ftonlín.-A.' 
Commissão p~ Finanças. 

N. 596 - 1920 

Pi·<> .nova ao posto inimcdiato o ·2· t enente a1Jindo1· tut1;<J.f.~ 
Ja'l}1ite Amcr-icano Fc ·~· ·, 

O Congresso Nacíona.I dccr~ta : 

Art. Í.º E' promovido ao posto immedialo e corn as Y:lll
f :i.gens correspondente:;, ·õ 2• tenente aviador naval, JaymP. 
i\mericanq Freire. 
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r SESSÃO ÊM t5 ·DE Di::z8.M.BRo DE f920 

íArt. 2.º Reverterá em beneficio de suas irmãs menores 
e orphãos, as vantagens decorrentes dessa promoção e dei
xadas pelo fallecido official. 

Art. Revogam-se as disposições em contrario. 

Motivos que justificam o projecto. 
Ter fallecido esse official no cumprimento do dever. Ser 

arrimo qe irmãs menores e orphãs. Havér precedentes em 
casos identicos para com officiaes aviadores de terra e mar, 
fallecidc:s aqui e nn estrangeiro. Ser de inteira justica pam 
animar e assegurar garantias de justa replll'aoão a todos 
aquelles que. se dedicando a tão incerla e arriscada especia
lizar.ão mil i 1 a1-. conf.innarn inspirado:" no seu ardor patriotico 
n persistir com o risco da propria existencia, e a se dedica
rem com hroismo e bravnr:.i. ao serviço da Patria na aviação 
naval e terrestre. 

Sala das sessões. dezembro de í920. - Mario Hermes. -
l. Mari(Jabefra. - Ubaldino de Assis. :A' Commissão de Mari
.nha e Guerra e de F:inanr,as. 

N. 697- !9!0 

Concede pralllios aos planta.dores de eaeV.ceaa 

Art. 1! ·o Governo concederi premias, á. razão de dez contos de 
réis por milhão de pés, a quem, nas regiões tlagelladas pelas seccas, 
plantar cactacea.s, nas variedades aj)ropriada.s á forragem. 

Sala das se~sões, 15 de dezembro de i920.-Jldefanso Albano. 

J1utificar;ü.o 

Na zona. do Norde...'<te, consta.ntemente flagellada. pelas seeca.s, ha 
grandes tractos de terra. quasf esteril, que não póde receber os bene
ficias eia. irriga~ito. mas qae p6dc produzir vegetaes de grande valor 
nutritivo, tanto ]lara. os homens, como pa.ra. os animaes. As cactaceas 
medram em terrenos pedregosos e estareis e servem de excellente ali-
mento. · · 

Durante as seccn.s recorrem os sertanejos ao chiqne-cbiqt1e e ao 
mandacará, cactaceas muito cornmuns no nordeste, as quaes salvam . 

. da fome a muitss rezes. 
· Na. America do Norte são as cactaceas grandemente apreciadas e 
iargamente aproveitadas para a alimentação do g'ado. 

Uma. variedade de palmatoria. orinnda do l\fexico foi objecto de 
experiencias ·scientificas por parte do gr:u:ide Burbank; que consep;uh1 
uma nova varied:i.de sem espinho:;, chamaria <<Cactus Burbankn Estn 
especie já foi intr-00uzido no nordeste pela. JnspectoMa de Obt-!1.s con
tra as seccas. com optirnos resultados. 

O presente projecto ele lei visa incrementar o plantio de tão 
uteis vegetaos, cuja utilidade áquclla 7.ona melhor poderá ser avaliada 

. pela. !eitnra Q.os seguintes a tigos, public:i.clos na. imprens:i. cearense. 
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0 CntQUE-CHIQUF. 

No;; se1·tões onde abunda este preciâso cacto bc-ai;ileiro, a. s1ia. 
:1.~.ã.o cm pr"l da. pecuaria. o da propria humanidade, durante o teri'i
vcl cataclisma de que convalcroemos, foi ma.is p1·ompta e beni;fica do 
que .:i. do governo central com. as sua.s ínspectorías açambarcadoras 
tl:ts emissões feitas para soccorro publico, 

Emquanto a a.rvore do chique-elliqne constitue umn. forragem sub
:,"t~nciosa e disputada pelo ca.v;ilJo, boi, carneiro, e cabra, a. su
raiz serve de alimento á populaçfU> sertan~ja que' duronte as seooas; 
se vê na dura contingenoia. de romper a. repugna.ncia do pala.óa.t' 
par-.$ satiSfazer as exigencias do estomago. Est.á neste caso a raiz do 
chique-chique, que, embora de paladar desagradavel, possue substan
cias verdadeiramente uutritivas. 

A raiz deS$6 cacto brasileiro é um turbeculo semelhante ao da. 
maeaebeira, do qual, os famintos, coofol'.me lJi•,s ensioou a necessi
dade, fazem diversas igaarias, chegando a.té a paniâeal .. a, estando 
boje l'eriticado qoe em parle doS sertões de Cratheús e Tamboril, 
ond& abunda o chique~chique, não emigraram "' nem mOl."l'eram de 
:fome os rebanhos e a. população. ' . _ · 

o OQl'énel Antonio Enéas Mendes, que aeaba de chegar de uma. SU& 

fa7.enda em Tamboril, oade o chiquechque existe com abaudancia, mar:i.'1 
vilhou-nos con1 os servicos que· o prMioso cacto veiu de pte ... 
star á pecuaria e á humanidade o anno passado. 

Disse-nos elle que daquelle sertão nínguem fez retil'a{i:i / 
de gados e que a poppia.ção, . mesmo sem os soccorros do Go
ve_rno., alli c~onseguiu romper a. secca., oom o auxilio qua.s~ 
1::xclusivo do c:hiquecbJ.que. -

Identica. noticia nos deu• um grande fazendeiro de ~ant:.. 
QuiLería, cujo prejuízo em · gado, nã.O foi a!léni da nnrmali
dade, porqrue nas suas fazendas _posto que em pequena quaú- _ 
tidade, e.."l:iste o substancioso facto, accrescentando que nas 
proximidades da Serra Verde, em uma faixà de chiqueohical 
~a.lv.aram-se 1 . 000 cabee.as de gado e umas 50() pessoas. 

Esta propriedade do cbiquechique, aliás é uma cousa de 
h:i. muito conhecida. mas no entretanto· w senhores fazen
~fros não cuidam do seu cultivo, a. àespeito de er escereri1 
·~ se reproduzirem as arvores em qualquer terreno, a.té nos 
interisticíos dos rochedos e- crue tanto mais cresce e repro
duz, quanto maior for a ·falta de eh uva . 

Já que o nosso fazendeiro imprevidente . •J _egois~ nãc:i 
toma. o menor incommodo sem ver o commoao irmnediat(} e 
directo. cabe ao ·.Governo irustituir um premio ao oultivado1· 
jo cbiquechique. como faz oom a ca.nafistula e outras forra
gens de muito mais diffieil cultivo e de muito menos resul-
tado pratico. · 

.CD' A LuetQ., de Sobral, -O.e 1.õ de maio. de 1920 . ) 

o CJ;,!;IQUEOHIQUE 

Da. familia das caetaeeas. o ohiquechique é sem du~id:i 
a pla.nta mais nutritiva e a. ·que alimenta a-m..ior numero de. 
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esQMies de .animaes. S~bemos que n<?s sertões de Jnhamuns. 
lndependencia,. Tamboril e Santa Quiteria, onde abundava 
tão .l)l'eciC>Sa planta, a pop1:11.ação pobre daqtu.ellas paragens. 
em elevado nu~ero de fam1llas, -durante as calamidades das 
seccas que temos atravessaüo, alimentavam-se· e:x:clusiva
m~nte c~m a massa e:rtrahida do amago das vergonteas do 
ch1queehique, que. assada tem o gosto da macaxeira. E' por
tanto de regular paladar e de grande substancia. O seu fru
eto é doe.e, tem bom gosto, e sen·e de alimPnta<:ão. O chiquü
chiQlue nã~ é nocivo, á. saude visto com0 as pe-ssoas. que com 
dle se a.hmentam conservam-se sempre robustas. sadias e 
fortes. O todo de chiquecltiqae compõe-sP- de uma carnosi
dade muit-0. espessa. eob·erta com umá pelicula lustrosa de 
cõr verde, resguarda.da p1>r uma camada .a~- agudos espin.h•)s. 
No centro dessa carnosidade, encontra-sP o amago coberto 
com uma. fragil ca.pa de madeira. 

O .povo prepal'a o chiquechique para s~a. alimenta.Jão, d0 
modo seguinte : Primeiramente, corta com faoão a ponta dit 
h:i.ste .. e por ahi verifica se é de boa qualidade e em caso ::i.f
firmativo, eJCtrahe a carnosidade com os espinhos e va.e en
feil,13.ndo as yaras (ce>mo elle chama) q.ue i' o amago. coberto 
r..om a. fragil capa de madeira, e qua.ndo complet.a a provi
!'lão àa.q.uelle dia. conduz para o rancho os feiches1 onde ai;
srun no borralho us varas suffic!entes riara o. primeira re
:reir;ão, pondo assobras, depois oe retirada. a fragil capa, ao 
sol. a fim de seccar. Conseguido isto, lavam-na. em duas agua.s 
e secc-a"m novament.e, pisam-na em pilão, de cujo :processo re
:--;ulta uma massa fina e alva. da ·qual fazem o euseús, a ta-
pioca, arr.,<>ú, ete. . · 

Não exageramos P-m affirmar que umas 10.000 pessoaJ! 
do;:; longínquos sertões de Tamboril, Tauhá e Santa Quitheria, 
.onde não chegaram as ohrM <le soccorro publico, salvar&l?-se 
de> tenivel catacfümo da secca, alimentando-se exclusiva
mente do nos::;o precioso cact.ns cu.io cultivo devia merecer a 
attenção dos nossos governos. No proximo artigo nos oocupa
r>emos d~ utilidade do chit:tue-ehiqu'e como forragem, de
monstrando que nos logat'P::: onde elle abunda, não se fer. re
tirádn e foi insignificante o prejnizo na pecuaria.. 
' .(De A r,;~eta, de Sobral. de 2-9 de maio de i.920.)'. :.!. 

O XIQTJE-:::llQUE 

Dn. familfa das cataceas o Xique-Xique é sem duvida s 
Tll:mla. mais nut.rfüva ~a· cR1P. alimenta mais numero de es ... 
pMies de animaes. · t · 

Sabemos que nos sertões de Inbarouns, Tambol'd, N San a 
Quiteria onde abundava tão preciosa planta, a populaçao jl{l..., 
bre daquella.s paragens. centenas de familias ~rante as tia
famidades das sect>-as, ql).E': temos atravessado, ahment&ram-se. 
~xclu!'iivnmenf.e ela massa extrabida do am~"O das vergontea.s 
do Xiquf\-X1que, o qual, sendo enxuto e assado, tem o gost~ 
ela mac:i.:x:eira. e portanto de regula'!' -pala.d~r-. " 
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.:üffi'Al!B DA CAMÁl\Á 

o seü fructo é doce, tem bom gosto ê sel'1/e de alimen
tação. 

O Xique-Xique não é noeivo, visto como as pessoas que 
com elle se alimentam, conservam-se sempre robustas, sadias 
e fortes. 

O todo do X!que-Kique compõe-se de uma carnosidade-
muito espessa, coberta. com 'uma. película. lustrosa de cor 
verde, contaminada de espinhol; ngudissiroos. 

No centro dessa. carnosidade, encontra-se o amago, co
berto· com uma. fragil capa de madeira. 

O JJOVO prepara o Xiqnc-XiC]un parn sun limentação do 
modo seguinte! . · 

Primeiramenf.e, co.rt:i. com facl'io o. ponta da haste e por 
ahi verifica si a quaiidade 6 bôn, islo é, si é enxuto, neste 
caso, extrahe a carnosidade com os espinhos e vae enfeixando 
as varas (como elle chama) que G o nmago coberto com a 
frag:il coberta de madeira, e ct•10.ndo completa a provisão 
daquelle <:lia, conduz -para o rnncho o~ feixes, onde assam· no 
borralho as varas sufficientes rrn.rC1. n primeira refeição.z' pon
do a sobra, depois de retiradn a' fragil capa, ao sol, atim de 
secam:-, conseguido isto, lavam-rias em duas aguas e seccam .. 
nova.mente, pisam-na em piloã, de cujo processo resulta uma 
massa. :fin:i.\ e alva, da qual fazem o cuscús, a tapioca, o angú, 
etc., etc. · · .,_ ..... ,,,..!,,$."1 

Em si tratando da pccua.ria. não ha. forragem superior ao 
Xique,..Xique, porquanto além de engordar os gados,. vacum, 
muar, ovelhum, caprino e ~minri. livra-os do 'ITIªl que fre
quentemente aiaca essa crlt.r<:üo. 

Sendo o Xique-Xique uma planl.n tão nLil. que devia. ser 
zel:J.dv e cultivada por gregos e troiano$, est.á quasi extinet.a 
no Cesr:i.. devido a inr-pr.ia, ou nn!Rs a brutalidade dos fa
zendeiros, que ·a mandavam 011 con~cnUam que arranca~em 
e enc-oivarassem e queimassem em cima dos tTonc-os, sempre 
que pr()cisa:vam della 1para t.rrtt.nmnnl.o d() seus gados. . . 

O Xique-Xique é uma pl:mln propriíl dos terrenos secco;:;. 
arenosos e pedregosos. e que drvn 11or plantada nas esta(:ões 
see(!as, cortando-se os pcda.r,:o~ rln m"~mn. planf.a e fineando-
c~ nas covas préviam~nf.e prcpri rnrlnil. · · · , 

O Xique-Xiqt1fl . rf":r.ifltA nfl ~NWU'1 mais tremendas. ~or-
fanto é propria e dii?na de sPr rnlHvarf11 no Ceará.. ./.~ 

O Governo da Unifio q11n J.rnhnlhn Mm afinco, ga,~tnndo 
·sc.mmas fabulosas para. rPflOl\'rr n prnhlem:i das seceas do 
r.ori!t'sle; desconhece rerlnmPnf <' n 1.rl'ílnrl<' nf.iti<làde. do Xique
Xfrrue pois que se a conhr~Mfü\ inl'htirin "m seu programrr.n. 
o cultivo a~ tão precio~n •(ll:rnJn. in~fitninrln para estimulo 
dos fazendeiros e nropriciul'io~. 11 m rirrmio para e.arfa mi
Ihãc de pés qnc cada um d::i 11ll rllr>~ rilnnt.R.~RP. em suas terl'as. 

O Xique-Xique é fa~i! 'iP ilP plttni.ar, porque. conforme. 
ficou dito. ellP. ada·pf.a-!;r a.o!I f"l'IÍ<ll'P~ l.t"f'l'MOs e deve ser 
planta<lo no wirão, com t.ud.o n SUi\ i1lnnto.cito torna-se difficil 
e f.rabalhcsa. devido as hastes QUA ~(} ~01'1.n pa.ra o plantio,·::~
retn contaminadas ou repletas de <'B!)Ínhos ngi..1diBsimos. 
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SESSÃO ~:M 15 D~ DEZEMBRO DÊ 1.920 

O Governo <lo Estado, parece desconhecer tambem o aue 
l de niil e proveito,;o no Xique-Xique, porquanto êom o pa
triotiro intuito de rlar incremento a lavoura a plantação de 
:ww1res rameiras e forrageiras, tem instituido premias di
Ycrsos, esquecendo-se, porém, o mais utjl, o Xique-Xique, 
'JU e npf. .~pocas de flagello, tem salvado da morte milhares de 
1~minto!'\, e quasi a t.ota.1idadc da pecuaria, ond~ ahundsvn. 
tao mr..ravffl:tosa planta. · 

P.arec~ .insto qu<' o Governo <leve instituir um premio aos 
1·ropr.r~t.ar1os de terrenos que plantem em ·suas terras, o Xi
quP.-X1oue e .n.a rnesm:i. lei, obrigar os proprietarios que ti
veram o aux11Io do Governo, a <Jonsentir que nos tempos de 
fltiRello, a pobresa se utilise do Xique-Xique para. umamaTiu
flage!Jo, a pobreza se utilise do Xique-Xique para sua manu-
trmr,::ão~ - Um fazendeiro. · 

Po Gorrefo do Norte do Tpü de 3 de junho de 1920). 

O XIQUE-XIQUE 
' 

Em cumprimento á·s nossas promessas passadas, vamos 
hoje algo ·dizer sobre o valor, como forragem, do :x:ique:-xiqne 
- planta. da grande familia àas cacta{!eas. Quem. ce>mo o 
ceareme, luta. em os tempos anormaes. com difficuldades :im
rnensas po.ra encontrar a precisa forragem que lhe salve a 
creação. i,udo o qu~ diz respeito a este. fim. lhe neve preoc
cupar sobremodo. Ora. entre as plantas nutritiva:=; e de reco
nhecido valor para alimento da ereacão, destaca-se o :x:icra.e
:x:iquc tão accommodo.do no nosso habitat e ás con-dil}ões in
clmrmt.e!'l rl1~ nossos sertxcs. De velha experiencia estão fartos 
os nossos ~erlane,jos. que sempre reconheceram no :dque
xique um meio extraordinario p::rra a salvaçã ode seus gados 
nas época.e;: n noI"maes. DP facto. quem :na? cal.'.lmidades de 
19!5 R 1!H9, ros;,uia, em alta escalá., o xique-xique. não passou 
pelo disr::nbor de assistir o anniquilamento de suas fazendas 
- esfori:o de tantos annos d& trabalho e de grandes sacri
ficios. 

Em uma parte dos sertões de Tndependencia. Tamboril, 
Tauhá e Santa Quiteria, onde o xique-xicrue faz pe'l'làa.nt ao 
agreste dos taboleiros, salvou-se. em o anno passado, a maior 
parte dos gados que não foi abandonado pelos .seus prop-rie
tarios. Fazendas de mil e tantas rezes sabemos nós que foram 
quasi absolutamente poupadas no ultimo flageUo que assolou 
o Ceará, rgaças á forragem do xique-vique, sem o auxilio de 
nenhum auf.ro recurso. que de facto não havia. Vê-se, ;pois, 
que· não deve ficar rio· abandono dos -que procuram meios 
para solucionar o problema do nordeste, a diffusão em alta 
escala de tão preciosa. forragem, destina.<!a a representar 
papel ~aliantissimo no nosso futuro eoonom100 .• 

(Correio da Semana, de Sobral, de i2 de junho do :l.920.) 
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O XlQUE-XIQUE 

.O sique-xique, da. familia dos cactos, é um ex.;mplo 'e!as.; 
,siro til' adaDta(;,ão e rM;istencia. 

A' devasta~ão da secca, subsiste, em estado natural. ~ 
f.mpando grandes extensões e formando :ás vezes, tosques m ... 
destrem.aveis. Nenhuma outra planta, inclusive a.s outras es
pecies de ·caetos, é encontrada em tal abundancia, o que mos
tra que nenhuma se iguala a ena em resistencia. E' uma plan
ta plenament.e victoriosa. A organizacão biologica· especial de 
que é dotada. asse~rou-lne · o triumpho. 

Como o mandaea·rú, tern a superfície ;d•e transpiração em
pergaminhada, de sorte que a agua que' absorve e resel'Va n~ 
caule. ao inverno, entretem-lhe o trabalho :pbysiologico du-
rante os mais 1]ong:os periodos de secca.. . 
. O (JlW a C:istingue das out.ra" -especies da mesma farnilia, 
f5 a sua perfeita orga.niza~o de defesa contra os a.nimaes .. 

. Na época. de abstencão. as catingas t.o.ctia.s desverdecem, 
pulverizam-se no sol e aos ar,oites do vento. As plantas vi
Yazes des1?ivadas ser:cam~ e ,permanecem nesse estado de ma
rasmn, ne$$a morte transitoria de .Q'tie resucitam ao l'etoi-no 
dns chuva,s. Raras subsistem á calamirla.de . 

. Sequioso~ e famintos. os a:nimaes: de-Sl!'e os roedores aô 
gado bovino, batem e cspiolham a materia que se desfaz e 
nessa buse.a minuciosa sãn atacadas furiosamente tooias as 
plantas que ousam oste.ntar verdura ao meio desse deserto. 

Para que uma planta safa. inoolumne desse assalto, é 
ruist.ér esteja apparelhada do mais· completo swstema de de
.fosa. Nada escapa á ccmvulsão da mandibula. A. palmatoria 
com os seus espinhos curtos e. a sua saroa irritante. o . J>ro
prio mandacarú com os seus aguilhões agudíssimos, tudo 6 
•'lievorado. Os roedores na sua prolificaoã0 exf.roordinaria des
tro('m bosques inteiros. • ·- , 

No meio dessà---voragem, E.:6 o, '.'l:ique:tique sa~ vietorioso., 
O seu caule é ... tDt.almente vestido de espinnos ourtog e finas, 
vropriedade que o torna inteiramente inaceessivel. 

O xique-:tique é a forragem com que c<>ntaro os criado
res nos momentos de .difficuM.ades. N·estes dous ultimos annos 
de secca, galvou fazendas inteiras. de rezes a milhares. em
qua.nto as outras forrageh'as typicas !die secca subsistiram em 
t:io pequena escala que não alimentaram sinão pequena quan-
fü:!ade de gado. · 

O processo peio qual M' desguarnesse o xique-xique dos 
espinhos, tornando-o c:a.paz r:le alimentar· sem perigo, o gado 
A simples. - . 

Cor-tam-lhe os galhos a filcão.' uoei:X:ando-lhe apenas o 
tronco lenhoso . .Juntam-Re aqui n acolá. em m-0ntP,s. os des
h:oeos da ro~,agem. chega-se-lh-es o cha1ní~o de folha$ Set'Alas , 
e ga.rranchns <'!. an seguir. ateia-se-lhe fog;o. Uma eharnma' 
rapida t> te;nna. uma crepita.~~º lig11>ira durante alguns minu
t.os e esffi :prompto o repast(), da vacea. A.inda. não se extin.• 
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g-uíu a chamma, ao todo, '-'· .iá o ·g·atdo assalta as- coivar;;is e ,-; 
c?m ve~dadeir_o prazer que mastiga P.. en1;aliva os toros de 
x1que-::rique amda quentes fumaçando . 

Com este pi:ocesso de colller ~ henefici::w o ~ique-xiquc, 
entre os nosso criadQres, nove homens preparam foITagem 
para 1. 000 rezes. , · 

O Governo d-0 Estadu :1Ctualmente subvenc-iona a. cultura 
da: palmatoria e da caunfisLÜla. E ' para admirar que não te
.nha feito o mesmo com a do xique.:.xiQue que é mais eco
nomica. e offerece mais resulta.dos pcaticos que aqu.ellas. 

A L'e.nnafi-stula k-equer ama:nhos cu lturaes dtspendfosos 
. Jurante oi3 primeiros .annos de existenl'.ia. Além disto,· exige 
lerrpnos de ,solo fundo de que é carecida a nossa. configurtl-
1;ã0 gcoiog1ca. A sua cultura inlcnso. rcubal"ia á agricultura o.> 
melhores ternnos. . 

. O xiquc-xiçut', ao conLt·ario. Nã(• exige dr.spezas com ca-
}1 rna. Dotado . ele uma organi.r.ar;ão biologica especial, habi
f.uou-~e aos t~rrenos ingratos onde encontra poucos coneur
rentes. 

Não precisa t.11; eu:dados nem de Lenas de Javout'a. Os 
ü~1pinhaços dos ~errote::", os pedregulbos, os lageiI'os, os sólos 
rnzos e duros ( imprestaveis a qualquer cultura - eis o lw-
{Jíto.t a que ::e affeiçoou. . 
. A sua cultura não subtrairia á agricultura os ter1•ez10s que 

l11e são proprio;>, consi$tiria antes na utilização das terra:; 
manias. . 

·Da palmalor-ia póde dizer-se que tambem está aqu eren
<:iad3. aos Lerrenos importaveis. ! .... sua inferioridade ao xique
x1quc, porém, manifesta-se nos meio:: de defesa. . 

As tentatiYas dos cr iado!:'es no sentido de cunival-a, teem 
sido desanimada'S por este motivo . · 

O governo estadual subvenciona com 2: 000$ a cultura 
üe 3. 000 pés de canafistula, o que regula uma. razão de 666 
;:éis por cada pé. Não seria muito que subvencionasse a cul
tura do .uque-x:ique, .n~ razão de 20 r:éis por pé, instituind~>, 
além de outros prem1os menores, um grande premio de réis 
20:000$ á cultura de um milhão de pés. . · 

Apellamos para a bôa vontade e o patriotismo dos nossos 
criadores ém maior escala,, os C!Uaes se acostumaram- a sal
:'\'ar o seu ga<fo coro o afamado cacto e estço e-0nveneidos de 
Q.ue a sua cultura intensa, si não resolveria, ao completo, o 
problema" da forragem na secca, seria ao menos um gl"ande 
J;asso avançado neste .sentido. 

O xique-x:ique torna-se aip.da mais digno da nossa. atten
l;â.o e do no:;so cuidado, ·porque não tem sómente salvado o 
gado. Nas épocas an.,."Ustiosas da secca, ha amparado o pro·
tirio homem, offerecendo ao :faminto um comestivel tão apre-
c.1ado. · 

Não é uma descoberta recente . Desde muito teDll)o &e 
sabe que a medula do precioso cacto, perdendo uma certa per-
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.:icutagcm de agua cm razão dos grande{ calores e da seccma 
d:i terra, ao tompo da calamidade, tem servido de recurso ali· 
menticio aos retirantes. 

~as duas ultimas scccas, viram os tangerillos, nas t·.etü·:!
~:as oe S-Mlo, rC'Lirante a cento e cento com suas tendas arma..: 
das em torno aos grandes bosques de xique-xiqu.c de que tira
rr;m o alimento. 

Exposto ao sol, em tot·etes, durante algum tempo, a m~
c.iula do ge~eroso casto er.a, ao seguir, pisada, ralada. pren
::.a.da nas maos d~ onde aluam, ao final, em fórma de bolos. o 
pão de que todos comiam com salisfai;ão . . .. 

Assim, o xique-xique, dá forragem ao gado e pão av 
homem. · 

Olherilol-o com esse carinho com que se olham os be.u: -
feitores. ,. .. 

Po~~é•Il' O!' governantes cereal-o dê- proteci;ão afim de 1{ue 
melhorl!lente clle contribua para o ·rLOSso e.ngrandecimcnto 
eco11om1co . 

. Sflb: al . - N. e·. . 
(D'A Lucta, de 12 de julho de 192t..; 

O Ceará, longe de ser essencialmente agricola., como a 
esmo se se :Propala, é, ao contrario, principalmente f~dado 
á pecuaria -· um dos maiores coefficientes de nossa ri
qu.eza. E, quando os nossos rebinhos suppliciados pelas sec
cas· desapparecem na voragem desse tremendo <iataclysmo, ou 
.no imprevisto das estalantes retiradas, quando nos sertões 
bronzeados não mais existe a vida das arvores transformadas 
em mumias vegetaes, erguendo os braco.s hirtos para os 
céos inclementes, varridos de nuvens, quando a. s~r;ca. se de
clara .nua e crua, tudo envolvendo no seu triste sudario do 
morte, é nos terrenos servidos velo xiqu'i-xique abundante e 
fa-rto que se vão refestelar, como em uma nova terra da pro
missão, grande parte de nossos gados e de nossa população 
mais desamparada, que assim procuram evitar o martyTio da 
inanicão. · · 

De fac,to, a experiencia tem àemonstrado que, no decurso 
das nossas maiores estiagens, as fazendas onde se encontram 
os DQUexicaes são as unicas que não soffrem prejuizo, sendo 
essa forragem, por excellc.ncia, a mais .vrom})ta, a mais coro
moda, a mais ampla e a. menos dispendiosa -para a salvação 
de nossos ga<l-os. . 

O xiqu:e-:rique que, assim, se presta· pa~a a a,limentação 
e, até, engorda, de nossos rebanhos; o x1guc.-:x1que, q_uc 
tambem é applicado, sem nenhum inconvenr~nte, á substs
tencia de nossos miseraveis sertaneos flagic1ados pela ca
rencia de chuvas . deve merecer do poder publico, empenhado 
·como se acha aciua.Jmente na ingente l)ugna contra as seceas, 
,-, ~~ ~~t~ulo~ ~~~. · 

• 
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· A açudagem é de immensa utliidade, mas a sua conslru
ccão está ligada ao disp·endio de sommas vu:ltuosas, ao· lado 
de um complfoado mecanismo burocraticlo e iinainceiro de dif
ficil e morosa applicação; as estradas de ferro e as de ro
dal?'em não ·salvain a pecuaria, e sobre ellas pesa a me5ma. !a
tahdade do emperrado regímen do papelo1·io, sendo certo quo 
o Proveito real de~sas vias publicas está dependente, . ein 
grande parte, da preex:istencia de um estado agl'icola e in
dustrial relativamente adeantado, afim de que possam ellas 
servir de- circulação aos nossos productos no intercambiú 
commercià.L · 

Assim, para o caso, em particular, d-e acautelar a nos.sa 
creação da destruição das seccas, o melhor remedio é o x.ique
xique, <mjo culiivo é simpfüsimo e summario e de resultad~ 
que não tardam, e verdadeiramente compensadores. 

O governo central e estadual venham, portanto, ao en
contro de nossos fazendeiros, e, estimulando o cultixo do 

. xique-xique, de · !acil acclimaç:ão na maioria de nossos ter
renos, estabelecàm, por algum tempo, o premio de dez reaes 
(10 réis) pelo plantio de cada exemplar, e, então, dentro em 
breve, os nossos sertões estarão semeados, aos milhões, do 
portentoso cactus, - privilegiada forragem, que trará a far
tura e a vida para o nosso ga<lo - que é a espinha dorsal 
desta abençoada terra da luz. · 

(Do Correio· da Semana, de S<>brai, de 17 .je julho d~ 
1920.)• 

O XlQUE-XlQUE 

E::ilre o crescido numero de p lantas forrageira.S de_kranda 
iroportancia, o xqque-xique occupa o pirimeiro logar e devo 

·ser recouhec.ido como o rei dos cactos. O xique--xíque é r~.i. 
~ão só devido- a nutritiva alimentac.ão ·que fornece a pecuaria 

.. e ao povo pobre nos te!Ilpos calamitoso·s e por ser a planta 
niais facil de · cultjvar; sendo capaz de sustientar uma fazenda 
de gado por grande que !;eja durante o período de u".Ila. secca 
e o pes!:õoal que delta se occupar. O :xique-xique é uma planta 
maravilhosa, alimenta o homem e o gado·: Nos logares onde 
outr'ora c·s ca.mpos eram compostos de ::x:ique-xique a popu
lae.ão pobre daquellas paragen:; nos tempos que era acortada 
pelas seccas não se retirava de seus lares, a procu:ra de au
xilio ou soccorro direc.to ou indirecto do governo; alimenta.:. 
va-se com a medula do xique-::dquc e as fazendeiros não per
diam l•S seus rebanhos. Sendo o xiqne-xique um cacto tão 

. utíl, está quasi extincto no Ceará, devido a incuria dos .cTia
dores, que sem pensarem no futuro e no delicto que commet
ti am s&mpre que necessitavam do famoso cacto, pa.ra salvar 
as suas criacões, consentiam que o cortassem e o encoivara
cem em cima dos troncos, e:i;:Unsuindo por tão barbairo pro
cesso, o cacto que pela suas -grandes ·utilidades é consid·erado. 
rei!! ' · 
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N:t ultiina secca, ,iti tarde de ni;ti~, qL1audo viúm a:s sua~ 
c1·j:i.i;õ.~;,: nior rer.em a~o ccul os, foi qne os fazendeiros e.ollipre
h.end~i-. ,n..· u c-1·1mr! que pl'alll'avam concorrendo para a ex-
t-nwç;ao . do cacfo salvador. 

· O :xique ~ique, é propr io elos teri·enos. · seccos arenosos e 
})edregosos, portanto digno de sér. cultivado no . Cearâ , ll.ão 
obstante os proprietarios de terreno reconhecerem o duplo 
valor do xique~xique, não se animam e nem tão pouco ini
ciam a sua plantação, uns por falta. dá meios. outros por desa-
~~. . 

Os governos Federal e Estadual ocrn o fim de prover -re
i';urso á p ecuaria e á popu!~çã.o pobre dos sertões do ?\ordeste, 
poderiam sem muito . dispen.dfo interu:ificar o cultivo •,:l.'r. tão 
valoroso casto, instituindo ;premio _para cada milhão de pés de 

. :-tique-xiquc, aos fazendeiros e propdeta.rios de ter1·enot1 que 
Q planfassen1, parecendo rasoa.vel, para o premio, o calou!(I de . 
.vinte réis por pé, ou mesmo dez réis :r.a.ra ~stremulat· o povo :.i. 
~\lastrar de :x:ique-:xique os terrenos que niio se prestam a 
-outras culturas. 

Estamo.s convencido~ dt> qüe •) xiquc-xique é mais pro
veitoso do que os pequenos e met.! ios açude:>, com os quaes o· 
Governo esta <.lí5pendendo centenas d.e contos. 

Esperamos pois, q;ue os l_egisladore.s tomai·ão na deYid_a 
considerat:ão o que ficou dito, e neste caso,. pa mesma lei que 
instituir o pretnio, deverá ser- consignada a clausula de o pro
l>rietario que r eceber o auxilio do Go\~erno, ser obrigac:lo, nos 
tempos de flagello, consen~ir que a. populaçã.o desvalida, ~P. 
utilize do xique-:.:ique, para ~ma alimP.utao~Q». 

. CD'.4. L>tcta. de Sobrl!T,' ãe 21 de jul'ho de 1920). 
__ .A• C:ommissão de Finanças ~ · 

O Sr. PJ.-oesiden"te - Y ou submetter a votos o seguinte 

:11.EQU~!UllE~TO 

Requeiro <fupensa de impres.são .para. im~ediata votação da5 re-
dacções fina.es dos projectos ns . 320 G, 334: C, 279 B, 5% B, 674 A e 
675 A, todos de_i920. . 

Safa. das sesSões. :1.;;' de dezembr(l de i9.:lO. - .T. Laffl!JrtiM 
Approva~os. 

São successivamente lidas e~ sem observações, a.pprov.ada.s as i;e.: 
2uintes 

:llEDACÇÕES 

..... N. s~o c-1no 
.Rcdacção final do p1·ojecto n. 320, de 19!!!0 , rpu; fica o $ubsidio dos 

Senadores e Depv.tadtlS para <t Ceaisl<itu:rrt de 19~1a19~S 
O Congresro Nacional resolve : 
A1;t. i. o O subsidio e ajnda. de custo dos Depu~os e S;cnadoress 

·tia.'l'~ a legislatura de 192! a. 1.923 slo füa.dos em trinta. e seis contos 
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de réis dueante cada sessão annual, pagos em folhas mewaes de tl'eo 
contos de l'éis a cada um. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contra.rio. 
Saia das Commissões, !5 de dezembro de :1920.-Raiil Sri,-Pi·ado 

Lopes.- Carlos GaTcia. 
N. 5i9 B-·192 

Redacção do !rojecto n. 579, de 102(}, que abre o credito especiat d8 
61:125$!U para pagamento ao bacltar~l João Adolpho íllemoria 

O Congresso Nacion·a1 decreta ; 

A.rt. f. ° Fíca o Presidente da Republica. autorizado a a.bdr, pelo 
~ünisterio da Fazenda, o credito especial de <H: 125$2.15, destinado :io 
pagamento, em virtude de sentençri. judicíaria, do bacharel João 
Adolpho ~Iemoria, demittido illegalmente, a 22 de dezembro de :19!0, 
do cargo de juiz preparador da comarca do Alto Acre •. 

Art . 2. 0 Revogam-se as disposiçõescm contrario. 
Sala das Commissões, :i:l de dezembro de 1920.-Prado Lopes.

Raul Sâ. - Carlos Garcia. 

N. ;,i9IJ B - Hl20 

Bedacção final do pro1ecto n. 596, de ·1920, q1~e abre os ci·editos de 
1:000S, para pagamenio á Re1·melináo Pcreim. dos Santos, e de 
3:000$, para payamento de ajttdas de c-usta a tres Srs. Depu
tados 
O Coúgresso Nacional decreta: 
Àrt. L º Fica o Poder Exccu tivo autorizado a abrir, velo l\Iinis

terío da. Guerra, o credito especial de i:OOOS, para oceorrer a.o paga
mento ao ex-iº sargento do Exercito Nacional Hermelindo Pereira. 
dos Santos, do quantitativo de que trata. o art. 10 da. lei o. 2.556, de 
26 do setembro de !874. 

Art. 2. ° Fica. o Presidente da Republica igaalinente autorizado 
a abrir o credito de 3:0001), para pagamento de ajudas de cust.o que 
competem aos Deputados Geminiano de Lyra Castro, Joã.o Nogueira 
Penido e Sergio UJricb de Oliveira. 

Art. 3. 0 Revpgam--se as disposições em contrario. 
Sala. das Commissões, :l5 de dezembro de i920. - Raul Sá. 

Prado Lopes.- Carlos Gareia. 

N. 674 A- i920J 
.Redacção final do pi·ojecto n. 674, de 10'!0, que approva o ~1·atado 

ass·ii1nado entre o Brasil e a, Inglaterra. sobre a criação ele uma 
Commissão de Pa;; -

O Congresso Nacional, resolve: 
Art. :!..º Fica approvado o tratado as~ignado no Rio c:c Janeiro 

a •1: de abril de i 'li 9, pelo Ministro de C:stado das Relações Ex.te-
c. -Yol. XIV 34. 
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riores da Republic:i. dos Estados Unidos do Brasil e o Enviado Ex
traordinario no Bl'asil, de S. l'IJ. o Rei da Inglaterra.,- devidamente 
autorizados, pa.ra: o fim da. crea~.ã.o de uma Commissll.o de Paz. 

Art. 2.0 Revogam-sa as disposições em contra.rio. 

Saia das Commíssões, i5 de dezembro de 1920.-Prado Lopes •. -
Raul Sá.- Carlos Garcia. . 

N. ô75 :\. - 1920 

Rcdacção final do projccto n. 675, de ·1920, que app1·ova o tratado de 
extradição celcb1"a<lo entre o B'tasit e o Peni 

O ~ngresso Nacional resolye: 
. Art. iº . Fica. approvado o Tratado assignado nesta: Capital,.a 13 

de fe"ereiro de 19i 9. pelo Ministro de -&ta.do das Relações ExteLior7s 
do Brasil e pelo . Enviado Extraordinário e Ministro · Plenipptencia.no 
da Republica do Perú, devida.mente autoriza.dos, regulando <>. extra
di~o de criminosos entres os dous pai28S. 

Ar&. 2". Re~·ogam-se as disposições em contL·a.rlo. 
·Sala das Commissõos, i5 do dezembro de l.9'20.- Prado Lopes.

Rciul Sá.- Carlos Garcia. 

O Sr. Bresiden-te - ()jõ projectos vã.o ao Senado. 
E' lida e, sem observações approvada, a seguinte 

REDACÇÃO 

N. 334: C - :1.92.6 . . 
Redacção final do projecto da Gamara, n. 334, de -J9!W, mandado 

pelo Senado, que abre o eredito de 20:239$060 para pagamento 
ao Dr. Anto1iio .-\n9ra áe Olive,ra e a D. Francisca Borges 
Jlonteiro 

Art. L ° Fica o Presidente da. Republica. autorizado a. abrir , pelo 
Mirüsterío da Fazenda.. o credito ~ecial de 20:239$060, destinado a.o 
pagamento a.o Dr. Antonio Angra de Oliveira. e a D. Francisca Borges 
Monteiro e seus filhos, viuva. e filhos do Dr. CarlOS' Borges Monteiro, 
importa.ncia dos juros da móra do período de 9 de maio de HH8 a. 15 
de fevereiro de i'J:i!), a que foi a União condemoada na. somma das 
porcenta.geus devidas áquelles dous procuradol'es da Republica, na 
liquidação fo1·çada da. Estr<>.da, de Ferro Oeste de Minas. 

Art. 2. 6 Bevoga.m-sc as disposições em contra!'io. 

Safa das Commissões, :i.5 de dezembro de ! 920. - P1·adó Lopes. -
R.aul Sá.-Ca.rlos Garcia. 

O Sr. Presidente - o· projecto vae ~er remettido á. 
sancção. 

Passa-se ás vota.ções constantes da ordem ão dia. 
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· Vota.Ção do projecto n. oiO, de 1920, abrindo o crndito <lc 
-li:893Si43, para. pagamento a Felisberto Bra.nt (:P di~cussão). 

Approvado em 3ª discm;sã:o o :oegaiute 

PROJEC'IO 

N~ 670 - :19:2.0 

O Congl'Ssso Nacional decreta: 

. _Art: :lº. Fica o Prc,;idente ~la. Republiea autorizado a abrir, pelo 
Mm~ter·10 da F<Jzenda., o credito especial de 47:893SH3, afim de 
occo1·rer ao pagn:meuto, á vi:sta de sentença judicia.ria; do,; venci
mentos de Felisberto Br<tnt, di,;pensado, em portaria do .\Hnisterio 
da Guerra, de ô de dei,:embro de 1910, do posLo de 2' teueutc picadoi· 
do Exe1·cito. Os impostos e coutribuições devidas foral\l descontados 
nos autos. · , 

Art. 2°. Revogam-se as disposiç.ões em contrario. 

O Sr. Nicano,r Nascimento (pela urdem) reqÜei' a ve
rifcaç,ão da vota«.:ão. 

Procedendo-se a vcriffoação de votai;ão, reco:c.bec~-se te
rem vota{[o a favor 57 Srs. Deputados e contra um; total, 5S. 

O Sr. Presidente - Não ha nuu1cL'O. Deixo <le mandai· 
proceder á chamadá por ser vi~vol a falta de :a11merQ. 

fa;gotadas as materiás em discussão, vou levantar a 
sessão, designando para amanhã. a seguinte 

OH.l>E::\I DO DIA 

Votaç.ão do projeülo n. 670, de 1920, abrinuo o credito 
de 47 :S93$H3, para pagamento. a Fe!isbedo Brant (3ª dis
cussão); 

Votação do projcelo n. ütHI, de 19.:lO, abrindo u 0rediLo 
especial de l :825~, pat'a pagamento de diarias a Hermcliudo 
Ferreira Lima (3..A discus:;ão); 

Vota<;ão do projecto n. ü7~. de 19:W, abrindo o credito 
ospct.:ial de .n :O-í!J~3M3, para pat;amenlo a D,ialrcm Fet·r11ir;i. 
(2~ discussão); 

· Votaçã·o do projcdo n. ü8 L. de Hl20, auiori:r:::i.mlo a ~l.Jrü· 
o e1·cdito csi.1ccial de :.!~.5UO :OUIJ$, para pagamcnt<!' <le com
pt•omis~o:; a,;:.;;umidos pelo Lloyd Hrm;ilcil'O (:.!" di~cus::;ão); 

Votação do pt·o.iccto n, uo::; B, uc L \l~O. nw~1dat1úo L'C
vNlor ao ~cl'vii;.o ac1.iYo du ExcrciLo 'o cttpilão refonnado Al
fredo Fonseca: com pare0er da. Cummi~~ifo de l,.irnm~as sobre 
a emenda orrcrceilla, !:iUb:=liluLivo da. mc~ma Commissão e 
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parecer da <le .Marinha e Guerra, favoravel ao- scbstitutivo . 
. (2• discussão); · · 

Vota~ão do l)rojecto n. 655, de 1920, concedenao a. D.· 
Leopoldina Maria do Amaral Teste e outra o montepio civil a 
que tecm direito (2" discussão) ; · 

Votação do projecLo n .. 345, de 1920, abrindo o 0redito 
e~pecial de ·i: :150$, para pagamento ao major Artht1r Xavinr 
Moreira e capitão José Lourdes Guimarães Padilha (3ª dis-
cussão); • · 

. Vota\!ãO do substitutivo da Commissão .de Finanças ao 
projecto n. ·22.2 A, de 1920, isentando de direitos de impor
tação o matel'ia!l que se destinar ao Laboratorio de observa
ções, mantido em· ~f.anáos, pela Escola de Medicina 'l'ropicaJ 
de T,iverpool (3ª discussão); · 

-Vetação do projecto n. 648 A, de 1920, recon.necendo <íe 
utilidade publica a Liga Esperantista Brasileira; com pareeer 
favoravel _da Conunissão de Constituição e Justioa {1ª dis
<lussão); 

Votação <lo projecto n. 3-26 A, de 1920, reguiando a lo
eacfo dos predios urbanos, e dando outras pr.ovielencias: com 
pa·recer sobre as emendas offerecidas e voto em separado do 
Sr. Deodato Maia (~· discussão)'; . 

Votação do projecto n. 657, de 1920, autorizando, aentro 
da verba orçamentaria para i92:1. a. construcção de uma linha 
~elegraphica de Ur.andy a Candeúb'a. (2ª discussão); 
· Votação do projecto n. 683, <ie 1920, a'brindo o credito 
de 114:655$228, supplementar á verba i6" do orçamento vi
gente do Ministerio da Guerra. (2~ discussão); 

Votação do projecto n. 4-0o A, de 1920, eqÍiiparaMo a 
importancia de «quebras}) dos füesoureiros e fiei!; _ da Rece
bedoria do Districto Federal· á que l)'ercebem os pagadores e 
fieis de pagadorias do Thesouro Nacional; com .parecer fa
voravel. da Commissão de Finanças ( 1 • discussão) ; 

. · Votação do projecto n. 608 A, · de 1920, concenen<io 
isen~ão dos direitos de importação a usinas de fa'lricação de 
ferro e aço em territorio brasileiro; com emendas da. Com-
missão de Finanças (1" discussão); · 

~ 

Vot.â..<.:ão <lo projecto n. 492 A, de :1920, autorizando o 
reparo e · construcção de estradas de r·ocFagem; com parecer 
contrario das Commissões de Obras !Publicas e <le Finanças 
: ( P <iiscussão) ; 

Votacão do projecto n. 285,A, de 192o;:autr>rizanóo a 
revisão do contracto com a Companhia Cbemins de Fer; com 
parecer da Commissão de Obras Publicas, opinando pelo ar
chivamento do projecto ( 1 • discussão) ; 
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Vot.aoão do .projecto n. 570 A. de 1.920, autoriiando ~ 
abrir o credito <ie 27: 140$, para a construcção de rima linha: 
telegraphica entre Xiririca e Ypiranga; com :parecer favo
ravel da Commissão de Finanças á emenda apresentada (vide 
projecto n. 570 B, de i920) (2• discussão) ; 

Votação do pro,iecto n. 575 A. de 1.920, autcrizando a 
abrir o credito de 4'1 :SOO$·, para construcção de uma linha 
telegraphica entre Piedade e Soroca'ba; com parecer fav0-
ravel <fa Commissão de Finan~as á emenda a{)reseutada. (vide 
projeeto n. 575 B, de 1920) (2• discussão); 

Votação do -pro.iecto n. 576 A, de 1920, autürizando -a. 
naturalizai;ão· de mulher estrangeira casada com brasileiro; 
com parecer das Commissões de Constituicão e Ju:::tica e de 
]finanças, ;:;obre as emendas . apreilentada~ (vide projecto ,nu
mero 576 B. de 1920) (3• discussão) ; 

Votacã.o do projecto n. 18. de -1920. concedendo mellloria 
de reformas aos volunf.arios da ·Paf.\'ia . .Tosé Joaquim · Gon
çalves e Manoel Adolpbo do~ Santos: com parecei: das Com
missões de l\farinha e Guerra e de Finanças, C')ntrario ao 
project-0 e favoravel ao 1;6to que lhe foi opp-osto pelo Sr. 
Presidente da Repuillir.a (vide projeeto . n. 18 A; de 1920). 
(discussão unica); 

DiS'cussão e spP.oial do projP.ct.o n. 67:t. de 1920 (re-
··· da-0~ão da emenda approvada e d-estacada do t}!.'ojecto nu

mero 337, de 192()•) , providenciando ;;obr~ as nomeações .para 
directores e .professores de esfabelecimen.tos dependentes do 
:Ministerio da Agricultura. Industria e Commercio; 

1• <liscussão do pro.iecto n. 520 A, rle 192-0, revigorando 
o n. 5 do art.. 28 da lei da Receita e Despe:r.a; 

1 • discussão Q(} _projeclo n. 455 A. de 1920, estendenao 
á. Escola Prat.ica de Commercío do Pará as disposi<;~s ~as 
íeis que baixaram'. com os decr~f.os :n.. f.339, de 1905, e nu
mero 9 .26/i. de 19H: com substitutivo da Commissão de In
st.rucção Publica. 

Levanta-se a sessão ás 14 horas e ~5 minuto~. 

165• SESSÃO, EM 1.6. DE nE2J.EMBRO DE i920 

PRESIDENCTA DO SR. BUE'°'O BRANO.~o(l, PRESIODNTE 

A's 13 horas. compare.cem os Srs. Bueno Bm.nd.ão. Artli.ur 
CollarP.s MorP.ira. A·ndrade Be:r.Prra, .Tuvenal Lamart.ine. Oeta
~ilio de Albuquerque. Hercul1mo Parga. Cunha slachado, -Ro
drigues l\!achado. Pires Rebello. Armando Burlamaaui. Tho
m az Rodrigues, Vic-ente Saboya, Osorio de Paiva, Afi'oriso Ba-
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rnf.a. Amt.rAgr~ilo. Ubaldino de A5sis, Srabra Filho .. Joflé l\lfq,... 
rin. Raul .Alv('s, Elpidio r!e Mrscruita, Eugenio Tourinho, Lrão 

. 'Velloso, Sampaio Com~a. Vicente Piragibe, Le'n.,"'l'uber Fj
lho. :\Tanoe1 Rei.s. Ramiro Braga, Mt:l.rio de Paula. Teixeira 
Brandão, Je>sé Gonçalves, Matta l\lacha-Oo, Americo Lopes. 
Francisco Bressane, Fausto Ferraz. !.\foreira Bra~dão, ful.ul 
Sá, .Tayme Gbmes. Edgar<lo da Cunha, Raul Cardoso-, - Carlos 
Garcia. Flerreira Bro,,."3.. Cincinato . Braga, .José -:Ftoberto, :Al
berto Sarmento. Barros Penteado. José Lobo, Arnolpho :Aze
Ye<lo, Olegar1o Pinto. Pereira Leite, .Toão Pernetta, Eugenio 
l\lüller. A1Varo 'Bapfüta. Sergio de Oliveira, Marcal <le Es
t:obar. · Octti;vio Rocha. Barbosa GoncalvP-s e .Toaquim Oso
rio (!rn) . 

O Sr. Presidente - A li~ta de pre~enca accusa o com
parecimento d<! 59 Srs. Deputados. 

Abre>-sn a sessão. 

O Sr. Juvenal Lamartine (2• Secret.1triof procede ·á lei
tura da act:i. da sessão antecedente, a qual é, sem observações, . 
apl)rovada. 

O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do e:qielliente. 

O Sr. Andrade :Bezerra (1º Secreta.Tio)' procede á leitura· 
do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officios: 

Do Sr. 1" Secretario do Senado, de 15 do cort"ente, re
mettendo as .emendas daquella Casa do Congresso Nacional á 
proposição r:ie;;lfa Camára autorizando o Governo a despender 
250:000S com a reediflca{'ão da Alfandega de Aracajú e com 
a acquisi(;ão de uma lanéha para o serviçõ da mesma alfan-
dega. - A' ·Commissão de Fin:rncas. -

Do l\finisterio dos Negocios da Fazenda, de 15 do cor-' 
·rente. enviando a seguinte 

~IENS . .;GEM 

Srs. membros do Congresso Nacional - Remettendo-vos a 
exposição do Ministro da -Fazenda sobre a necessidade de um 
credito e;:;r;ecinl de 27 :G53Ji:138, para occorrer ao pagamento 
<lo que é devido a Ramiro Teixeira ôa' Rocha. em virtude de 
:;,entenca ,iurJiciaria. tenho a honra. de vos solicitar a compe-
tenfo autorizar;ão para a abertura do alludido credito. -

Rio de Janeiro, 11 de dezembro d~ 1920. - Epitacio 
Pes.soa. - A' Commissão de Finanças. 
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Do l\:Iinisterio da Viação e Obras !Publicas, àe i5 do cor
r·ente, remcltendo dous dos respectivos autographos devida~ 
mente sar.ccionades da resóluç~o ·do Congresso Naoional 
abrindo o credito de 352 :000$, supplementar 'á verba 3" __, 
TelP.?raphos - art. 52 da. vigente lei orçamentaria. - Ao 
arcl11vo um dos autographos, enviando-se o outro ao Senado. 

Do pr. José Vicente Bulcão Vianna, de 10 do corrente, 
commumcando que assumiu o exercício do cargo de procura
dor geral da justica militar. - 'Inteira.da. 

· ~equerimento de Cunha & Comp., pedindo concessão. de 
loterias. - ~~.' Commissão de Finanças . 

.São successivam~ete lidos e viio a imprimir -:>S seguintes 

.!>RQJECTOS . 

N 1.28 A - 1920 

PP.rmitte a· transferencia de matríci~las das faculda.des livres 
·para as.. officiaes ou equiparadas até .iur.Jw de 1921,: com 
parecer contrai'io da. Commissü.o de Irzstrucçáo Publica 

A Commissão de Instrucção Publica, a que foi presente 
a proposição n. 128, de 1920. que tem ;por esco-po prorogar 
até junho de i921 a. permissão concedida pelo arL 8º. lettra 
f, da lei n. 3~ 454. de 6 de janeiro de 1918, para a traMfe
rencia de matriculas de alumnos das faculdades liv:res para. 
as faculdades officiaes, .attendendo que nos termos da iní'or
mação do Poder Executivo é inconveniente faz·er- vigorar po!:" 
mais tempo uma medida de caracter transitorio. já :proro
sooa · uma vez por tres mezes para os estudantes residente~ 
nos Estados do norte do paiz . 

.Attendendo que o decreto de tres ann-0s lectivos que me..; 
diarem entre· a. omor.ga daquella permissão (1918) e a pre
sente data foi mais do que sufficíente para que desta. se uti
lizassem os que pretendfam a s1>bredita transferencia; 

Attendendo qne, cou10 bem accentua, aqu~lla informaoão, 
~ restauração ou revivencia do favor concedida .pela lei nu
mero 3.454, -de 1.918. teria como consequencia isentar O!l 
alunmos das faculdades livres dos exames vestibulares que 
nos institutos of.ficiaes d~ ··ensino superior são ma·is rigorosos 
e offerecem melhores garantias da capacidade dos eandidatos 
.i matricula; 

Atte-ndendo ao grave inconveniente de eternizar meaidas 
<rue só excepcionalmente e em caracter ·provisorio ou passa
geh-o pçidem ser a.O.optadas, ~ de parecer que seja st''bmettido 
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i discussão e -re,ieitada a predita proposição n. 12&. "de~te 
anno . 

Sala das Commi-ssões, 14 de -dezembro de .1920. - Ante>'o 
Botelho, Presidente. - Heitor de Souza, Relator. - Azevedo 
Sodré. - Raul Alves. _, Barros PenteallO. - Aristarcho Lo
pes. 

PROJ"ECTO N. f28, DE 1920 

Considerando .que a :providencia tomada pe ·;> art. Sº, let
tra · f, da lei n. 3. 454, de 5 de janeiro de 1918, para que os 
alumnos das academias ,]ivres pudessem regu1m•iz!\!' sua i:i :
tuacão, t~ve ·effeito mais · local do que geral, porqutlnt<'l. es
tipulando prazo demasiado curi.o, della se apr(,veit.aram. com 
torla vamagern, os estudantes das escola.s existwt.~:; no Dis
tricto Federal, e em S. Paulo; ao .passo qu-e muitos dos 
B taiics lc111ginquos não :parti~1param do fa•.ror :\a lt?i pela. im
pcs.~ibiliJr1t!e de emigr-ai- a tempo de pr-ee11che:- a forma.lidada 
da revalidação de exames; 

Considerando, por outro la<io, que algumas escolas offi
ciaes, notadamenLe a Faculdade de Medicina do Rio de Ja
neiro, não organizal'am bancas, em maio daquelle anno, para 
a referida revalidação de exames, e, portanto, ·· 

Considerando que outros tantos estudantes tiveram da 
r.egressar a seus Est.ados, sem conseguirem gosar dos bene-
ficias da providencia legal: · 

·O Congresso Nacional r esolve: 

Artigo unico .. E' permittido que, até junho de H121 , os 
alumnos das faculdades li-vres, j ulga<ia·s idon:eas pelo Minis- ' 
tro do Interior, tran&firam matriculas .para as officiaes ou 
e-quiparadas, desde que renovem, com approvação, os exames 
das materias <lo ulti.mo anno que haviam cursado, com 
boas notas, no instituto particular; r-evogadas as disposições 
em contrario. · · 

Sala das sessões, f6 de julho de 1.9'20. _: ·Vicente Pi-
~agibe. · 

N. 273 A - 1920 . 

c,•iia o lO!JGl' de profCSSOl' adju.n'to nos Institutos de Ensino 
Supe·rio·r; com subs.titutivn da Commissão de lnstruc!:âO 
Publica 

O T'roje•~to ·n. 273. de ·1920, .apresentado peios nobrc3 
DPputados A. Austrcgesilo. Andrade Bezerra. l\"abuco M 
· Gouvêa. Gcrvasio. Fiora vantr.; e .Toão Elysio, prov.iden.ch 
sobre. a cr~a;;'.lo de mai ,. uma categoria de ãocentês .. nos in-

. stitutos de ensino superior, àand0-lhes a denominação de 
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SESS.:\'.d EM 15 DE riEZE...\íBRÓ DE "1920: 531 

rir~fesso_res aqjuntos. Determina ·cart. 2°, paragrapho unicor 
se.pi .O t1 tu lo ae professor adjunto concedido por materia: dis
erimrnii; (art. ·Í4

) as funcções qur.l !11e competem e regula o 
respectivo_ provinrnnto. Dispõe sejam el-leg escolhidos pela:; 
congregaçoes entre os «docentes» que contem maís de ·cinco 
annos ele exercicio. 

Tanto no art. 2·· ~omo no 3• refere-se o· pro,iecto ':t es
colha que de\'e ser feita entre «OS docentes)>. Ha evidente- . 
mente, neste ponto. erro de r:ópi::t, um lapsus calarni- O vo
cabul~ dCeen!es tem em Y_ernaculo accepção generica: e~rime 
o con.1unr,lo dos que lecc1onam e abrange f.oda.s as categorias 
de professore'>. Vü-se bem, pela 1eit.ura ·e confronto de outros 
artigos, qu~ é nos «livre~ docenteS» que o pro,iecto se refere., 

Os professores ad:inntos não pet'ceberão vencimentos ·(ar
tígo 5•) nem gosarão de regalias especiaes· e. como as 1un
ccões que lhes são prescriptas (art. ;~º) em. nada differem 
das que actualrnente cabem aos 1ivres docentes, segue-se qu::J 
a nova categori1 projectada é puramente 1moorifica; corres
ponde a um titulo. a um premio conferido aos livres do~ 
centes, com ;11ais de cinco annos de exercicio e que bem 
mereçam, a juizo da congri>gação. Sendo assim. nada haveria a· 
oppôr. a não -;e!' talvez a impropriedade do titulo honorifico. 

Mas. segundo dispõe o art: 5•. ao cabo de sete annos, 
PSses novos professores perderão. não só o titulo com que 
foram distinguidos .mas ainda o direito de exercer as mesmas 

. funcções. eni · cu.io · cles~mpenho continuariam si em tempci 
lhes não fosse feíta tal-mercê. Ora, não é de presumir qué 
os livres do::entes se subnietta.rn de bom g:rado a. perder, 
dentro de curto prazo de tempo o direito de fazer r,ursos ge
raes e privados. r!e substituir profes~ores impedidos, de tomar 
parte em banca;; examinadora;:;, etc .. etc., ;:;ó pela miragem 
de um .titulo lionorifico trmporario, que lhes nãb confere 
privilegio algurri. Por mais honrosa quP- seja a investidura, 
:;ó poderia ::ipprterer a quem se deixasse embalar pela espe
ranca de con,;eguir maís tarde do CongTesso Nacional ou do. 
moprio Govarno. em acto de reforma. vantagens .e regali:i.s 
êspeciaes quo~. na vigericia. da. actual organizucao do ensino, 
impossível lhes seria. alc:mça1•. 

Não creio haja tal pensamento acudido ao espirito dos 
nobres signatarios do projeMo; ao contrarío. tenho para mim 
que o princi'(lal. sinão unico. objectivo delles foi ~rear um: 
estimulo. um novo i.ncentiYo para a classe dos __ hv:r~s do
eentes. complet.~ment.e desampr>.rada no regularoenfo vigente. 
Ad instm· do que el\:iste nas Universidades ele ty.po allemão, 
proje~taram ~lles in~tituir nma categori. ade professore~, seb 
remuneração fin, intermediaria ent:re a clo:>.. cathe~ratic~s e 
a dos livreA docentes. e n:::i. qual estes ulhmos, mvestldos 
por mereciment.o. pudes,.em c:om maior especialização, porque 
mais visinbos da cat.hech'a. cnno;agrar o mclho't do seu tempt) 
ao ensino e á 11esquiza scientifica. . 

Mas. nas Unive1';;idude~ de t~"'PO german1co. uma vez pro
movido a professor extraordinario o ff'll-re 'docente não perde 
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mais aquelle titulo, nem fica sujeito á triste contingencià 
de perder com elle o direito de exercer suas funcções_ Ao 
contrario, por não existir naque!las Universidadas a classe 
dos substitutos, -com a promoção o livre docente se a.1)-pro
xima ainda mais da cathedra, adquirindo grandes probabili
qades de vir occupal~a defini.tivameute _ Destas vantagens 
nunca poderã gosa.r o professor adjunto creado pelo projecto; 
entre elle e :º tit.ul~ da cadeira se intel'põe, vedando qua·1-
quer approx1macão, o substituto, seu herdeiro forcado; e, 
para. vir a ser substituto d&verá o professor adjunto fazer 
concurso no qual poderão toma.r parte, Iião .só Uvres doc·eTl.,. 
tes, mas ainda pessoas extranhas ao magisterio_ 

Destituída, como se vê, de vantagens e condemnando pol." 
cima os livres docentes á perda, dentro de curto prazo, das 
poucas regalias de que ~inda gozam, a nova investidura será 
para ~lles, um verdadeiro presente de gregos, indese,ia'Vel, inutil. 
e nocnva. E, como o ensino propriamente dito nada tem a 
lucrar com mais esta categoria. de professores, a accrescentar 
as que já em demasia fõram instituídas. pelo re'gulamento 
vigente, sou de Pfil'ecer não deve a Ctimmissão de Instruccão 
Publica prestigiar ~om o seu apoio a nova creação projeota~a,. 

INCOMPATIBILIDADE ENTRE 'O. PROFESSORADO SUBSTITUTO VITA
LTCIO E A LIVRE DOCE'NCIA 

Merecem, no entretanto. :ipplausos .de todos n<'l~ que nos 
interessamos pelas aou.sas do ensino, os intuitos dos mus
tres signatarios do projecto. EUes sentiram o mal estar que 
reina no corpo docente dos nossos institutos de ensino supe
rior; viram bem as condicões precarias a que ficou reduzi"íla 
a ,livre docencia, instituída com tão grandes esperancas pela 
reforma de 191.i, e· quizeram de alguma• sOrte amparai-a_ 

"- Bello proposito, mas trabalho baldado. Com o restabelecimen
to do professorado substituto vitalic]o_ a livre doceneia. com-· 
balida. já. por um mal de ori~em, ficou irreme.d-iavelmente 
condemnada:: nada mais conseguirá salval-a e.entro dos moldes 
da ·ac~ual organizacão; é um corpo extranho implantado no 
or~amsmo docente, e. como tal, para lhe não perturbar o 

.. natural fun:cciooamento, forca é que se enkyste, se annulle e 
desappareça. . 

Entre a livre d'oeencia e o professorado substituto vita
licio, com.direito á successão do catbedratLco, existe uma ma

_nifesta incompatibiJi.<:lade que os nossos reformadores do en
sino ainda não quizeram ver. São instituições antagonicas 
que se repelem; são quantidades heterogooeas que se não 
p<>dem somma.r. nem fundir em um mesmo systema. Reunin
ào-as. o regulamento actual, sem pre.iudicar o professorad~ 
substituto. forte nos seus grandes privilegios. condemnou 
desde logo ~ li'Vre docencia a uma coropletª e$t.erilidade. 
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Pena é que assim haja acontecido. Já não existem hoje 
em dia divet·geooias, nos meios cultos, sobre a exc-elten.cia 
desta bella instituição, de origem muito antiga; e que da Ualia 
se transferiu para os paizes germanicos. Todos são accôrdes 
em reconhecer os magnifico~ resultados por ella produzidos 
ern toda a parte onde tem sido adQpt.ad:a sem peias nem mu
tiUac:ões esterilizadoras. 

Referindo-se a ella, escreveu Bardet, c,om a. maior in
suspeição: - <tLa verité c'est que tous les médecins, qui 
n'ont :rias <l'interêt engag~ dans la question, regrettent ínfi
r..irnent que nutre pays ue possMe pas l'institution des privat 
- docentem qui donne aux Upiversités allemandes une su
periorité si reeHe sur Ies nütres.» 

A livre docencia reprezenta inquestionavelmente no magis
te1·io superior a porta eonservada sempre aberta a todas as ~e
g!timas vocações.Sendo illimitado o numero de livres docentes, 
quem .se sentir com natural pendqr para a. carreira do ensino 
podera em qualquer tempo nella penetrar pela porta da livre 
doeencia. E. eomu para isso haverá mister demonstrar habi
lital}lies e capacidade didactica. grande será o numero de pro
fis•'ionae.s que ~studem, enriquecendo a sua. cultura. ainãa 
mosmo quando, por e:1:ccsso de conc\l!rrentes, não logrem obter 
os postos maL~ aYanQadcs da carreira. O mesmo não aconteM 
com o professorado substituto vitalfoio. Pl'eenchido o loga.r. 
r;em .sempre com o aproveitamento do mais apto, fecha-se a 
porta para varia' gerações, e. salvo caso imprevisto de morte, 
é .;ó ao r.abo de 15, 20 e mais annos que ella de novo se abre . 

.J:>or outro lado, cercado de :fortes estimulos, enooraJado 
por uma emulaoão con"-Lante, que lhe permitt!}m visar inte
i:esses presentes e ·futuros. o livre docente se esfori;a não só 
em melhorar o seu ensino para attrahir maior numero de 
alumnos. mas ainda em esludur e produzir, afim de preparar 
a bagagém de trabalhos e füulos com a qm1.l poderá em tempo 
atting-ir a meta dos seu-:; desejos, que é a posse da cadeira •. 
Si, 'Pela int.erposiçíio de um professor substituto, com direito 
a ella. deixa de existir aqu.elle nobre objeclivo, com elle de
rnpr.nrecem igualmente tooo o interesse-. todo o empenho e 
incitamento que. promoviam entre os livres d0(1.entes um3 
aotiv~dade frcmnda e uma concul"l'encia tão benefica. 

Arrodad'a a sua mais legitima aspíracão, suffocado:> todos 
os e-stimnlos aue constituíam a sua prinr.ipal fon.t~ de vida. 
a livre docench definhará cr.rtamente, tornando-se caduca e 
e.steI'il ainda. me.smo quando tr::msformada. na conformidade 
do nc{ua! regulamento. em um corpo d'e explíra.dores pa1'ti
cularcs r!evencJ.o content.ar~se. no dizer do seu autor. «com o 
dtreilo ac cnl'-inn.1·. 3erviudo-!'>e do edificio e do mnlor:al da 
:Far:uldarle e embolsandQ...as t.axns:1>. · 

\ . 
. - Para um t.ão mode,,'io fim. Cf'l'to, não haveria mister mu-

tilar aquella hella instituição, tão florescente alhures; bas-
ta.ria repr.octuzir os dispositivos do Codigo do ;Ensino .de 1901 
que, oom m~ior sabedori~, regularam a ro.ater1a. 
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l\!ALF;Frcros OR[UNDOS DO PROFESSoil..&J?o . SuBSTÍTÜTO VITALtdtii 

Si o proposito dos signataríos do projecto, que ora relato. 
é, como penso, amparar a livre docencia, -deveriam elles desde 
logo .propôr a extin .;ção do professôraào substituto vitalicio 
com a~ prerogativas que ltre nsseg-u1·a o regulamento v igente. 

Esta :ultima instituição . · a,nachronica, inconveniente e 
nociva, sem similar em paiz álgum do mundo, não p6de nem 
deve subsistir . E-Ua affronta o nosso bom senso, amesquinha 
o;.; nossos creditos e vae minando o prestigio dos nossos 1n
sti t uitos de P.nsino superior, cuja decaâencia em grande parte 
lhe deve ser attribuida. · · 
. Na$ Universidades · européas, sejam: de typo francez, · se
jam de typo germanico, a substituiçâl) dos professores cathl:!
draticos, em seus impedimentos. temporarios, é uma funcção 
accessor~a, eventual, contingente, que cabe, ern "FTanca, ao 
professor agregado, e na Allemanha aos livres docentes e 
professores extraordinarios. Cada uma destas cailhegorias de 
docentes tem, todavia, funccões proprias, privativas, além das 
substituições que, porv·entura, venham a exercer_ . 

No Brasil, as cousas se passam de fórma muitissimo di
versa. Demos á. funcção de substitluir o cathedratico, em seus 
impedimentos temporarios, um alto relevo, tirando-lhe o e.a-

. racter accessorio e temporario, -que se nota em toda a p~te, 
para l:cJrnal-a essencial e permanente. Para exercer tal fun
c~ão creamos uma classe e.spee\al de docentes ··com a deno
minação bem suggestiva 'de professores substitutos. A prin
cipio, ainda no regimen monarchico, eram elles nomeados 
tiara. secções de cinco ou seis cadeiras, cada uma: com o an
dar do temµo e as suecessivas reformas, este numero de ca
deiras veio sendl) redlú!lido a tres. a duas e a. uma. Só a Escola 
Polyteehnica po55ue ainda secÇões de tres cadeiras; a ten
dencia manifesta e · predominante no nosso meio é no sentido 
de crear-se um substituto para cada disciplina~ A Faculdade 
de Medicina já conta 2-0 substitutos para 25 materias. 

A preoccupação de destacar, realçar e valorizar as sub
stituições· temporarias no mngisterío está ho.ie por tal fónna 
radicada entre nós, que o ;projeeto; que or a relato, estabelece 
uma nova. ca.thegoría de àoceilt.es,., os· professores 8ldõuntos, 
tendo como principal :fluncç.ão «Substituir· os substitutos nos 
seus impedimentos> . · . 

Precisamos reagir contra· esta tendencia absurda e per
niciosa, só observada no Brasil, Onde felizmente por em
quanto só medra no magisterio. De facto, ainda ninguem se 
lembrou de crear uma classe especial de substitutos pa.ra os 
Senadores e Deputados, para os Ministros ào Supremo Tri
bunal, os desembargadDres e juizes de direito, para os ~t'infs- . 
tros de Est.ado, os directores geraes e . chefes de se~o das 
Secretarias, pnra os che·fes de serviços technicos espeeiaes, 
etc. etc. Todos estes altos funccionarios são passiveis de im
pedimentos temporarios, e quando destes impedimentos re~ 
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3uil.tar possa prejuizo para o serviço publico a lei pa:-evê a 
hypothese da substituição, que se faz, como por toda a parte, 
sem o rec:urso do substitutos especiaes. Para o propil'io· Vi
ce-PresideintP. da Republica a funccão de p1·imeiro substituto 
do Presidente, nos seus impedimentos, é accesso.ría, como o 
é iS-Ualanente a dos outros substibutos em ordem de sucoes
são. No regimen pofüico que adoptamos, a funcç-ão principal 
do Vice-Presidente da. Republica é, ning-.lem contesta., presidir 
o Senado Federa·J, onde deve ser perfeitamenl·e igual a re
-prescntac.;ão dos Estados . 

Si para os mais altos e dífficeis aargos· áa 1·epresentação 
nacional,· da administ.raQ.ão publica e da judicatura, não se 
julgrm necessario . crear substitutos especiae.s, estipend1ad.os 
pelos cofres pcblicos e destínados tão sómente a. exercer uma 
substituição eventual, si no Col!egio Pedro II não existem 
substitutos, como .i usLificar tal creação no magisterío su
perior? Dir-se-ha que aos professores substitutos dos nossos 
institutos de ensino superior incumbe . cumulativamente ' a 
funcção de t·eger cursos complementares. O Codigo do Ensino, 

· d1~ 1.892, além rJesta. attribuição bem detalhada, . dava-li:!ElS 
ainda a de «auxiliar os lentes nos trabalhos de laboratorio e 
nas excursões seientificas dos alumnos, ou dirigil-os si forem. 
para: isso designados» . E ' bom lembrar que ess~ Codigo· suc
cedeu, com curto intervallo de t.empo, á reforma Sabola que 
deu grando surto ao ensino pratico e fez dos substitutos, por 
ella transformados em adjuntos, auxiliares directos do pro
fessor e a elle subordinados. i'ias cadeiras de clinica, por 
exemplo, esses adjuntos faziam o servioo de assistentes. 

Mas, já o Codíigo de 1901 reduziu aqueHas funcções, fi
cando o substituto apenas encarregado das substituições e dos 
cursos cQmplementares ; especificou, porém, não só o cara
cter ·mas ainda as condições que deviam J>residir á. rcalizaoão 

· d.estes cursos. O r egulamento actual restringiu ainda mais, 
suppr'imindo o qualificativo complementares e com elle as 
especificações da lei anterior. Deu ao substituto a attribuição 
de. qreger os cursos que lhe forem designados pela. coDgl'e
gacão». 

Ora, rarissimas são as ca<leiras em que t.aes cursos se tor
nam indispensaveis, forçando o cathe.dratico a requerer sua 
realizac-ão sob a re:;encia do substituto. Em i;rande numero de 
disciplinas os cursos complementares poderiam ser uteis, mas 
dadas a independencia absolut.a e, não raro mesmo, certa hos
tilidade nas refações do substituto com o ·cathedratico, este, 
para não perturbar a orienta~ão do seu ensino, exime-se 
sempre de rcquerel-os. Pol' outro lado. não r etirando da re
gencia destes ·cursos a minima vantai;em de ordem moral ou 
material. os substitutos, naturalmente, não se empenham em 
obtel-a; de sorte que, pôde-se affirmar : - na grande maio-
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ria dos casos elles só exercem actividade quando impediéios 
os titulares, das respectivas cadeiras. 

Esta circumstancia não passou despercebida ao autor do 
regulamento vigente, que, na sua exposicão de motivos, disse: 
- <Nomear um substituto para cada cadeira é malbaratar as 
rendas da academia. Os de um:i. residem e clinicam em cidades 
do interior, porqüe não teem o que .fazer na .Faculdade». 

Faz exccpção a esta regr:i a Escola Polytechnica 4o Rio 
·de Janeiro, onde, de aecôrdo com uma velha tradicão, jµsti
ficada pela r:aturcza cspedal do ensino que ahi se ministra, o:: 
substitutos exercem as funccões de ·repetidores. Terminado, 
porém, o regimen do ensino superior gratuito, dado pelo Es
tado, estas funccões deveriam Jaber hoje a explica
dores particulares ou livres docentes, pagos pelos alumnos 
que, carecessem de repetição. · ·· 

Com o professorado substituto dos cinco institutos, sub
ordinados ·ao Ministerio da Justica, dispende a.União mais de. 
400 contos de ré.is por anno. No entretanto, este dispendio 
inutii de avultada somma é talvez o menor dos inconvenien
tes re~uJ.it.antes do ::ystcma docente instituido :ie10 adual re~ 
gulameoto. AlP.m de vitalício, o professor substituto é o her
deiro forçado do eathedratieo e tem direito á sua succes .. ão 
inde{lendentemente de novas provas. São obvias os inoonve~ 
nientes que dahi decorrem; desapparecem estimulas e emu.:. 
lações; pertencendo-lhe a cadeira, uma vez vacante, não ha 
mistér estu.dar nem proouzir. Para o eXito de sua carreira 
profissional pouco va~em estudos, pesquizas scientificas e tra
balhos publicados, que, de resto, lhe acarretam não pequ~na 
despetza; e, como o parco vencimento de ·substituto não basta 
para a sua manutem;:ão, ·força é que consagre todo o tempo 
<lisponiveJ em clinicar, advogar ou fazer engenharia, cousas 
estas mais rend-0sas e substanciaes. 

Si, entre a sua· investidura como substituto e o provi
mento . a cathedratico mediar tempo relativamente curto, · 
facil lhe será manter .um certõ enthusiasmo indiSpensa.vel 
ao brilho da regencia e continuar a illustrar-se, tornando-se 
optimo professor. Foi o que succedeu com os mais afama.o~s 
mestres brasileiros que tão grande prestigio <icram aos in:st1-
tutos a que pertenciam. Si, porém, aquelle tempo for dila
tado, como ordinariamente acontece, si exceder de iO, i5 ou 
mais annos1 o substituto, em atrazo com os progressos <la 
disciplina q1...e vae leccionar, esquecido já de bw::t parte do 
que aprendera de memoria para o concurso, tendo perdido o 
habito do estudo, assume a regeMia <la cadeira, sem .enthu
siasmo, sem o necessarlo preparo, com grave damno do en
sino e do prestigio da Faculdade a que pertence. 

Nos paizes onde a luta pela vida ê mais inten~a crêam-se 
estimulos e emulações que incitem os homens d'3 certa cul
tura a proseguirem no trabalho arduo e pouco rend_oso de 
estudar, pesquizar e produzir. Entre nós, onde ~ actividade. 
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intelligente encontra ainda facilmente, fóra desse tre.ba.lho, 
occupacões assás remuneradoras, supprimem-se ~od<>s os· in-
citamentos. · 

Salvo . e:x:cepções que, de resto,. confirmam a regra geral, 
póde-se affirmar sem temor que, · na. organimção aetual do 

· D?sso ensino, o professor substituto ·só tem uma unica as
piração : contar tempo para obter gra.tifieacy_ões nddicionaes 
emquanto espera a invalidez ou a morte do re<-:Pectivo ca.
thedra tico. E si estas demoram mais do que se 8$pera, ori
g_ina-se uma certa irritação qUe, -por vezes, explOoJe em de
trimento do prestigio e renome dos nossos institJtos .. 

AVANÇOS E RECUOS DAS NOSSAS REFORMAs DO .ENSJ!:'iO 13: A 
INST.'\BILIDADE QUE D'AHI SE ORIOlNA 

Não é de hoje que se a-ponta e se reconhece este grave 
erro na constituic;ão dos corpos doMntes das nossa:;; Facul
dades e Escolas Superiores. Contra elle muito .se tem re
cl~ado, e, mais de uma vez, apezar da surdina. habilmente 
opposta pelos interessados, este justo ·clamor foi ouvido e 
attendido pelos podere~ publicos. Corrigido, porém, o erro, 
com grande gaudio dos que pleiteavam os interes:-.es do en
sino, annos depois uma reforma apressada. restabelecia-o 
novamente, provocando desde . logo o surto de novas recla
_ma.ções e, com o correr do tempo, a successão de novas. cor
rigéndas e -de novas reincidencias •no mesmo erro. 

Estes avanços e r ecuo:; · successivos em matel'ja de '!.anta. 
relevancia, a teimosia em reviver um systema. '!ondemnado, 
porque aquelle que o substituiu, por imperfeito ou defei
tuoso, não deu os r esultados esperados, são traços caracte
risticos .das numerosas reformas por que teem passado o 
nosso ensino . E:x:emp!ifiearet, referindo o que, neste parti
cuhn:, tem occorrido com respeito álS Faculdades · de Medici:na, 
cuja historia conheço mais de perto. 

O professor substituto vitalício, com direito A promoção 
a cathedt·atico, independentemente de novas provas, como 
prescreve o regulamento vigente, é uma creacão nossa anti
quissima, pois data de 1832. A reforma, que neste anno 
transformou os antigos Collegios Medicos-Círurgicos em Fa-

\ culdades de Medicina, instituiu a classe dos substitutos de se
cr.ão; cada uma destas comprehendendo quatro cadeiras e dis
pondo de dous substitutos, que passavam a cathedraticos por 
antiguidade. Justificava-se de alguma sorte a exdruxula 
creacão pela carencia naquella época de homens cultos ca
pa.z.cs de disputar os cargos do magisterio superior. Ao cabo, 
porém, de alguns annos, reclamações se fizeram sentir e fo
ram se avolumando a ponto de forcar o Governo em 1854 a 
eninguir aquella classe de . professores. . 

·· Bem orientados . os estadistas da maioridade resolveram . 
então estabelecer para as Faculdades de Medicina duas ca
_tegorias de · docentes - os cathedraticos e os oppositores -, 
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estes ultimos em nwnero de i5, distribuídos por tres secções 
de s_eis disciplinas cada uma, nomeados por . concurso sem 
vencimento fixo, peri;.ebendo ape>ias gratificação pro labore e 
passando a cathedraticos, mediante novo concurso. Era como 
se· vê, o modelo francez ligeiramente modificado em 'ordem 
e. ad~ptal-o ao meio, naquella época. Manteve-se esta orga_. 
mza,çao ~urante 22 annos, sem e;nbargo do trabalho inces
sante, feito á socapa pelos oppos1tores, para serem dispen
sados do segundo concurso. Conseguiram afinal o seu desi
d~ratum em 1?76, quaµdo foi restabelecida a classe dos sub
stitu~os, reduzidos, porém, a nove, sendo tres para cada se
cção, com vencimentos fixados e accesso a -caühedratico •por 
antiguidade. 

A revivescencia do professorado substituto vitalício ·não 
podia durar muito tempo. Sete annos depois, em 1883, por 
iniciativa do ,V. de Saboia, o ensino nas Faculdades de 
Medicina soffreu uma remodelação profunda; foi de novo ex
tincta ·ª classe dos substitutos e creada a dos ad,iuntos por 
cadeira. nomeados por concurso, servindo apenas durante 10 
annos; e passando a ca thedratico mediante novo concurso, no 
qual poderiam tomar parte pessoas extranhas ao magisterio. 
Esta nova organização docente, recebida. no momento cOl'J. 
. grand-e enthu.siasmo, participava dos modelos fi;ancez .e allemão; 
de ambos copiáva a exigencia do segundo concurso para o 
provimento da cadeira; do primeiro a temporalidade do pro
fessor encarregado das substituições e do segundo a espe
cialização por materia. 

Oito annos nao eram ainda volvidos, quanào uma _ nova 
reforma, assignada por Benjamin· Constant, extinguia a classe 
dos adjuntos por cadeira e · restabelecia a dos subst:itutos de 
secção, exigindo, porém. ~1ovo concurso para o prov1~ent-0. a 
cathedratico. Pouco mais de um anno durou esta ex1genc1a, 

· pois ·o Codiso do Ensino de 1.89~ dispensou o consurso_, !~
zendo o provimento por antiguidade . A reforma Ep1tac10 
Pessõa (Codigo do Ensino de 1901) manteve a mesma orga
nização, augmentando o numero de secções de maneira a cor
responder um substituto para cada secção de tres cadeiras. 

A reforma Rivadavia Corrêa (Lei Organica ·do Ensino Çe 
19H), e~Linguiu os subsfüuiôs de secção e adoptando '? cr!
terio da especiali,zação creou um professor extraordinar10 
para cada cadeira: instituiu a docencia livre, aeabou c~m os 
concursos de provas publicas e exigiu concurso especial de 
titulas e trabalhos para a promoi;ão do livre docente a profes
sor extraorcinario, este passando a ordinario sem concu~so. 
A reforma C. Maximiliano {marco de i915) manteve a hvre 
docencia difficultando-lhe a entrada e restringindo-lhe as re
"alias restabeleceu a antiga classe dos substitutos de seccão, 
~italiÔios, com direito a accesso, exigindo, porém, para a sua 
nomeação um concurso de provas publicas. 

Este rapido resumo historico deixa em plena evidenc.ia 
·i'1!s hesitações em que temos vivido até hoje, os avanços e . 
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recuos feitos E>m materia tão importante, como a que se 
refe]:'e á constiipi~ão dos corpos docentes e ao provimento cos 
cargos do magisterio. De 1876 a 1915, em um periodo de -10 
annos, realizamos sete ref-0rmas do ensino, não entrando em 
linha de .conta algumas que, encalhadas na Camara ou no Se
nado, não lograram Sei' ultimadas. Em média corresponde um 
intervallo de tempo inferior a seis annos entre cada reforma.. 
E, como todas ellas alteravam de modo mais ou menos radical 
o processo de 12rovimento dos .cargos, comprehendem.-se os 
.prejuízos resultantes desta instabilidade. Os candidatos não 
sabiam COinO Orientar OS SQUS estudos, pois mal era promul
gada uma reforma e já se começava a cogitar das modifica
ções que deveriam prevalecer ao cabo de alguns annos. 

Quer is.~ dizer que o mal estar persistia, .que as queixas 
se succecfam e o damor augmentava, justificando a. neeessi
dad~ de uma nova reforma, que não era ditada. simplesmente 
por um esJl.irito de innovacão ou um prurido de remodelat;ão, 
como a muitos parecia. 

E' que os nossos reformadores do .Qnsino, via de regra, 
.sem conhecimentos especi.aes da materia, não examinavam 
com a .:;erenida-Oe· e perspicacia necessarias as causas do fra
casso das disposições legaes mais visadas pelos reclamos. In
fluen ~iados por interesses pessoaes do momento, que sempre 
brotam com exhuberen<:ia eem par em torno das reformas pro
Jectadas, ::.:creditavam, em boa {é, melhorar o ensino com re
toques anodinos ou revivendo antigos dispositivos qUe a. pra
tica havia já condemnado. 

E assim temos vivido quasi um seculo, avanQando. e re
cuando, em uma intermina hesitação, porque aos moss·os re
formadores do ensino, seja por ex.a~ero de nativismo, seja 
pelo temor de uma adaptação precaria, faltou a coragem de 
transr>lant.ar para o nosso meio, com todas as suas ·di$posições 
essenciaes, ·um dos systemas estrangeiro;; cuja excellench uma 
:pratfoa dilatada Já houvesse demonstrado .• • Note-se CIUé a re
·rorma. de 185-1 , uilica que mais de .perto se approximou de 
um destes tYPos, o frrmcez., manteve-se em vigor durante vinte 
e tantos annos ; as que lhe seguiram duraram em média me
nos de seis annos, e, dentre ellas, a que mais se prolongou, o 
Codigo do Ensino de 1901. não teve vigencia superior a 10 
annos. 

A CONSTITUIÇÃO DOS CORPOS DOCEN'l'ES NAS UNIVEt\SlflADES 
irunoPÉAS 

A constituicão elo corpo docente nas Universidade~ eu
tnpéns e em algumns americanas obedece a dous typos fnnda
rncntaes, consagrados por uma expericncia já s.ccular e man-· 
tidos atravéz do tempo com pequenos retoques que nâo lhes 
af!ectam a estructura. No typo francez, o cor:po docente é 
constituido por duus cathegorias de professore!! - o! titul&.!'.e~ 

~--= r--:v:~1 •. _ :s:tv. ~ 
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de cadeiras e os agregados (au1·egés) . Estes ult.imoi:;, cm nu
::n~ro limitado, 1;ão nomeados :por nove nnnos para s ecções de 
quatro ou cinco cadeiras, cada uma, mediante um difificilimo 
e;cncurso de provas publicas . Durante nove annos, encarrega
dos de cursos complementares cm especiacs, relativos ás disci
plinas da respectiva secção, desenvolvem grande actividade. 
não só leccionando, mas ainda produzindo para reunir títulos 
i.:;:ue fües assegur em no .futuro uma possível _:promoção. Findo 
o 11ovcnnio, passam á inactividade, sendo i:;ubstituidos por ou~ 
tros, e a~:.i.m imc:e:e!.'sivamente. O provimento a cathedralico 
·~ · :feito, por um concurso de. trabalhos e titu.Jos, entre os agre. 
;;a dos activos e !nactivos. · 

No typo aliemão ha tres cathegorias de pro~ssores: ~ õ 
ordina.rio, o extraordinari') e o livre docente.. A livre docenci3 
P. concedida por materia, devendo o candidato provar que est.:'1 
habilitado a leccional-a; uma v~z nomeado adquire o direito 
de fazer cursos li'vres, remunerados pelos alumn.os, cabendo
lhe igoalmen.te o dever de concorrer para o progresso da ·SCien-· 
eia, na parte em que se eSpecializou, já por pesqu•izas e novas 
inv~stigações, .iá pela pUJblicação de trabalhos originaes ou de 
divulgaoão. Ao livre docente, que se distingue pelo e:1'.ito do 
seu ensino e pelo valor das suas contribuições scientificas, é 
c!inferido o titulo de professor extraordinario. O numero de 
livres docentes e de professorGs extraordinarios é illimitado; 
n:!o percebem ver.~imentoE, pagos pelo Estado ou pela Univer
~idade, sinão quando designados ;para a regencia de um curso 
official. O professor ordinario é escolhido entre ós extraordi
llarios l)Or con0urso de trabalhos e títulos. 

Em qualquer dos typos, como se vê, nenhum docent~ 
chega á catbedra por antiguidade, nem ex-vi de um direito in~ 
concusso, adqUirido com muitos annos de a.ntecedencia.O pro
vi.mento é feito por· um concurso de titu.los e trabalhos, no 
qual só podem tomar parte aquelles que, durante uni certo nu7 
mero de alliliOS, exerceram a docencia. Em qualquer ·dos typo;; 
mantém-se sempre viva a emulação que incita ao estudo, a') 
trabalho e á pesquiza scientifica os candidatos á posse defi
nitiva de uma cadeira no magisterio superior. No typo al!r~
mão, que attribue ao professor as taxas de cursos pagas pelos 

· alwnnos, este estimulo persiste após a conquista. da cadeira. 
visando especialmente melhorar e tornar mais attrahente o 
ensino, na coneurrecia com os cursos equiparados feitos por 
vrofessores e:rtraordinari9s e livres docentes. 

O que, po:i:ém, distingue fundamentalmente o typo francez 
do aUemão, é que neste existe uma acccnLuada tendencia á es
pecialização . O livre docente, desde o inicio da _sua carreira 
rio magisterio, qua occorr0 quasi sempre eedo, muito antes dos 
~iO annos, lecciona e estuda urna s6 materia; promo•·ido a pro
fessor extraordlnario, continua a especializar-se no ensino e 
no ~tudo da mesma disciplilla, e quando chega a proress~ 
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ordinario é sempre para leccionar aquella mesma malcria na. 
q;;a~ se revelei:: especialista. · 

Em França, nomea.do após um difficilimo concurso, ver
sando sobre 4, 5 e 6 disciplinas diversas, sendo não raro 
Sorçado a r epet.ir este concurso duas · e mais vezes, o professor 
aggrega:do inicia tarde a sua carreira no magisterio e durante 
nove annos tem C[IUC estudar e lecciona:r todas as materias 
da sua seccão. Neste tiroc-inio augmenta sobremaneira a eru
dição adquirida no preparo do concurso, e é pela sua cultura 
geral indubitavelmente superior ao professor das Universi
éades de tYPO gcrmanico. Este. em compensacão, ~omo espe
cialista que venceu na concurrencia, attra.hindo alumnos, ó 
um· mestre mais apreciado e mais util ao ensino propria-
mente dito. · . 

No que diz reSpeito .á pesquiza ·scientifica e á publicação 
de trabalhos originaes ou de divulga.ção, o typ-0 germanico 
leva incontestavelmente vantagens sobre o franoez. Nos pai
zcs que o -adaptaram, o candidato á docencia, desde o inicio 
ila sua vi<ia profissional, dedica-se a.o progresso da sciencia, 
na parte escolhida para a sua espcciali:rnoão; entra para uzn 
laboratorio, gabinete, clinica; ou musêo . e ahi trabalha. es
tuda e investiga, certo de que, das descobertas que fizer e 
dos trabalhos que publicar, dependerá em grande parte o 
cxito da sua carreira no magisterio. Ern Franca, o O?andi
dato consagra os melhores annos de sua mocic!-ad.e quasi ex
clusivamente ~ exhansti\'a tarefa do preparo dos concursos, 
e est.a gymnastica de memoria, a que i;e vê obrigado, indis
pensavel ao e:s:ito de provas de improviso sobre materias di
versas, consome-lhe o melhor do tempo, não lhe permittíndó 
lazer para a pesquiza scientifica. Reconhecendo este incon
veniente, a ultima reforma do ensino na França manda e~gtr 
dos candidatos ú agregacão mais uma prova oral na qual elles 
devem resumir os trabalbos que publicáram e as investiga
ções que inioiáram ou Jevat"am a effeito em proveit-0 do des-
envolvimento da seieioci11.. · 

SYSTE!IIA DOCE..1'1'TE QUE MMS NOS CO:\VÉM; CAUSAS DO FRACASSO 
OA REFORMA DE i91i : 

Qualquer dos dous systcmas docentes, que em . rapidos 
traces venho de descrever, é perfeitamente ,iustificavel; qual
quer delies. a-OoptaC.o e mantido sem udulteracões. pod•eria 
:prestar relcivantes serviços ao nosso ensino.Ambos tem van
tagens e defeitos; cada um dcll~s, porém. tom a sua razão 
de ser, obedece a uma idéa que orienta todos os seus elereen
tos constituintes. .F'Undil-os, como prefonderam o V. de Sa
boia, em 1883, e o r~lamento actua.1 de 19Hi, é um per
feito absurdo . 

Prefiro o typo allemão, além do outros motivos. porquo 
é o que menos se presta ús mcdificacões obti.das subpreti
ciamente, á ultima hora, do Congresso Nacional, como está 
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nos nossos usos, modificações que perturbam pr ofunõamente 
a organizaç~o do ensino. Si adoptassemos o typo francez, 
antes de termina.dio o periodo de nove annos, o aggregado, op
;positor ou que outro nome lhe dessemos, ameaçado de passar 
á inactividãde, obteria certamente na cauda do orçamento 
uma dispo.sição tornando-o vitalicio. De aceõro-o ~om os nossos 
eostumes, a nomeação por concurso presuppõe vitaliciedade, 
e n~um crundidato, victorioso em um conourso de secção, 
difficil e exhautivo, se .conformaria, de bom grado, com 
a idéa.. de passa.l:' á inactíviàade ao cabo de nove annos e de se 
preparar para um novo concurso, ainda que de trabalhos , e 
titulos, para o provimento da cadeil'a. O Congresso Nacional, 
não só tornal-o-hia vitalício com aireito á successão do ca
thedratico, como mandaria aproveitar todos os apprOV'ados 
em concursos anteriores. 

O systema allemã.o é incontestavelmente o qU,e ma.is nos 
convém. Sendo i11imitado o numero de li'Vres docentes e de 
professores extraordinarios, mais difficil se torna uma lei de 
acepção em prov_eito deste ou daquelle. Contra este systema. 
ainda não vi allegada objecção alguma apreciavel, a não ser 
a de difficil adaptação ao no~o m~io. Não vejo, porém, como 
se possam fundamentar taes difficuldades, puramente imagi
narias . O ~stema tem sido applicado com o melhor exito em 

. varios paizes, de racas e costumes differentes. Na Austria, 
Hungria, Bohemia, Russia, Rumania, Suecia, Noruega, Dina
marca, Holl"anda, Suissa, Belgica, Italia e Portugal. · conseguiu 
elle adaptar-se admiravelmente bem. Porque não succederia 
o mesmo entre nós? Porveniura estamos tão · atrazados, ou 
~omos tão indisciplinados, que não nos possamos conformar 
com a observancía rigorosa de um syslema, qUe tantas van
tagens tem proporcionado a outros pa.izes de cUll.tura não mui 
diversa da nossa? A pl'ova do contral'io está na nossa sub
missão :fiel á CoD'stituicão de 24 de d'evereir·o e na teimosia 
com cru.e nos oppomos ás suas modificações. 

Não se argumente com o clamor provocado pela grande 
reforma de 19H, justamente a mais completa e radical por
que passou o nosso ensino, e por isso mesmo a màis discutida 
e combatida . · 

Na bella exposição de motivos que a precedeu, seu autor, 
o saudoso estadista republicano Rivadavia Corrêa, disse ter . 
adoptado, por se lhe afigurar productor de optimos fruetos, o 
~tema da docencia allemã com todas as suas consequencías. 
De facto, numerosas disposições inherentes, não só a este sys
tema, ·mas a toda a organização univel'sitaria allemã, foram. 
incluídas na lei organica do ensino e concorreram iDdiscuti ..... 
velmente · para o progresso e desenvolvimento das nossas Fa
culdades e escolas super iores. Os seus 'impenitentes adver
sarios, que tanto eÁult.aram com a assignatur a. do decreto re- . 
vogatorio, não viram talvez . que este não logro~ destruir, . 
a~enas arranhou, feriu e mutilou aquelia bell~ obra, que 
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ãin-da hõje se conserva. de pé, nos seus largos e fecünào:S tra
(.'.os, bem corno nos seus maiores defeitos. 

Adoptan<lo o criterio da especialização e os vocahu1o9 
~ordinarios e extraordinarios» para c;lesignar os professores, 
~nslituindo ;i livre .rlocencia e as taxas de cursos, substituindo, 
no provimento do3 cargos, o concurso de provas publicas pelo 
de trabalhos e titulos, acreditou o autor da reforma ter ada
ptado ao nnsso meio o sys!.ema. da docencia allemã, do qua.l 
c~perava colher optimos fructos. A prnLica, entretanto, não 
confirmon taes esperanças, e, forca é confessar. o systema 
como foi transplantado não deu e nem podia. dar resultados 
satisfactorios. Aconteceu-lhe o mesmo que a certas machinas 
conjugadas, na quaes um defe>ito de engrenagiem perturba 
profundamente o funccionamento quando o não cimpossibilita 
de todo. · 

O fracasso da reforma de f9H obedeeeu á influencia de 
tres grandes falhas. escapadas á sagacícade do seu autor, ou 
tah,ez a elle sugeridas pelos inte!'esses pessoaes do momento, 
a que já. me referi, e dos quaes nenhum reformp.dor do ensino, 
entre nós logrou ainda libertar-se. Foram elias: a eonserva
ção do professor3do sub<stituto vitaHcio, o proeesso a.doptado 
para a respectiva investidura e a dispensa de provas reaes de 
hnbi1itac.ão para a livre docencia. _ 

O professor e:rtraordinario da reforma Rivada'1ia era, 
n:penas com o rotulo mudado, o mesmo professor substituto do· 
rP.gimen anterior, com lodos oo defeitos j:i apontados e por
tanto incomputivel com o novo regimen da doceneia livre. O 
processo indicadn para a sua investidura ainda-mais lhe agra
vava a sit.uai:ão. porquanto devia obedecer a um concurso de 
títulos e á já archi-condemnada. lista triplice. 

O concurso de t rabalhos e titulos, consagraco com tão 
grande successo em toda;: as Universidades européas e em 
muit11s americanas para o provimento definitivo das cadeiras, 
em nenhuma dellas foi ainda adoptado para a investi.dura nos 
cargos prepara.torios e ini.ciae!l do magisterio (pro!eSSOl' ag
·gregado, em Fronc:a, JivTc docent.P. P. professor ertraordinario. 
na Allemanha) . Comprehenc!e-se bem que esses cargos devam 
ser disputados por mocos que não tiveram tempo de publicar 
ir:.\balhos e rP.unir t.itulos hastantes -para lhes assegurarem o 
succe~so nn pleito. Por_ out.ro lado. esse concurso de natureza 
especial exí,!!'c uml\ scleccão prévia e só póde dar resultados 
!>atisfactor.ios quando realizado C'ntrc professores escolhidos an-
1 eriorment.e po:- um concurso ou fl:x:ame de provas publicas o 
que t.enhnm comprov:fclo no e~ercício do mag'fsteTio as suas 
:tp!.idões. 

O conr.urso de tif.ulos ceve ser e:x-elusivamente reservado, 
ad instar do qu" occorrP. P.m l.odas as Universidades européns. 
nn provimenf.o das c:i.dcir:is. Neste caso. a escolho. deverá ser 
foitn. nfio rnlre mocos r.1a.is ou menos inexperientes e que 
iniciam a carreira, mns ent.rc homens .Hí. ma-duros, pré-via-
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mente habilitados e ·que, cüm o ~orrer do. tempo, lograram na 
vida profi<>sional um certo renome e vantagens. Certamente, 
nenhum dúlles arriscaria, à e bom grado, nos azares de um 
concurso .de provas public-as, esse eabe~al de re1mtacão labo
riosamente conquistado. · 

· Para o provimento dos cargos iniciaes do magisterio, 
quaesquer que sejam os vocabulos que os designem, o concurso 
de provas publicas é ainda indispensavel; constitue - não h a 
negar - o melhor meio de selecção. · 

Os paizes que adaptaram o systema allemão, erigem dos 
candidatos á livre docencia provas reaes de habilitação . Em 
nenhum delles 5e consideram -como taes um sím.ples attestado 
de idoneidade moral e um t.rabalho préviamente elaborado, 
cuja a.uthenticidade póde se"t' ·w:>sta em duvida. Não se con
fiam as responsabilidades do ensino a quem não demonstrou 
possufr capacidade didactica, e esta não poderá ser apurada. 
sem a prova publicl! de prelecção oral sobre um ponto sor
teado. A Italia, que foi na Europa talvez o ultimo paiz a 
~üoptar esse systema, originariamente seu, ~ge dos candi
<latos á livre docencif:l não .só provas -Oral e pratica, mas ainda 
i1ma dissertação escripta sobre assumpto sorteado. . 

Os senões, que venho de apontar e comment ar, não po
diam permittir désse optiDlos fructos a organüQçãlo docente 
instituída. pela reforma de i911.. Por u100, ge1J1.eralízação 
apressada, ou talvez por ignorancía do · assun;ipto, attribuio ... 
.se tal insuccesso ao systew.a allemão, e o proprio reforma
dor de i 9.15 disso parec~ estar convencido, .quando na sua 
exposicão de motivos, se referiu «á. transplantaçã'o integral 
de um regímen.. estrangeiro», e, mais adeante, ~~ obra de 
amanuenses copiando as disposivões de estatutos estrangei
l'O~. AG em v ez de corrigir aquelles erros, impress.iomdo 
talvez por uma questão d e vooo:bulos, preferiu voltar ao re
gimen ·.anterior .iá condemnado, aoorescentando-lhe, como um 
appendice, a livre docencia, gue elle mesmo confessa ser uma 
das boas idélls da reforma de 1.911. 

Ao contrario do que su;ppõe o illustrado autor do regu
lam.eu.to vig.ente, o sy<Stema ~a docencia allemã só poderá vi
cejar e florescer si fôr transplantado integralmente, como 
tem acontecido nos demais pq.izes, ou, quando muito, com li
geiros r etoques que lhe não affectem a estructura intima. 

"EXIGUIDADE DOS VENCIMENTOS DOS .PJ\OFESSORES ; DIREITO QUE 
LHES ASSISTE ÁS TAXAS DE CURSOS 

Entre os elementos essenciaes, fazendo parte desta es
tructura intima, i'igura a remuneração do ensino por parte 
<io IQ,lumno e o direito que cabe -ao professor de r eceber as 
taxas de frequencia nos cursos por elle realizados. A r e:f-Or
.ma de i9:11 consignava estas duas medidas ; o regulamento 
n.ctual manteve apenas '>- primeira. Por e1las venho pugnan
oo desde 1903; e, certo, não foi com. satisfação que vi r edu-
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zida pela .meta.de uma conquista, que se me afigurava jái 
consolidada e que em tempo me m;lera ri;cerbas criticas. 

Ar.redito ser hoje mais ou menos compl-eto o accõrdo exis
tente no nosso meio culto com respeito â remuneracão do 
~nsino superior por pB,rte do alumno. Lançada aqui esta 
i~éa em 1903, suscitou grande celeuma; a gratuidade man
t.lda desde a independencia er a um favor :mui habilmente 
concedido pelo Estado em um momento em que carecíamos de 
homens cultos e de profíssionaes diplomados. Com a avalan ... 
che de baeihnreis e doutores. sahídos de nossas Faculdades no 
decurso de quasi um secufo, desappareeeu essa necessidade. 
ficando, pois, sem mais razão de ser aquelle favor. 

Ao Estado não póde oaber a obrigação de min!strar gra
tuitame.nte o ensino superior, como tambem não lhe cabe a 
de dia.r, em identicas condições, o ensino secundario . No .q.ue 
toca ao primeiro, já é muito o que faz, mante.ndo ou sub
vencionando os respectivos institutos, em ordem a p.ermittir 
seja. nelles minist.raâo o ensino, ·com dispendio relativamente 
pequeno para o alumno. A remuneração do ensino supe
rior tem, de resto, suas· vantagens ~a o proprio estudante. 
De facto, a pratica demonstra que as cursos retr.ibuidos são 
muitissirn.o mais frequentados do que os cursos publicos e 
gr&tiuitos. 

Esta circumstancia se i'unda em uma razão de elemen
tar psychologia, segoodo a qual o alumno, como todo aquelle 
que paga, quer usar de todos ·O's direitos que <> seu dinheiro . 
lhe assegura, retiraindo dahi o maximo proveito. <;.!ntroducete 
le tasse d'iscrizíone - disse Ruggero Bonghi - e vedrete. 
qual.e iuce metta neHa mente iL pagare 14'\e tasca ·pro,pTia:> •. 

Surgem, no entretanto, algumas divergencias com relação 
ao direito que assiste ao pro!esi;or de receber as taxas dos 
cursos que realiza. Allega-s-e que o professor, funccionario 
publico, pago pelo Estado, que lhe assegura vantagens outras. 
como licencas, jubilação, montepio, etc., não deve 'l)ierceber 
propinas e gratificações -d~ qualquer especie; allega-se ainda. 
que a r emuneração vinda do alumno a'ffecla a àignidad& díl' 
cargo. diminuindo-lhe o prestigio. Contra este preconceito 
venhó de ha muito me pronuncianfo. Não conheoo profeo:
sores que gosem de mais res!Xeitosa. consideração e de mais 
real prestigio do que os auslriacos e allemiles. E' pam. notar 
que as homenagens. que lhe são prestadas, dentro e fóra da. 
Universidade, via de regra estão na razão direcfa .da. ri:e
quencia dos respectivos cursos e, portanto, dos est1pend1os 
J!Ugos p~los a\umnos . 

Lá tamncm honv r.· tem!'IO em que se pensou em um ctes
Lino diverso a. dar :ís t.a:'i'.as de cursos. Foi em 1876. Ta'l 
idéa, porém, suscitou a mais viva opposição. O sabiCI Du~ois
ReymonfJ. contra ella s~ insurgi u-, affirmando auc «V1-nha 
l'lmeaçnr n indep«'nctencia do professor ~-a libet'rl:l.dc do en
sino>. 
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Ste~n. lilão hesitou em declarar que -00Iri a Su.ppressão <tõ!i 
honorar1os de cursos «Perigariam toda a alta cultura scien
tifica e o futuro dos estudos na Austria.>. A questão foi le .... 
vada ao seio do Parlamento que, por uma maioria esma.sia
ôora, manteve a velha tr.adi.ção das Universidades germanieas. 

Em todos os paizes, que adoptaram a organização OO-' 
. cente aHemã, é crença pirofund:amente arraigada que a remu...: 
neração dos eursos, em proveito do professor, coostitue <> 
~ais poderoso incentivo para a me1horia do ~nsino. E', 
p.1~guem o póde contestar, um estimulo preeioso, sempre vivo. 
mc1tando o mestr.e a tornar cada vez mais attrahente o seu: 
ensino para grangear maior numero de alumnos. 

Accresce ainda uma circumstancia importanta que me-
rece ser pon<ierada: é a exiguidade <Ios vencimentos pagos 
actualmente pelo Estado 9.0s ;professores. A reforma de i832 
assegurou aos lentes cathedraticos honras de desembargador 
e vencimentos iguaes aos destes magistradoi' . Quanto ás 
b.onras, não ereio lastimem elles a perda; mas, no tocante a· 
honorarios, damam todos contra a desigualdade estabelecida. 
Já não failancto do substituto, que ganha menos <io que um 
amainuense on eseriptura.rio de repartição publica, basta at
tender a que o catbedratico ;p;ercebe vencimento~ inferiores 
aos de um inspeetor sanitario. . No entretanto, este ultimo 
tem direito a promocões, a ser delega.d-0 de saude, mspeetor 
geral, director tecbm.ico e Qirector geral; em cada. uma desW.S 
varias categorias, a que póde ascender, os seus estipendio-s 
são grandemente majorados. 

Forca é reconhecer a n ecessidade premente <le melho-
rarmos quanto antes as condições pecuniarias do nosso pro
fessorado superior, que se vê na obrigação de p~ccurar fóra 
<lo ensino os recursos indispensaveis á sua subsistencia e ao 
deeôro do posto occupado no seio da. nossa sociedade. Gon
venho que, no momento, o erario p'Ublico difficilrnente ~om
porta'l'ia o excedente de despezas acarre~do rior esta Justa 
melhoria. Por isso mesmo. não devemns liesitar um srí in
stante em attribuir a. cada professor as taxas de cursos a que 
tem direito em beneficio do proprio ensino. 

Dir-se-bà que, com as gratificaçi}es addicionaes, conce
didas de cinco em cinco annos, o professor tem os seus ven-
11imentos acerescidos. E' um accreseimo a principio insigni
ficante e que só se torna relativamente proveitoso no fim da 
vida. quando, de ordinario, as despezas ,iá se ~cham· redu7.i
das . Tem, no entretanto, o seu lado máo que nao eonvem es
q'U-écer; coB.corre para manter em illusoria actividade VC\lhos 
professores, já cançados, in tellectualmente invalidos, e que. 
na esperaru;:a de obter novos accrescimos d~ vencimentos, não 
se resignam, de bom gndo, a abandonar o . posto. pelo .. l!l'.l~ 
nho natural da jubilação. · 
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ll'RNOVAÇÃO DOS QUADROS DO MAGISTERIO PELO LIMITE DA IDAU1!l 
E DO TEMPO DE SERVIÇO 

Em todos os paizes cultos existe para. os professores e 
para os rriagi.strados, um limite de idade e de tempo de ser
vioo que nãG póde ser ultrapassado. O Governo monarchico, 
entre nós, comprehendeu bem o a1ca:nce deste preceito e 
observo.u-o sempre rigorosamente. Na conformidade das sua~ 
leis, -o lente catbedr.atico, após 25 annos de serviços, era for
<Jaido a jubilar-se, s6 podendo continuar durante mais cinco 
nnnos, caso obtivesse :concessão especial do G<lverno. 

Nada mais justo e previdente. Q exercicio do professo• 
rado superior exige constante actividade e perfeita integri~ 
dade das funcções intellectu.aes, sobretudo da memoria. Ora, 
esta, com o an(ar do tempó e o volver dos anno!;', se afadiga, 
se perturba e ~e exhaure. E' f6ra de duvida que, salvo ra.Tas 
e-x:cepoões, ao e abo de 30 annos de serviÇ-Os no magisterio ou 
aos 65 annos d : idade, o professor já não póde exel"Cer a ar
dua tarefa de leccionar com o mesmo ardor e erficiencia de 
que dera provas anteriormente. 

A renovação dos quadros do magisterio é, pois, medida de 
evidente necessidade, aliás reconhecida hoje por todos e ain
da. não levada a effeito porque se lhe opJ)õe um dispositivo 
constitucional. De quando em quando, surge ena em uma das 
Casas d'O Parlamento brasileiro. sob a fórma de um projecto 
de lei contendo medidas que a promovem e que, por lhes 
fallecer o apoio dos nossos ~onstitucionalistas, :iinda rião pude
ram ser .adaptadas. Este anno mesmo, a Commissão de In
struc!jãO P.uhlica da Camara teve ensejo de se pronunciar so
bre o assumpto. a proposto de um projecto de lei suhmettido 
á sua apreciacão. Ap6s largo <lebate, resolveu fosse estatui
Qo para os professores, nas condições acima citadas, o di
reito á disponibilidade, com todos os vencimentos. caso o de.u 
sejnssem e requeressem. . 

Fui voto vencido na. ma teria e ,justifiquei-o allegando :: 
- 1.º, que a dispensa completa. e definiti'">t do ex:-ercicio do 
cargo, concedida ao funccionario 'Publico qUe a requer, pa
ra1lelamente com o direito de continuar a perceber venci
mentos in.tegrues, seja qual fõr o nome pelo qual se a desi
gne, constitue verda.deira atio_sen~adoria e, ror.i.o talt deve 
obedecer aos preceitos · conshtucnonaes; 2º que senao vo-

. Juntaria. a disponibilidade não :r.:esolveria .º problema. <!a r~
novação d()~ quadros, nem ~ar.JJa ao ensmo a m~lporia tao 
desejada. v1sf o comio rar~ss1mos professores ~r1r1:1;m mao, 
para requerel-a, de uma·:o tantas vantajl':ens soc1aes mheren
!es ao exerdeio effectivo do cari;o, já não fül!ando das grati
ficações aàdicionaes. 

:Acredito que resolveriamos satisfatoriamente a q:llesf,ão, 
com grande proveito para o ensino, ladeando <> preceito con
stitucional. estabelellendo, para os \Professores com 30 n.nnos 
de serviço;; ou maiores de 65 anuas de idade, uma. dispensa 
compulsoria, definitiva, mas não completa do e:tercieio das 
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respectivas func-0ões. _O professo'I',• nas condições referidas;: 
seria. o.penas afastado âa regencía da sua <:·.adeíra, conti
nuando, pcrém, obrigado ao servi\:-O de exames, . de com.mis
sões a .de frequencia ás sessões da congregação. Só se lhe 
daria substituto definitivo, quando, por invalid'ez absoluta e 
comprovada, viesse a jubilar-se. Ninguem . dir-d. razoavelmente 
que a dispensa paTcial, tal como_ proponho, equivaile a uma 
apo·sentadoria; nã.o se póde consi.à'erar aposentado um fun
<',cíonario que continua ain.da exereen.do certas fUn~ões, su
.i eito ao ponro, ao desconto por falta·a. a licenças, elt·. e 

. para o qual não 11e dá substituto definitivo. 
Si vier a prevalecer a i<l'eia, que ota sugiro, serei com 

ella prejudicado, pois, embora muito longe dos 65 annos de 
rnade, conto já 30 de serviços effechivos no maghterio, e, 
sem embargo, presumo c.onservar aii.nda, com o neces.sari-0 
Yigor 1Physico e intellectual, o mesmo enthusiasmo pelo en
sino da cadeira, que em tempo me foi confiada. Acredito 
que o meu caso, neste particular, bem como o do meu erni
neute collega, profesror Paulo de Frontin, por termos ambo3 
iniciado a carreira muito r:ed<1, ~s 2'1 annos de idade, con
stituem verdadeiras escepcões que confirmam a regra geral. 
estabelecida niio só para -0 Brasil, comb para todos os paizes 
cultos. 

~CLtl'O!O 

Não podendo pelos motivos allegadoa dar o meu voto fa
,·oravel ao :projecto n . 273, e consioorando a materia. de 
summa importancia, resolvi, de accõrdo com as ideias ~en
dide.s neste -parecier. redigir um substitutiw ma.is amplo: 
mais completo, regulando a constituição dos corpos docente~ 
nos nos-.sos institutos. de ensino superior e o provimento dos 
respectiv.os cargos. 

Nelle adaptei o modelo ge!'manico, com ligeiras altera
ções que lhe não pertul'bam a estr-uctura. intima. Esfabeleci 
tre~ categorias de professores: os livres doe.entes. os profeõ
sorcs extraord'inarios e os cathedra.tfaos . O numero cie :orofes
sore!;: ext.raordinarios e dP. livre·:; <l.ocentes será illímitado; não 
perceberão v encimentos fixos, pagos pelo :Governo, ganhando 
?!:penas qua1ndo suhstitufrem um cathedratico ou q uando in
cumhíd"s da regencía de um curso official . 

Para ser admitti.Oo á livre docencia o candidato pTest.ará 
provas publioos roais rigorosas do que as exigidas actualmente 
nos concursos para .substitutos. Será ju1gado por uma: 0om
mis~ão de nove :prófessores, escolhidos entre os que forem 
mais versados na disciplina para a qual ttequer a livre do
ooncia, e não pela congregação inteira, como acontece hoje, 
o que é positivame.nte pouco r azoavel . A prom9ção a profes
sor extraordinario far-se-ha tendo-se em vi sta. a assiduidade 
do livrí! docente, o cxito d.o seu ensino, revelado :pela fre
quencia de alumnos nos seus cursos geraes e privados, e os 
trabaJhos que publicou. Só po1.lerá ser promovido o livre do-
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cente que tiver prestado, pelo menos, quatro ánnos de se1·
viços no magisterio. O professor cathedraUco :;erá. esr,olhido 
entre os cxtra.ordinarios, por um concurso de trabalhos e tí-
tulos. · 

Resolve o substitutivo ,fo um modo definitivo a questão 
dos assistentes e preparadores, que deverão ser nomeados por 
proposta do cathedraitico e ·por um prazo de t.res annos, po
dendo ser. reconduzidos pot' mais um prazo de tempo igual, 
com o consentimenuto do respectivo cathedratico, os que ti
verem obtido uma livre docencia. Não se coroprehende au
xiliar -O:e ensino vitalicio; 6 um posto de confiarn;a e de apren
dizagem, não devenão, pois, ser occupado, quasí indefinida
mente, pol' quem só vê rielle um meio de vida; é a pol'ta 
pela quaJ penetrará a maioria dos eandidatos ao magisterio, 
e, como tal, convém que se abra, de quando em quando, para 
aqueUes que, desejando aprender e preparar-se para obter a. 
livre docencia~ consigam a conliança do cathedratico. 

O substitutivo regula as substituições do ea.the,dTaíico 
impedido temporariamente; serão ellas feitas pelo assistente 
ou IJrepara<l'or si o impedimento occorrer durante o periodo 
lectivo é durar menos de 1{) dias. Ca;So exceda os iO dias, 
ou quanc!o :i. cadeira não tenha preparador nem assistente, 

· o cathe.dt'atico indicará o nome de um livre docente para 
substituil-o. Si o impedimento occorrer no começo de um dos 
period:o.s lectivos, antes de iniciado o curso, cumpre á con
gregação desigual' o professor extr.aor.dinario que deverá se 
incumbil' da sua regencia. 

Estabelece o substitutivo a uniformidade das ta:xas de 
matricula, de cursos e .de e'."l:ames para todos os institutos, 
prescrevendo o destino que devem t er. As taxas de e~ames 

pertencerão ao instituto, as de m:i.tricula á. Universidade e a s 
àe cut'sos aos respectivos docentes, descont,ando- se 20 o/o. Ç.{)s 
quaes iO para o instituto e 10 para a Univer sidade. Esta, 
.iá que se acba constítuida, carece ter fontes de renda; as 
taxas de matricula, dando ao alumno a;penas o direito <le 'fre
Quent.ar a bibliotheca, C.evem naturalmente reverter para a 
Univcrsidaide, porque as bihliothocas dos institutos r~unidas 
vfio oonstãtuir uma bibliothec.,a unica u,utversi.taria . 

E~tinguindo a classe cos suhstituto.s de secção, garante 
o substitutivo a estes funccionarios todos cs direitos e rega
l i~s em cu.io goso se acham. Não serão ma(is preenchidos os 
logares que forem vagando, revertendo em beneficio do ins
tituto a respectiva consignação orcatnentaria. 

A questão· d'Os alumlnos reconhecidamente pobres, que 
tanto tem preoccmpado esta Commis·são, foi encarada pelo 
substitutivo. que a resolveu de accõrdo com a praxe adaptada 
nas universi<la;des de typo germanico. Serão adeantadas n. 
n11scs alumnos. a título de cmnrestimo. as quantias necess:i.:
rias para o pagamento de todas ns ta"ltas. inclusive a de di
ploma, devendo elles restítuíl-as, sem juros, dentro do prazo 
do tres annos, a contar da terminação do curso. Como esti-
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mulo especial Qüe 0s incite ao trabalho e ao estudo, õ.ispõé -
seja obrigado a restituir apenas metade das quantias recebi
das o alumno que haja obtido um dos premias conferidos pele> 
instituto. 

Finalmente, providencia o substitutivo sobre a renova
oão dos quadros do magisterio, estabelecendo um limite de 
idade e de tempo de serviço, além do qual deve o professor 
ser afastado da regencia de sua cadeira, sem prejuizo de ou
tras attribuicões inherentes ao cargo que exerce. 

Acredito que o substitutivo, que ora aJ.)resento, attende 
· sntisfactoriamente, no presente e no futuro, aos interesses 
mais vitaês .das nossas iFaeuldades e Escolas superiores. Com 
a experiencia adquirida em mais de 30 annos de magisterio 
e em Quasi dous de direcção àa Faculdade de Medicina do 
Rio, tenho para mim que, uma vez approvadas as disposições 
nelle contidas, ellas regularão por muitos e muitos annos uma 
das mais importantes faces do nosso ensino superior, pondo 
termo aos a.vancos e recuos, que andamos sempre :fazendo, ás 
hesitaoões e á. instabilidade em que t..emos vivido até hoje. 

SUBS'l'l'l'O'l'IvO AO PROJECTO N . 273, iDlE 19-20 

Regula a. constltu1ção dos corpos docentes ·llos tnstitu.tos de exudno superior, 
bem como o provti:nento <Ioa respectivos cargos e dS. outras prov1dencl:l.s 

Art. :l.9 O corpo docente na Universidade do Rio de :ra ... 
neiro e nos institutos isolados de ensino superior, subordi• 
oados ao Ministerio da Justiça, será constituído por profes
sores catbedraticos. professores extraordinarios e livres do
centes. 

Paragrapho unico. Os professores cathedratioos e bem 
assim os extraorqinarios encauegados de cursos permanentes 
serão nomeados pelo Presidente da Republica; os demais 
Professores extraordinarios e os Iivr.es docentes J)elo reitor da 
Universidade, para os institutos qtie delJa. fizerem parte, ou 
pelo presidente do Conselho Superior do Ensino, para aquel
les que funccionarem isoladamente. 

Art. 2.• O provimento do cargo de professor cathedra
tico far-se-ha -por concurso de trabalhos. documentos e ti
tulos, que recommendem os candidatos, só podendo tomar 
parte neste concurso os professores extraordinarios do insti
tuto. em que occorrer a vaga, e os dos institutos similares. 
'Antes, porém, de annun"tiado o concurso, a congregação do 
instituto. por maioria absoluta de votos. ])Oderá offerecer a 
cadeira vaga a um professor cathedratico do mesmo insti
tuto ou de outro eongenere, o qual tenha adquirido grande 
nomeada pelos seus meritos scientificos e pela suJ.)erioridade 
do seu ensino. 

Art. 3. • Os livres docentes serão nomeados após a exi
bil}ã.o de provas de habilitação e só poderão l~ccionar. em 
cursos officiaes ou livres, a ma.teria para a qual hajam obt.ielo 
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a livre docencia, sendo--d.bes, todavia, faculta.do o direiio \le 
disputar -0utras si assim llles convier. 

§ 1." Para apurar a ba.bilit.ação do can.dida.tú á doceU<}J.a 
livre, a. congregaçao elegerá uma commissão de oito membro:; 
que fu.uccicmarà sob a presideucia do dil'ector. DesW. comm1s
são deverão fazer p~u'te o 1:a.Lhcóra.tico d.a disciplina para. :.i 
qua.l se requer a. doconcia o o.s das que com ella tenham aff1-
nidades; della poderão igua'l.mooLe fazer parte um .ou dous 
professores extraordinários. · 

§ 2. • As provas de hnbilitacão, exigidas dos candidato5 
á livre docencia., consistirão: 

a) na. arguicão, fcitu. por ~res membros da commissãO, <1e 
.um trabalhe> impresso (dis..~orLacíí.o) sobre .as.sumpto da dis
ciplina a que se rcfcto a docancia requerida, e de quatro pro
posições (tbeses) sobro assumpLos diversos, attinentes igual -
mente á mesma d isciplma; 

b) uma preleccão oral do 45 minutos, com tres horas ae 
preparo prévio, sobl'C um pont() sorteado n.o mesmo dia, d.e 
uma lista de 30 poutos, corrL:spowlendo cada um del'les a::> 
assumpto de uma da..:o llcõc:; do cathedra.tico da materia; 

e) de uma prova pra.~ico. sobre ponto sorteado na occa
sião, só exigida. para. as cadeiras que tenham ensino prat1oo. 

§ 3. • Terminadas as provas a commissão examinadora 
julgará o candidato ltalJilitu.d.o ou aáíaà<J. 

Art. ~." Ao livre docente que se destacar não só pela 
assiduiclade e capacidade, roveladas na regencia dos cursos 
~omplementares, como por trabalhos publica.dos e pela. -:fre -
quencia dos cursos livrc:.i qM realizar, será conferido, per 
proposta da respectl.va congrogacão, o titulo de profesMr 
extraordinario. Só poderá se candidatar a este titulo o Uvre · 
doce.nte que contar mo.is de quatro annos de serviQos. . 

Paragrapho unioo. O Lilulo de profe&<>r exttaordillario 
poderá ainda ser oxcopoionalmeote conferido a um prons.,;io
nal distincto quo tonha. adquirido grande notoriedade pelo 
exito da. sua ca.rrcirn n IJOr Lrabalhos scientificos de iudb
cutivel valor. 1..\. pt•opo::il.u, assignada por cinco cathedraticos 
de:verá, ser submet.tidl.L á congregação ão instituto e appro -
:vada por dous teri;os dos votos presentes. 

Art . 5. º As nulas do trabalhos grapbieos · e bem assim .. 
as de disciplinas privaLlvwi de cursos a.nnexos, oomo os d.e 
pharmacologia, odontologi11, etc. serão regidas por professo
res extraordinarios, nomeados por concurso que será regu
lado pelas rospeotivu.s congregações. 

Art. 6. • Os nu:dli11ros dD ensino, assistentes, preparado -
res e chefes de laborn.torio, serão nomeados pelo direc-tor do 
instituto, sob pro:;>ostn do respectivo pr<>fessor. 

Servirão apenas pelo prazo de tres annos, só poden-do ser 
reconduzidos por muis um prazo. -com o consentimento do 
raspectiv-0 pr9fessor, os que tiv:erem, obtid~ ~ liYre 40-
~.; . · 
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Art. 7. º Em cada insfüuto de ensino superior a congre
gaoü.o será. eonstituida pelos professores cathedraticos. Para 
as suas sessões serão sempre eonvocadoe, podendo tomar parte 
nas discu~sões, sem o direito de voto, os professore5 extraor
dinarios e os livres docentes que, na occasião, estiverem sub
stituindo os profeseores. 

Art. s. º Nos impedimentos temporarios, occorridos du
rante o período lectivo, e que não excedam de 10 dias, o J)ro
fessor cathedratico será substituído :Pelo assistente ou pre
parador, por elle designado. Quando o irn.pedirnento exceder 
de 10 <lias ou quando a {!adeira não tiver aS6istente nem :Pre
parador, o professor indicará ao director do instituto o nome 
de um livre docente para sub·sfüuil-o. 

§ 1. º Si o impedimento oce-0rrer no começo de um dos 
periodos lectivos, ·antes de iniciado o curso, cump-re á congre
gação designar o professor e:rlraordinario que deverá se en
carregar da regencia durante esse período. 

§ 2. º O eubstituto do professor cathedratíco terá sempre 
direito á gratificacão deste si it substituicã<> durar mais de 
10 dias, percebendo igualmente o rateio mensal das taxas de 
e:ursos si ella se prolongar por mais de um mez. 

Art. 9. • Em cada instituto de ensino superior se reali
zarão cursos officiaes e cursos livres. Os cur.sos officiaes se
rão geraes ou complementares; os primeiros regidos pelos 
titulares das cadeir·as e aulas, ou por quem -0s .substitua; os 
seguncos, por livres docentes indicadoe pelo titular da. respe
ctiva cadeira ou aula. Quando um curso complementar, :POr 
sua importancia e extensão, for considerad-0 permanente, de
vel.'á ser regido por professor extraordinario, nomeado pelo 
.Governo, por iridícação da congr,egação. 

§ i. º Os cursos livres serão gêraes ou equiparados e pri
vados. Os primeiros, com programmas identicos a.os dos cur
sos officiaes e sujeitos ás mesmas taxas de inscripção, serão 
feitos por livres docentes e professores extraordinarios. <>& 
cursos privados, com programmas e taxas a.d libitu.m do pro
fessor, serão feitos por livres docentes, prof~ores extraor
õinarios ou cathedraticos, em hora que não prejudique .cursos 
officiaes a seu cargo, ou então no periodo de férias. 

§ 2." Nenhum cur~o livre poderá ser iniciado, sem co
nhecimento do director e sem/ que as taxas de inscripção ha
jam sido i:ecebidas pela thesouraria. 

§ 3. º A fiscalização dos cursos livres compete ao director 
que, verificando nelles irregularidades, levará o facto ao eo
nhecimento da congregacão. 

Art. 10. Nenhum alumno poderá se~ir um curso official 
ou livre sem tel' préviamente pago as taxas de matricula. e 
de inscripçãó. A taxa de matricula de '15$, só dá direito á 
frequencia da bibliotheca; deverá ser paga no começo do anno 
Iectivo e pertence á Dniversi<l.ade ou, na sua f~lta, ·ªº )nsti
tuto em que se realiza a .matricula; A ta:x:a de mscr1wao nos 
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cursos geraes sel'á de 30$ por materia e por periodo le
ctivo. 

§ :1. º As taxas pagas .pelos alu-mnos para a frequencia 
nos cursos geraes, privados e de férias serão entregü.ei> aos 
respectivos docentes, feito o desconto de 20 %, dos quaes 10 
em beneficio do instituto e iO em beneficio da Universidade; 
na falta desta reverterá. o beneficio para o instituto. 

§ 2. • E' facultado ao alumno inscrever-se nos cursos que 
quizer, independentero~nte <la seriação a. que _obeder;am, sendo 
todavia vedado exigir-se delle frequencia em mais de cinco 
cursos em cada periodo lectivo. 

Avt. 11. O anno lectivo se iniciará no dia 1 de abril, e 
findará a 31 de dezembro. Para o effeito do pagamento das 
taxas e da successão dos cursos, elle se dividirá em dous ,pe
riodos ou semestres. O primeiro periodo terminará em 31 de 
julbo; o se~ndo findará, com o encerramento das aulas, a 25 
de novembro. O mez de dezembro será c:onsagraào aos exames 
do.s alumnos matriculados que apresentarem os attestados de 
frequenc1a especificados nos regulamentos dos institutos. 

§ i. º Para o effcito <la precedente disposição serão igna.la-
·. clos os attestados de frequencia dos cuI'ISOS offfoiaes aos dos 
~ursos livres equiparados que funccfonarem regularmente .. 
E' facultado ao alumno escolher o mestre com que quer 
aprender. 

§ 2. º Nenhum curso geral, official ou livre, será consi
derado válido Dara o ef1feito dos attestados de freqv.encia si
não quando nelle se hajam realizado, durante o ~emestre, no 
miniino 30 lições. 

Art. 12. Os exames serão feitos por cadeira, sendo con
stituida cada mesa examinadora :pelo '!athedratfoo e por dous 
livres docentes ou professores .extraordinarios, de preferencia 
.<;empre os que tiverem lcccionàdo <lm·ante. o anno. 

§ 1. º Cada inst~tuto disporá .sobre a natureza das provas 
~ue devam aer erigidas dos seus alumnos. 

§ 2. º O alumno que, por motivo de doença, não puder 
fazer ou terminar os exames na época apro.priada, poderá. 
mediante pagamento de nova taxa, ser chamado a e::s:ame, no 
inicio do anno escolar, em horas que não prejudiquem a mar
cha regular dos cursos. 

§ 3. º O alumno inhabilitado nos mezes de dezembro po
derá requerer novo exame durante o anno lectivo, exigindo-
se, porém, na"' cadeiras de ensino pratico, attestado de fte
quencia de um curso de recapitulaoão que, para tal fim, .se 
realizar durante o perido de ferias. 

§ ~. º Ao requerer exames em dezembro. ou durante. o 
anno Iectivo, deverá o alumIJ.o exhibir certificado do paga
mento d,a taxa. de exame que será de 30$ para os e:x:ames de 
dez~mbro, e de 60$ para os que se effectuarem durante o annQ 
lectivo. Estas ta:;:as pertencem ao i.DStituto ·em que se reali
zarem os ~xames ._ 
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§ 5. 0 o servico de exames é considerado ol>riga!.orio para 
l.oclos os professores convocados para esse fim pelo director do 
insLituto. Nos exames realiiados, durante o anno Ieetivo, ser:á 
•lsse servi{~O ret.ribuido, percebendo cada examinador a quan
tia de 20$ por dia de ex.ame, pagos pelos cofres do instituto. 

Art. 13. Os actuaes professores substitutos _continua
:rão no goso dos direitos e regalias que lhes asseguram as leis 
e regula:tnentos vigentes. · 
. Paragrapbo unico. Não serão mais preenchidos os 10-

ga.res de pr<>fessor substituto que forem vagando, revertendo 
cm beneficio do ensino do instituto a. respectiva consignação 
orçamentaria que deverá ser mantida. 

Art. 14. Os institutos de ensino superior deverão eon-
3ignar annualmente em· seus orçamentos u~a somma, va
riavel conforme as suas posses, ·pjara auxiliar os a.lumnos re
conhecioomente pobres. A estes alumnos serão ndeantadas, 
a. titulo de emprestimo-, as cruantias necessarias ~ara o pa
gamento das taxas, devendo elles assignar recibo no qual se 
compromettaro a restituir ao instituto as qoo,ntias recebidas, 
~em juros, dentro do prazo de tres annos, a contar da ter
mina~o do curso. 

§ f.º Nenhum adeantamento será feito a. um alumno 
menor sem autorizacã:o do -P'J,e ou tutor, nem tão t)ouco ao 
alumno que tenha. tido nota de reprovacão em uma ou mais 

. ma.terias do curso~ 
§ ·2.0 O alumno que receber a<leantamentos e obtive'r 

um dos premios conferidos pelo instituto ficará. obrigado a. 
restituir ~enas a metade das quantias recebi<las.. 

Art. i5. D.epois de 30 annos de effectivo serviço no 
m~gisterio ou aos õ5 annos de idade o professor será afas
tA~o da regencia da sua cadeit"a ou aula, continuando po- · 
:rém. obrigado ao serviço de e:vames, de com.missões e dé tra
{}uencia ás sl?.ssões 'da cone"Tegação. Ao professor. assiro ar
redado da ef.tectividade do ensino, serão pagos os vencimentos 
integraes do carg-o que serve, continuando o seu nome a 
figurar nas ,·elaç.ões do corpo docente · do instituto até que 
que, por invaiidez absoluta. venha a jubilai.--se; só então .ser-
lhe-ha dado substituto definitivo. · 

Sala das :Àmmissõés, em · dezembro de 1920. - A.ntero·. 
BoteUio, Preside.nte. - Azevedo Sodré, Relator. - __ Heitor de, 
Sou::.o.. Aristarcho Lopes. - Raul Alves. --:--- Barros. Pen~ 
_teado. 

PR03ECTO N. 273, DB {000 

Al'L Lº Fica creado nos Institutos àe Ensino Superiol", 
subordinados an :M:inisterio da Justiça e Negocios Interiores, 
o titulo de professor adjunto de ltvre escolb1L das-Congr~ga
cões e de nomea~ão do Presidente da Republica. 

Art. 2.º Ue sete em sete a.nno_s, a CQil~ ~~ µl&J;~ ~ 1$2.t, 
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as CongTegações ,,;e reunit·ão, dew1:ridos 30 dia;; de inscrip(Jãfl, 
para cscol!wr º" docentes. de accOr•do com o art. su. aquelle 
que de~cru ser apre.:;entado ao Governo para exercer o logar 
de proi essor adjunto. 

Paragrapito unico. O titulo de professor adjunto será por 
mat.eria. 

Arl. 3.'' Os professores adjuntos · serão escolhidos entre 
os docentes, attendendo-se ás seguintes condições: 

a ) os docentes devem contai· cinco annos de exercício; 
ú ) apre~~ntar certidão dos cursos qu~ fizeram; · 
e) reumr os trabalhos scientificos e enumerar os füulos 

q~e possuir, rlc modo a facilitar u julgamento das Congrega-
eoes. · 

Art. 4.º Ao:: professores adjuntqs -compete: 
a ) fazer cursos complementares indicados pelas Congre

gacões, sem prejuizo dos substitutos; 
b ) stibstitu!r os professores substitutos em seus impedí-

mentos: · 
e) ·fazer parte das bancas examinadoras e · de defesa de 

theses, desde .qup, sejam para isso chamados; 
d) fazer cursi.•;; gel'acs e vrivados, de accórdo com os re

gulamentos e'.!l vig..,:-. 
Art. 5." Os p!'ofessorc::; adjuntos não percebnrão vencí

menlos, e, depoL~ ele tcrrninaúo o .seu periodo leet.ivo perdom 
as regalias !llencionadas nos paragraphos do art. -i", conser
vando, porém, o t.itulo de pro:fésso1·. 

Art, G." Os professotes adjnntos poderão accumular os 
respectivos tí tulos c.:om outras funcções de natureza technici 
ou s'cientifica. 

Sala das sessões. - A. Au..streyes'ilo. - And·rade Bezen·a. 
Nabuco ie Gotwêa_ - Gervasio Fioravante-~ João· 

Elus'io. 

N. 704 - 19:20 

ApprO'lw. a co;n;enrii.o entre os Estado_s UnW.1os do B-rasil e os 
Estados Unidos da .4.me1·ü:a do '' '01·te pa~·a a permuta de 
·valas postaes 
O Poder Excculivo enviou ú Gamara, capeada poI' uma 

sua mensagem. a Convenção concluída, nesta Capital. entre n 
Brasil e o.s Estados tJnidos da ...-\merka do Norte, em 17 de 
outubro de !919. para a permula de vales postaes. 

Enlre as potencias signatarias da Couven(;ão de Roma. 
realizaca a 26 de maio de 1'906, f;'nl vil'lude do disposto no 
art.. 19 da Convenção principal, de igual data. ambas ap
provada.,, pelo decreto i.e~islativo n. 1 .'i~O. de 16 de setem
bro de 1017 e promulgadas pelo decreto n. 6.896, · cie 1!1 de 

e. -Yol. XIV 36 
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marco de 19081 nií.o figuraram os Estados Unidos da Arne
rica do Norte. 

Não assignaram aquellas -0onvencões nem a ellas adhe
riram. 

Necessario, pois, se tornou, par~ o . estabelecimento <!o 
alludido serviço de vales po.;;taes, com este ultimo nafa, uma 
convenção especial que t5 a ora sujeita á approvaoão da Ga
mara. 

Esta convenoão foi moldada na de Roma, da qual differe 
apenas em pequenos pontos de detalhe, impo~tos pela com
modidade do serviço entre os dous paizes que a concluíram, 
com<> bem olaro deixa a leitura de ambas. · 

Assim, a Com.mie.são de Diplomacia e Tratado.$, opinando 
para que seja approvada a dita -convenção, apresenta o se- · 
gtl.inte ~ · ... ~. ,. , . ~- . ~ . , ~!· . ; 

PROJ'ECTO 

O Congresso .lllacional decreta: 
Antigo UD,ico. Fica. approvada a convencão concluida 

entre os Estados Unidos do Brasil e os Estados Unidos da 
America do Norte, nesta Capital, aos i.7 de outubro de 1919, 
para a permuta de vales po.staes; revogadas as dis:Posições 
em contrario. 

Sala das Commissões. - Augusto de Lima, Presid.ente,. 
:-- Buarque de Na.zarf!tk, Relator. - Mauricio de Lacerda . ........, 
'Americo Lopes: - ./Osé Marin.. · 

Srs. Membros do Congresso Nacional - De accõrdo com· 
o preceito constitucional, submef;to á vossa con~ideração, na 
iD.ruusa cópia authentica. e acompanhada de um officio do 
Ministro d~ Estado das Relaoões Exteriores, a Convenção con ... · 
Q}uida nesta. Capital, em i 7 de outubro do corrente anno, en_., 
tre o Brasil e os Estádos Unidos da America, para a per .., 
muta de vales poetaes. 

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de i9ii9 . - Epitacitf 
Pessla. . . 

A S. Ex. o Sr. Dr . Epitacio Pessôa, Presidente da Re
publica. 

Sr. Presidente - Para o fim de ser, na f6rma da lei; 
.submettida ao Congresso Nacional. tenho a honra de apre
sentar a 'V. Ex . , na jnclusa cópia authentíca, uma Convenção, 
concluic!a nesta Capital, em 17. de outubro do corrente anno, 
entre o Bra:;iil e os Estadoo Unidos da A.meri.ca, para a per
·muta de vales postaes; a qual, com a devida autorização de 
Y.~. Ex., foi assignada por mim. e pel~ ?linistrp de Esta.dQ da 



Cãnara dos oepllados - lmfl"eSSo em 2910612015 00:56- Página 31 de 149 

BESl!!ÃO EM 16 DE DEZE.."IUIRO DE 1920 56S 

Viação e Obras Publicas com o Plenipo{enciario dos Estados 
Unidos da Amel'ica . 

.Aproveito a opporlunidadr~ para renovar a V . Ex. os 
pt·oL~tos do meu mais pro fundo r1!speito. 

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de HH!L J. M .. du 
~1zc-oedo Ma1•ques. 

N. 703 - 1\!20 

Codigo de organização judiciaria e p1·ocesso militar 

?ela· mensagem. d~ 14 de novembro · deste annô, o Sr. 
Presidente .da llepubh<?a submetteu á approvação do Gcm
sresso Nacional o Codigo de Organização Judiciaria e Pro
cesso Militar, que baixou com o decreto n. 14. 450, de 30 de 
outubro de 1920 e foi pelo mesmo decreto mandado, desde 
logo, observar no Exercito e na Mar-in'ha. . 

Para o~ganizar semelhante codigo estava o Governo de-· 
vidamente autorizado pela lei n . 3.991, de 5 de janeiro deste 
anuo, a qual, no seu art. 24, dispoz : . 

\ -
f.Fica o Governo autorizado a reorganizar a. jus

tiça militar e rever o respectivo regulamento, ad re
ferendum do Co·ngresso ~acfonal, abrindo so creditoi' 
necessarios . 

Na. revisão do regulamento, que poderá. deide log(I 
entrar em v i gor, o Governo tomará em cons1aeracão 
os trabalhos que estão sendo estudados pela Commis
são Especial, que Para esse fim nomeou e Qs da pro
pria Commisão .~ 

. Po:- esse dispositivo, se vê que, o Governo estava. tam
hem autorizado a roândar entrar em vigor, desde logo, o Co
digo de Organização e Processo Militar, que houvesse por 
b.em decretar . . 

No emtanlo alguns estudiosos interpretaram em outro 
sentido esse artigo da cauda <lo Orçamento da. Guerra, vendo 
nhi, apenas. autorização ao Governo para: ·m,a.ndr vigorar im
mediatamente a reforma d() processo e não, tambem, a re
organização judiciaria. Aquelle, o processo militar - dizem 
elles - é qu.c constava de um regulamento, mas, a organi
zucâo judiciaria. essa fora feita por lei. Um e outra deviam 
agora ser remodelados por acto do Executivo, mas a este só 
era licito dar vig-eneia immediata â. parte relativa ao pro
cesso é não a attinente à organização .ittdlciaria,. porQ!Ue o 
citado disposilirn orçamenta.rio, quando autorizav:a a prompta 
encução, só se refere á revisão do regttlamento e não á dn 
foi de reorganização judiciaria. O Governo foi autorizado a 
fazer duas cousas - frisam elles - a reorganizar a justica 
militar e a rever o respectivo regolamento, tudo ad ref eren
d;r.tm do Congresso Nacional. Que regulamento é esse a que 
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:se refere a primeira parte do art. 24, da lei n. 3.99'1 de 
19W? E' o Reg:u~amento Processual Criminal Militar. Pois 
bem, é só á rev1sao desse Regulamento que o Governo ficou 
autorizado a dar e:x:ecucão immedíata, porque o citado artigo 
na sua segunda parte, dispõe: <Na rçvisão do regulamento: 
que pod~á de!de togo .enJ:raT em vigor, o G'overno tomará 
em cons1deraçao, etc.::i.. . 

N~o resta dluvid~ ~e. a redacção do artigo é defeituosa, . 
mas nao tanto <IUe JUstif1que semelhante interpretação, que, 
c:ertame~te, _traduz mal o pensamento do legislador. O que 
este q1liZ foi, realmen.te, autorizar ·o Governo a reorganizar 
a justica e a reformar o 11roecsso militar. bem como a man
dar entrar em vigor, desde logo, a nova organização e o novo 
processo. Usou da ·expressão regul,amento, não só porque se 
trata de um acto <lo Ex:ooutivo, como taro.bem porque, o Re
gulamento Processual Criminal Militar, consolida a reorga
nização judiciaria. constante de leis anteriores. Esse Riegu
lamento trata, portanto, da. organizacão judiciaria e do pro.:. 
cesso militar,, e a sua revisão, que .poderia entrar desde logo 
em_Vif?ior1. s_eri.a relativa á uma e á outra cousa - á organi
zaçao Jnmcl3.1'1a e ao processo . 

. Não .é fundada, por conseguinte, a duvida suscitada. 
Feita a reforma, o Governo podia mandar, ·como mandou. 
que ella fosse immediatamente observada, antes mesmo de 
referendada ou approvada pelo Congresso Nacional. 

cumpre notar, que reflectidamente andou· o legislador, 
quando, delegando poderes ao Governo para decretar o Co
digo de OrganizaCão Judieiaria e Processo Militar, autori
zou-o .apol-o em exiecucão immedia.ta; andou reflectida
mente, porque attendeu á urgente necessidade de se remo
delar a justiça militar que tinham,os e a circumstancia de 
'.haverem sido baldados · todos os esforços do Congresso Na
cional, para fazel-o directamente em uma lei. 

Estes, com effeito, pelo menos por parte da Gamara, não 
teem sido poucos,. nem pequenos. 

A :l de junho de !900, o Sr. Deputado Barbosa Lima, 
apresentava a seguinte indicai;ão-: 

<Indico que uma Gomrnissão de cinco memhro8 
desta Camara, estudando as leis criminaes e os regu
lamentos processuaes em vigor no ;Exercito e _na A~
mada, formule 'Uiill projecto de Cod1go de ;ru~iça Mi
litar. definindo os delictos e infracções d1se1plma:res, 
estatuindo penas e organizando o respectivo processo, 
tude> de accõrdo com as exigencias do novo regimen 
político consubstanciado ne. Constitui~.ão da Republica.> 

A indicação foi approvada e nomeada uma eo:mmissã.o 
composta dos Srs. Deputad<>s Barbosa Lima, . Gabrie~ Sal
giado Rodolpho IJaixã.o, Ovidio Abrantes e Luiz Donungues., 
<=> À 12 de setembro de 1905, o Sr. Deputado Esicvam Lobo, 
propoz a nomeac;:ão de uma eommissão de nove membros parai 
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fazer a revisão dos cocHgos militares e consubstancial-a em 
projecto de lei. 
. . Em 1907, a 23 de dezembro, o Sr. Deputado Dunshee <ie 

àbranch_es justificou e 9ffereceu · á con.sià·eracão õa . Gamara 
um IJ1'.0Jecto . de reforma da j ustiãa militar, sobr-1 o qual a 
Comm1ssão de Marinha e Gul!rra emittiu parecer, em 1 de 
dezembro de i909, acceitando-o nas suas linhas geraes. A 
Commissão de Constituição e Justi~a entendeu, e assim opi- · 
nou, que esse :µrojecto devia ser estudado por uma commissão 
especial. 

A 21 de novembro de 19i0, o Sr. Deputado Tnomaz Ca~ 
va.lcanti requereu a nomeação de uma commissão de cinco 
membros para elaborar um projecto de Codigo de Justiça Mi
litar, comp.rehendendo o processual. Dessa commissão fi
zeram parte. inicialmente, os Srs. Deputados A:1.1gusto de 
Freitas, Candido Motta, Soares dos Santos, Carlos Cavalcanti 
e Dunshee de Abranches, que trabalharam com affineo. 

A 28 de agosto de 191 t essa Commissão api".:!sentou. ao 
projecto Dunshee .de Ahranches, um substitutivn completo 
por ella organizado, justificando-o em brilhante parecer,. ao 
qual fúi Relator o Sr. Depuf.ado Candido Motta. Discordou 
da Commissão o seu Presidente, Sr . Dep.utado Augusto de 
Freitas, que formulou e justificou outro substituíivo . 

Em 1912, começo <le nova legislatura, essa Commissão foi 
recomposta, continuando a ter como Relator o Si·. Deputado 
Candido Motta, passando a ser presidida pelo Sr . Deputado 
D u:nshee de Abranches e para ella sendo nomeados tambelll 
os Srs. Deputados Vest}ucio de Abreu, Souza e Silva e Netto 
Campello. 

Essa CommisS<)o, da qual se fez collaborador espontaneo 
o humilde Relator deste parecer, que, por t.er sido militar e 
por ter trabalhado perant e a justiça militar, para servir a . 

. amigos que deixara na classe, muito se interes.:;a:x:a deS<le 
temp·os atrás pelo assumpto, levou a bom termo a sua. difficil 
tarefa : fez votar, pela Camara, o projecto até u seu ultimo 
turno. 

Remettido ao Seriado em fins de i912, esse prDJecto ainda 
lá se acha sem andamento. 
' Dahi a autorização dada ao Governo, no orç-.amento eia 
Guerra e repetida. na lei de fixação d~ forças, para reformar 
n justica militar e pôr desde logo em execução a reforma. 

Si para entrar em vigor dependesse seme!hant~ reformo. 
da prévia approvação do Congresso, e]la equivaleria a. um 
simples projecto do G.overno, submettido aos .m~smos tra
mites de qualquer prOJecto de uma das Comm1s$oes da Ca.
mara e, portanto. corren~o os mesmos riscos de grandes de
moras nestll. Casa e de ficar encalhado na outra, 1~omo acon
teceu com o· qur. para lá foi mandn<lo e.m fins de 1912, h:\ 
oito annos e lii fir.on :parado até agora. 

E não era passive! se eopei:_ar mais, por. ml!-tt'J t~~po. a 
nceesi:.aria e clüsejada reroodelaçao d.a nossa .1ust1ç;t nuhtar, a 
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qual vinha sendo reclamada em todos os tons pelos que ~ 
nheciam a organização anterior e o modo de fUnot'íonamento 
dessa justiça. 

Em singelo discurso proferido nesta Casa, a H de ou ... 
t ubro de i~12, o obscuro Relator tev,., opportunid!We de fazer,: 
em rapidos tra~.os, a critica da or~<i•lização judiciaria e pro~ · 
cesso milita.res, então vigentes, estendendo-a mesmo ao Co..; 
digo Penal Militar, o-u Codigo Penal da Armada, mandando 
ap:plicar tlmbem ao Exercito. Disse elle: 

ttA. neeessidade da reforma <la organizal).ão judiciaria mi-
litar vigente, bem como do processo e . até mesmo do Codigo 
Penal, tem sido reconhecida e proclamada pelos que já li
daram n a justiça de guerra, ou já leram attentamente as 
suas leis e regulamentos. 

Em notavel diséurso aqui proferido, o digne; represen-
. tante do Maranhão e presidente da honrada COmmissão Es-
pecial, salientou, de modo a impressionar vívamente os que 
tiveram a felícfdade <ie ouvil-o, os graves defeitos do actual 
s:vsterna <lr. justiça militar. Com palavras sotlremono e:qires
sivas, o benemer ito iniciador da reforma descreveu a extra
vagante engrenagem dessa machina judioiaría e a. e:x:hibiu aos 
olhos d-a Gamara. rememorando factos de tal eloquencia, que, 
ao concluir, um ·senhor Deputado - registram os Armaes -
formulou este apart~: ~si isto é justiça milltar, é uma mons-
truosidade.» . · · 

Sendo certo que, por tal se entende, segundo a no~.ão 
dos mais autorizados le::s:i-cons ..,- cousa contra- a ordem na
tural, physca ou moral; produccão. desc-onforme das ordina
rias ..:i1e ~ma especie e nsphera; irregularid'ade notavel na con
formação; a ninguem será licito derparar exaggero. quer nas 
côres do qu adro, quer no coµ-imentario do critico . 

.-\.. .i_ustiça militar, qual n temos, é, realmente, uma mon..;
t.ruosiC.·ade. 

Não age. não se movP.. sinão pol' determina!:.ã.o da auto
ódade administrativa ou do comrnando. Daqui póde resu!t.ar 
a impunidad·e d-e graves crimes, t oda a vez que aos ~hefes 
milit:tres parecE-r dispensavel o processo. Pal.'a citar um só 
exemplo. hasta -lembrar o_ chamado caso do Sa.tellite. A bordo 
dP.sse navio. foram mortos, fuzilados pela escolta que os con-' 
dm:ia, uris tantos individues, por ordem do commandante 
d~:-si mesma escolta. o qual até hoje não foi submettido a 
processo, porque- as autorídact.es adminitrat.ívas julgaram des
necessnria a acr.ão da justiça, na hypot'hese, e proclamaram, 
de!"de logo. a innoc<i)ncia daquelle official, elogian~o-o em 
ordem do di:l. do Exercito e promovendo-o, em curto lapso, ao 
PO!"to immediato. 

Qnando é convidada ou provocada a entrar em acç.âo, 
n. di:mora nos seus movimentos, através die mil tro~c;cs e em
h:i.racos, é ta? ordem que, 11or um la{!o, falha aos fins da. sua. · 
instituição, e ,por· outro, leva. o desespero aos que aguardam 
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o 1;ereâictum da justiça. E as vezes o julgamento é . 1nde
fln:idamente proc.rastinado. Ha bem -poucos dias foi a Ca
m ara informada do qite occorre com o pr ocesso do marinheiro 
João Candirlb, preso já lá vão cerca de dóus annos e ain~a â. 
espera de j ulgamento . · 

São orgãos dessa justiça: o conselho de investigação, o 
conselho de gueua e o &u-pTemo Tribuna\ '.M:i.litat' . 

Fixa n composição dos oonselhos e estabeleee a fórmâ 
do nrocP-sso perante essa justiça especial, não uma lei, nem 
mesmo um acto do .Poder Executivo, mas sim um regulamento 
organizado e expedido pelo Supremo Tribunal Mlílitat'. regu- ~ 
l:ummto do q.ual fazia Esteva.m Lobo o con.eeito ~ido nas 
seguintes palavras d'e um· td'iscurso que esta Casa conhece e 
foram. muito a '!)l'"Oposito. transcriptos n o parecer da Ulustira.-
da. Com.missão Especial. obra primorosa. oomo . o são todas as 
e.l'aboradas pelo provecto professor de direito que o prolatou" 
.:De principio a firo - disse aquelle brilhante e saudoso par
lamentar - é elie bem tramado tecido de ineonstituciona~ 
lidades, de extranhas incongTUencias. de disposições anaehro-
ni.i::as e. quasi sempr.e, <i'esfüuido de tecb"níca ,iuridiea. > . 

Compõe-se o conselho de investigação. ao qual ineumbê 
a inst.ruc.ção do . 1n·ocesso. ou ~ formação da culpa. de t'reiJ 
Juiz~!'. f.odos miliútres. A'hl não tPm 1mtrada o auditOt' ou 
füiz togado. O summario corre em segredo de j ustiea. ~.lo 
indiciailo não P, licif.o for.er-se acompanhar de uni def~sor., 
q;Não são admitfüfos . a<lvogados· no <processo da íormae.ão ~ 
culpa:$ - declara terminantemente o e::cdruxulo regu1amente •. 
A est.P- ~on!"elho cabe decidir da pronuncia ou impronunci~ 
rlt> indir..iado. Da senteMa dP. pronuneia não 1ra reeurso, mas, 
ela <l'fl impwnunom conhpce a autorióade mmtar colivoea:nte 

· do c<mse.tno. t:ta:ra die-~Iarar st i::e conforma ou não com a sen
ten r.a do .iuii summariante. Na primeira nypothese. o des
nar:'ho dP. impronunc1a assume o ·l'.aracter <l~ sentença defini-· 
i.ivn P põi>. rP-a1mente. fim ao processo, mas. si esse 1fogpacbo, 
i:entença ou ncc61'dam. nã.o m~re~e confirmação <fia autori-
1fade milifar . impropriamPnf P. inYestirlia de fúneção· judicia!, 
l'erá. n ind'icfado submettid'o a conselho de gue!"I'a. 

Este. o ('onsP.lho dP -gt.1P.rr11. P. formarlo por sete Juzes, 
dM rruaM nm t.ng-ado. rnm voto . Poderá. como o de inves
U~ariío. fur.'lcionar PJ'\1 sl"gredo 1fo .iustfoa. se assim o enten
àPr -ronven ir.nte . CÕmoetem-lbr? oi: .folgamentos dos réo~ 
rn·nm1Miadoi: pP.lo;:; con~P,lho,: smpmariamP.nte e dos qu~ forem' 
l'onsi1'1P.rados faP~. i sf.o f>. r P.n!" -pronunciados pefa au 
tnri<l':i11'<:• militar . não ohst,antro. a impronuncia profe-
1·ida neln .1mz in-vestiµ'ante. Ass~me. as vw:es. UIIX 
P.:>.rarA.l'lr ~emPlhanf P an dos tribu'naes '1e honra. quantlo 
rl'h~'lmndo, na cn'nformi1fad P. do art. 29 d o :regulameent6 
nro<'e;;~nnl. fil>lo milif.ar on !':C\11 ::tsMmelhadn. para. defender
!':!' rl~ :l('.r.ni::nr.lif'.<: rrur.~ lhe hnin.m ~ido nrguidas offici:t!mente .. 
Qu:l1qu<>r l'!U~ se.in r-i. nt'ltnrN:h (lo crime o :i extensão d'a p.el).a. 
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a. a;pplicar, deciee sémpre o conselho de guerra por simples 
maioria de ·votos . 

O Supremo Tribunal Militar compõe-se de nada menos 
de 15 Ministros, o ·que quer dizer que tem a mesma com
posição, quanto ao numero, ~ada ao Supremo Tribunal 
Federal. sem lhe tocar talvez nem a decima parte dai trabalho 
deste, es~ecial!ssima como é a sua competencia. ·O .eler.mento 
tog:ado e ah1 repr~senta_do. . ap~D:as, na proporção de um 
qU~o. Todo.~ os JUlzes sao v1tahc1os, ao eoobrario do que, 
em_ regra, ·se obsel"Va nas côrtes militares dos mais adeantados 
pa1zes estrangeiros. Processa· e ,julga como tribunal ae se
gunda 511stancia. e, em alguns casos, originariamente. Cumula. 
e-0m as íunc<:.ões judiciarias, a.e; de orgão eon:sultfvo âo Go
ver·no, p31!'ecendo assim uma especie de Conselho de Estado, 
partieul::i.r aos negocios <la Guerra e da Marinha. Além disso. 
verifica·. a antiguidade dos officiaes para a reforma, apura 
merecime.ntos p~ra a concessão de medalhas militares e as
signa patenti>::_ Discute e resolve a portas trancadas. 

Ei·,; a.hi, _cm poucas palavras, o que é a nossa. justiça mi
litar. E' um todo .desharmonico, que a -nenhU)Jl systema obe
dece; um apparelho por demais co1:riplicado, pa'ra distribuir 
justica. boa. e rapida; falta-lhe a imprescindivel i-niciativa1 
sem .a qu!l·! d·~ pouco va!e a justiça crinjnal; restringe o di
reito d!: defesa; é rotineira, atrazada, tem um quê de inqui-
sjtoriaL · 

Pc..~· Cod-igo Pena.1 tem o Exercito o que fôra i:IecrP,tado 
para. a Arroad11.. a 7 de novembro de 1891, approvado e man

·~o a.pplicar, indistinct,an:1ent~. ás força:s de terra e mar. 
pela lei de 29 de setembro de 1899. O que seja este· Codigo 
a Cama:ra bem o conhece . Poucos são os seus dispositivos re- . 
ferentes a delíctos propriamente. militares. E' uma adapita
ção d·J Codigo Penal comn-.11m á'S classes armadas. Toda;,,, ou 
quasi todas as figuras de crimes neste definida:s, forem 
tran.sp~aatadas para aquelle;- os vicios e defeitos do Codigo 
commum. os quae.s provocaram dos competentes a ma.is viva 
e n•erecidit critica, estão :repetidos nas dispo.sil}ões do Codigo 
Militar. · 

E' de lamentar, por jsso, que a reform:a, ora em dis
russão, não envolva t.ambem, a do Codigo da Armada, que de 
r~forma bem carece. 

Vem a feição lembrar aqui, paira corroborar o argurr;ento. 
a i11ju-;ta cen-sura enun<!ir1cla em termos vehementes contra 
o Supremo '!'ribunal Mililar- pe!o illustrado e eloquente re
pr·esenta.nte do Rio Gr-and1! ck:'E:u1, cujo nome, data venia, de
clino, o Sr. Carlos Maximiliimo. quando calorosamente d~
fendia nesta Casa o pro,iecto de amnistia aos responsave!s 
pelo· tionibardeio de Manáos. Disse S. Ex. que aquelle Tr1-
bwial condemnára o commanda.nte Costa Mendes erreda-: 
mente mconstitucionalmente, a uma pena que só póda ser 
mflígiCla em accumu1o cnm a de prisão a ·mais de dous annos 
o não isolada, como o foi. Permitta-me S. Ex. que reJ)l'O-
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duzn. a·gora, maíi:; desenw,lvidamente, o que eu disse então em 
apartf: ao se~l dis~·r:r:.o. E' irrecusavel a.. inconstitucionali
dade da :pen.a de demissf.o, ou perdai da patente, applieada na 
h~·pothesc de qu.- s<; itn!a. O art. 76 da Constituição sô a 
admittc como con:sequencia da condemnação a naais de dous · 
annos de prisão. Mas o que havia de faze>r o Tribunal, capi
tula.do como o foi o crime no art. f 12 do Codigo Penal para 
a Armada. que estabelece como pena. maxima a demissão 
simple,._imente? 'Deixar de appli.cal-a? Como, si um acto do 
·Poder J.egislativo, uma lei votada etu 1899, muitos annos, 
portanto. após a promulgação da Constituição, approvára, sem 
restric.;~~·e'S, o Codigo Penal da Armada e o amptiá:ra. ao l!.'xer 
cilt()? Ao legislador, e não ao Tribunal, cabe, pois, a censura 
do nok·e Deputado. 

E-;te .incidente parlamentar vem comprovar o a:nachro
nisIIi<> do Codigo Militar e, consegui1itemente, a neeessi.dade 
da sua revisão que, com certeza, , erá logo emprehenr.lida. 
como t.urn:plP.mento imprescindivel da obra . de remodela~o da 
jus~iça, ·sabiamente delineada pelos dout.o·s rriembros da Com
mis-são Especial, no texto do projecto submettido á conside-
ração <la Camara . · 

NãJ) no.s deixemos- enfeiti~r pela palavra seductora do 
professor Fcrr.i, por demais confiante .na in"fluencia da lei 
proce-s~mal, quando na excelleneia desta ºvê todas as garantias 
l'Ontra 2.s defícíeneias e os vícios da lei penal. e ttlt'atemos, 
desde logo, re~olutamcnte, de refundir o Codigo da. Al'mada. 
de dotar as nossas forÇas com uma lei penal dellaos mais digna. 
Bem sei que o em-prehendimento é dnficil, mas, não o é mai's 
do quo o tão brilhantemente r.enlizado pela illustrada Com
mi·ssão Especial. 

F!<i•H~ bem entendido : a remodelacão one eu peç..i é tão 
~ómente no sentid<l <Je melhorar o Codigo Militar, escoiu;an
'10-0 dos defeitos mais graves. tornando-o menos deficiente. 
excluinr!o do seu corpo alguns dos crimeís de natureza r.om
mum e ~s penas. inuteis. Não pretendo que se o modernize; 
não aspiro VP,l-o Tefun:dido ã luz das novas theorias . Seria 
querei:- muito. No ·systema geral do dir.eito nenburri dos seu$ 
ramos é impulsionado com tanta intensidade quanto o direito 
criminal, mas, aos progressos da doutrina. não correspcmdem 
absolutamente os da legislação. Entre uma e outra é im
mensa a distancia: separa-as, talvez, quasi um seeulo. O di
reito penal doutrinario é inteiramen~ novo, moderno, con
t.emporaneo ; está de aceõrdo com ae conquistas scientificas, 
reflecte o estado actuiil da civilização; no emtanto, as legis
lações penaes, ou melhor, os Codigos, não dão um passo; são 
velhos, atrazados, obsoletos. Fundam-se ainda no livre arbi..., 
trio e obedecem á orientação da antiga escola classico..» 

No mesmo disC1urso, o humilde Relator dest.e parecer 
chamou a aUenção .da Caroara para a difficuldade do pro
blema que el!a estava enfrentando. problema ainda não defi~ 
nitivamente resolvido pelas nações modernas que, não obstan-
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te com ellé tão .Preoccu:pada.s, não chegai'ãii{ amãà a conse...: 
guir uma organização modelar para a· justiça. milital". 
. .:i:Com€.'i,:n affirmando - disse e.ntão - que o grave e de-· 

hcado, problema da organização de um .,syste:ma de justica. 
militar, para o tempo de paz, não está ainda resolvido de 
modo satisfuctorjo e definitivo pelas nações moderna&. · 

· Não hn, por ora, . um t.ypo, um modelo, quer já traduzido 
cm leL quer delineado n,,os livros de doutrina. O problema 
contimía a desafiar legiSladores e tbeoristas. Entre uns e 
outros as divergencias são profundas; por sua · vez, accõrdo 
não existe entre os constructores da lei, como não ·se nota 
tambem entre os doutrinadores. 

Ha mesmo cruem desconheça, quem conteste a necessida"'! 
. de de uma justiça militar especial. Todos nós temos noticia 

<lo projecto Drelon, apresentado á Camara Franceza em i906, 
e:tt.inguindo o fôro militar e attribuindo á .iurisdicção civil o 
processo e julgamento de todas as infrae<;ões commettidas por 
militares. ·chegaram até •n6s, nas Iettras do celebre relatorio 
.!'õObre o oroamento da Guerra para 1907, . os applausos · do 
Deputado Messimy, ainda ba pouco Ministro da Geurra. do 
Gabinef~ Fr:i.nrez áqueUe projecto. 

~Não é unicamente em nome da justiça - escre
vera Messimy - mas tambem em nome do proprio 
:Ex-ercito, que todos os republicanos animados de um· 
patriotismo clarividente querem supprimir os tribu-.. 
naes milita~es em tempo de paz.> 

Em outra passagem desse mesmo relatorio estão estam
padas as seguintes palavras do grande adversario que foi, ou 
ninüa é, da jurisdicção militar especial: 

~Todas estas leis tendem a unificar e simplificar 
a nossa. lei penal militar e approximal-a cada vez mais 
<la lei civil. De ha muito é necessario que a justic;a 
~e,fa uma só. . ·. 

Os t.ribunne!'I militares applicam hoje leis meno!! 
rigorosas do que outro'ora, mas ainda. não foi possível 
modificar-lhes a orgánizacão archaica: são sempre e 
exclusiva.mente ofíie1aes que preenchem as funcções · 
de procurador, de presidente do trilmnal e de juize~. 

EBe:: se t'evelam os menos aptos para o desempe
nho de taes funcr,ões. Por maiores que se.iam os seus 
('lsforoos, os habitos profissionaes os im:Pedirão de se 
esquecerem que são sempre os subordinados do pre
sidente do eono:elho <le i::merra e muitas vezes os ca
marada!! dos s.censn.d.os. E não obstante ·a sna rectidão. 
pl"nbirlnde moral e l<.>.aldade, elles estão mal prepara
dos, pe1n sel1 pasr;ado n pela sua formação i.l'ltellectnal. 
para ~onh~cet'em as particula'ddades e ::i. importancfa 
das fórrnns de processo, que constituem n gnr:tnUn t'I 
a salvaguarda dos direitos de defeza.> 
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. . ~o\ verdade é, porém, que raros preconizam a abolição aos 
tribunaes militares, ou do fõro especial para os militares. A 
opinião corrente é favoravel· á separação das duas justiças 
e, na pratie.a, está ella reafüada uniVersalmente. 

Cbánson, na introducçilo do seu interessante livro, assim 
s~ manifesta: · · 

.:Dahi esta dupla necessidade de :i;nanter o soldado 
por uma disciplina rigorosa na observan.cia do que é 
observado ou prohibido e de confiar a jurisdicções es.., 
peciaes o conheciinento e a repressão dos crimes e de
lictos militares. Em todas as épocas, salvo poucos e 
ephemeros casos de volta. á unidade de legisla.cão, tem
se reconheeido a impossibilidade de privar o Exercito 
de au(·onomia ,iudieiaria. Hoje que a.s as exigencíai:: da 
defesa nacional desenvolveram as instituicões m.ilHa
re.s ao ponto de converterem a .Franca em uma especie 
de campo permanenf:e. as eircum.;tancías justífieam 
menos do que nunca o abandono de um systema. con
sagrado pela experiencía. 

Mas, ,_~ a manu~n~.ão da jurisdicção militar im-' 
põe~e. deve a mesma. sob pena de se <'.onstituir em 
perigoso anchronism-0 no meio das n-0ssas institui
~ões democraticas, harmonizar-se com o nosso orga
nismo social>. 

• Não se pronunciam de modo <lifferente as outras autori-
d:idl's no assumpt.o. Para não invocar sinão a de mais um 
nscri·plor, lembraremos que Bouniols, na sua sua bem acabada 
monogra'[lfüa. combatendo a idéa da suppressão dos conselhos 
de gu-crra, axent:a<la na .Franca, escreveu: 

, 
. ~F.:sta. succinta analyse de um bom numero de le
~'islacões européas mostra ao leit·or que todas as pro
posições se podem autorizar com precedentes creados 
por um paiz ~strangeiro. Não ba solução aue não te
nha sido · acolhida p;:ir esta ou aqU'eJla Nação. excepto. 
todavia. a ronsist enf,e na aholiçãn comriieta da justicn 
militar. R' PSI.e um systema n~o pratfoado en1 "J)aiz al
gum, e, na exposição de motivos do projecto .do Gabi
netE'! Sarríc11. affirmou-s11: «Nenhum pa.i:z: est.ra~eiro. 
nu Eu .. opa. ou fóra da Europa. nem mesmo a miHcfo. 
helvetiea. conseguiu fugir á conservação d'os tribunacs 
militares· permanent~~ . · · · 

E', pois, qu~stão vencida a. àa necessidade do fõro espe-
r.i~l para os milif.:ares. · 

Certg,,é que os interessados pela solução do problema re~ 
l'\Onhecem a impossibilidade de se conceber um -syst•em::i per
follo de .iustica para ·as forcas armadas. Essa será sempre 
<lefe-ituosa: não at'f.ingirã. siquer o gráu de aperfeiçoamento da. 
just.iça commum, o que, entretanto. não é razão para abolil-a, 
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confór-me po:itdera Bouniols na pagina que enoorra com e!!te 
conceito: 

·• 1 

<i:Está demonstrado que os t:ribunaes militaTes são, 
por um lad<l, necessarios, por outro, defeituosos. Elles 
sãQ tão .utefa, quando imperfeitoS>. 

Presci:G.divel é· o trabalho de enun:ierar as divergeneias a 
que · alludi, no tocante á organização dessa. justiça especial, 
verüicad.a. não só no cam'Po da legisl~ão como no da dou
trina. Em uma Garoara, constituída n:a s.ua maioria. (é claro 
que me não refiro á maioria parti.daria) ·por militares e ba
ehareis em direito. naturalmente bem se conhece a variedàde 
de systemas propostos e adoptados de justiça militar. Grand, 
'.raillefer, Bouniols, noticiam em suas obras as diversas mo
áalidades de organização dessa Justica, consagradas nas diffe
rentes legislacões, e, o ultimo desses autores, depois de indi
car uma serie de variantes já experiment'.lldas ou em pratica, 
\!Onclue mostra.odo que, neste assumpto, as legislações es
trangeiras ~ão como as estatísticas, ~ podem ser invocadas 
com proveito a favor das theses as mais opposta.s . 

De Lacfu. valeria·, portanto, o exa.me -Oa questão em face 
<la legislação ·comparada, a não ser para · justificar uma ou 
outra particularidade unüormemente admittida em leis de di
verso$ paizes . · 

A tão preconizada aprpro:rima(}ão da. jusfü;a militar á 
eivil, com fundamento, principalmente, na substituição dos 
ll.xercitos prcfissionaes pelos dos eidadãos, em, virtude do • 
serviçC' militar obrigatorio, que se vae generalizando e já está. 
no Brasil introduzido, embora, por ·emquanto, apenas no pa
pel, não encontra no direito c<imparado, ou ma.is ""Preciza
ruente, no direito constituido dos outros povos, a consagração, 
em termos de $er invocada como exemplo merecedor de imi
tação. Não passou por ora do -direito .a constituir; é. méra as
p iracãc dos espíritos liberaes . Não se póde mesmo dizier aW 
que POnfo se_!'ã praticavel essa: approximação. · . 

Das naçoes modernas, a Allemanha, segundo pe~o, foi 
a que ma.is recentemente modificou o systema da sua justiça 
milit.ar. O grande imperio conseguiu a. unific~ção das bases 
dessa: ,ju;:;tiça por uma lei de 18918. . 

Dessa . lei nos dá noticia completa a interessante mono
grapbia. de Arnonet. capitão de artilharia. e doutor em di
reit.o, '""onographia :prefaciada :pelo general Langlois, que con
sidera tal lei como a mais c.ompleta, a melhor estudada, a que 
mais póde servir de modelo, não obstante as suas imperfei
çõ~s e!I' detalhes. 

Essa reforma. não ha duvida; importou em n otavel pro
gres~o, principalmente em relação· á lei prussiana, segundo a 
qual o processo era secreto e inquisitorial. Nella pr~omina
ram os principios liberaes mais garantidores da defesa e do 
acerto do julgamento. adopta<ios no rigimen bavaro. 

Basta notar, porém, para não ser demasiadamente longo. 
que, na Al!emanha, o poder repressivo é, antes de tudo, uma 
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emanação ilo commando; que o pivot dessa. organização e o 
commandante, como Gerichtsherr, quer do regimento, quer da 
divisão, quer do corpo de exercito, conforme se trata. do 
Sta11dr1ericht, do Kriegspericht, C'U do Ob'er-Krf,egs(lencht, 
para logo se tornar bem saliente a distancia entre esse sys
tema de justiça, sem autonomia, e o da justiça commum>. 

Quaesquer que fossem, porém, as difficuldades offere~i
t'as !)elo problema da organização de um systema de just1ça 
militar, teríamos, aqui, -Oe enfrentai-o, porque a Constituição 
da Republica determina no seu art. 77 que os militares de 
terra e mar tenham um fõro especial nos delictos militares; e 
a Gamara, é justo salientar, o enfrentou com galhardia <!m 
1911 e. i912, elaborando um projecto, que, não obstante todos 
os seus defeitos, é uma obra d.e sabedoria, digna das tradi
ções do Poder Legislativo Brasileiro .. 

Examinando e criticando .da tribuna esse· pro-jecto de re
organização .Judiciaria. e processual militar, discutido e votado 
em i912, eis o que disse ainda o obscuro Relator deste parecer. 

,d.iberalismo accentuado orientou os illustres reformado
res, ao delinearem a sua obra, já qualific:>.da de excellente; 
por um dos mais autorizados juristas desta Casa. 

· Está ahi perfeitamente assegurada a autonomia da jas
tica militar, que se moverá por iniciativa propria e indepen
dente de provocação CIU dete.rminação na autoridade admi
nistrativa ou do commando. A uma, ou a outra, nenhl!Illa 
funcção judicial é conferida. Das auioridade!:I judieiarias, por 
sua vez, é retirada toda e qualquer attribuição de natureza 
administrativa. Crea-se o ministerio publice>. As fórma.s pro
oessuaes no fõro commum, salvo ligeiras alterações. Da pr0-
nuncia, bem como da irnpronuncia, são admíttidos os recursos 
ordinaríos. Extingue-se o segredo de justiça. A defesa é am
plamente garantida. 

Em suas linhas geraes, portante;, bem merece a obra da: 
honrada Comrnissão Especial o qualificativo que lhe foi dado 
pelo digno representante do Rio Grande do Sul. Classifi
cando-a de excellente, nenhum exaggero oommetteu o Sr·; 
Carlos Maximiliano. · 

Isso não significa, entretanto, que o trabalho de nenhum 
reparo careça. 

Continuando a esaminal-o, indicarei algumas modifica
ções, embora bem poucas, que me parecem convenientes, as 
quaes submetto á ap~eciação dos doutos autores da reforma, 
para sobre ollas meditarem novamente e lhes prestarem o 
seu apoio, si de tanto as julgarem dignas. 

Respeitando a disposição conslilucional do art .. 77, man
ti:m o projecto, como· orgãos da justiça militar, os conselhos · 
nece!3sarios para a formaoão da culpa e julgamento dos cri
mes, isto é, os conselhos ·ele investigacão e de guerra. e o su ... 
premo Tribunal Militar. Altera...,.Ihes, porém, a com.P.osicão E: 
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It.es dá outra feicão, consoa.11.tc o systcmo. rcdicalmente di
verso que segue. 
. Nos conselhos de investigacão, mantido o numero actual 
(ie juizes. é substituído, com ev1dentes vantagens para a ju~
tiça, um dos militares pelo auditor de guerra. 

A esse conselho é confiado o proeesso na pliase que pre
·cede :í accusacão criminal, isto é, na phase de instruccão ou 
de formação da culpa, que é aquella em que o juiz conhece da 
c::dstencia, natureza e circumstancias do delicto e collige os 
;indicios ou as provas i:la . sua autoria. Por outro lado, a esse 
mesmo conselho cabe pronunciar ou decretar a accusação do 
i:idiciado. Era indispe~vel, por isso, que ahi houvesse logal' 
para um jurista, como elemento garantidor da perfeita ob
servancia das regra;; e formulas estabelecidas pela lei e pel1> · 
direito, para , sem prejl:lizo dos interesses da sociedade e sem 
oppressão do indiciado, chegar-se ao conhecimento da ver-
dade. 

Do conselho de guerra actual, conserva o projecto apen~!õ 
b rotulo, e este mesmo contra a opinião .do eminente Relator, 
que pretendeu mudal-o para Conselho de Justiça Militar. 
· Effectivamente tal ·conselho a.pparece-nos com aspecto to
talmente novo, no systema projectado. Delle se elímina o au
.;d·itoz>; .constituir-se-ba sómente por e1lement.o mil'itar; 
,já não ficará àdstricto á prova dos autos; não decidirá mais 
de direito; julgará, a.penas, de facto; será, em.fim. um tri
·nunal de consciencia; á semelhança do jury commuin. 

Não sei se foi uma inspiracão feliz, · esse. da transforma
~ão do conselho de guerra em jury militar, ou a substituição 
de· um pelo outro. 
·. . P.ara o julgamento dos delictos communs, os criminalis
tas mo.der1;:10s não aoonselham o jury, e, dentre eHes, alg;uns 
·dos· mais not_av·eis, como Loxnbroso, Ferri, Gar<>fü.lo, Tarde, o 
condemnam em absoluto . Mesmo entre nós o numero dos ad
.ver sarios do jury cresce dia. a dia. N:a. pre>pria Inglaterra, 
paiz da SUf.I. origem, a elevacão do censo tem sido de ordem 
a .Provocar, dos que a observam,· commentarios contra essa 
instituição. N.o Brasil, o ,jury í'oi introdw.ido em 1822, IJara 
o julgamento <los crimes de imprensa, sendo depois ampliado 
n outros delictos. Porém, desde a lei de 3 de dez,embro de 
1841, que o reformára, tem-se ·procurado restringir a. sua 
competencia, ao mesmo p.asso que se vae dilatando a dos jui
~es de direito, facto esse, certamente, bastante significativo. 

ToOO,via, quero crêr, com a honrada Commissão Espe
ci.al, em cujo saber e ·critcrio confio, .que, para a justic.:a mi~ 
litar, condemnada a jáma1s ultrapassar certo grão de apel'
feicoamento, sej10, preférivel o systema <lo jury, ao do con
selho de ~erra, conforme é este em geral praticado nos ou-

. tros paizes e no nosso. 
Não me ooni'ormo, entretanto, relevem-me os nobres 

membros do illustre Com.missão, com. o modo pelo qual o 
projecto . o organiza e regula;. 
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.Na fórms. do art. 18, compor~se-ha o conselho de gucm'a 
<le~ cinco juiz~s miHM.res. Destes, quatro const~tuir~ o con: 
se1ho de jurados e um, o ma.is graduado ou mais antigo, sera 
o presidente do tribunal, com as attribuiçõcs correspondentes 
ás do presidente do Lribunal do jury, salvo as de resol~er os 
incidentes suscitados. que versarem sobre materia de direito. 
Qua.nto a esses incidentes, determina o p re>jeeto sejam rcdu

:7.iclos a aggravo no auto do processo, para que o Sup.re1_!10 
Tribunal Militar os julgue, conjuntamente com a appUc~o. 
~o 3.X"t. 264 declara-se mesmo que o~ incidentes ou as 
questões de tlll natureza serão considerados como indeferidos. 

Ba aqui duas cousas que eu não oomprehendo: . uma é 
;.i presidencia. de um tribunal de Jury, embora militar, en
tr·egue a um leigo em materia. de.jurisprudencia; outra é ne
g-.1,l'-se ao presidente desse tribunal competencia para. resoi-
ver os incidentes de direito. · 

Como desempenhará esse presidente a tarefa de esclare
cer o conselho <le jurados, de fGrmular os quesito.s, da lavrar 
~- sentença ? 

Dir-se-ha que sã'o a.ctos dos mais simples. De accõrdo, 
pal"li, um magistrado; mas, para um militar offerecerã.o, com 
certemi., as mesmas difficuldades qu e encontraria o melhor 
dos nossos juizes civis na pratica das mais rudimentares !un-
ccões de co.mmando. ,. · 

Reclamará . ia. presença do auditor para auxilial-o a ven
cer qualquer embara()O, l)r opõe o projecto, conferindo essa 
faculdade a'O presidente do conselho de guerra, tM;D;Sformado 

· em jury. Mas, isto basta pam mostrar que <> tribunal de jul~ 
gamento nâ.Q está· apparelha-0.o coxn todos Qs elementos de-que 
carece. 

A propria Commissão o sente, admittindo a necessi
dade -de ser n.eoossaria a compe,reneia do auditor. Demais, 
isso daria logar a uma last.imavel situação para-· o conselho de 
gue:rra, qual ól. de interromper os seus trabalhos e ficar a 
espera do auditol' chamado. Acho,. por isso, que seria acer
ta.d<> collocar -se, ao lado do presidente do Jury ·militar, o 
auditor de gu-erra, como asses.c;or p.erlllll,D.ente1 uma. vez que a 
este, mesmo não· se deve confiar, como seria de desejar, a 
direcção immediata. do tribunal, por circumstancias que todos 
sentem, mas poucos poderão expli:ear. . 

Admittido o assesoor jurista, eeSS':l,l'á a razão de ser da 
presumpçã.o de i:iJ.deferimento de todos os requeriment.Qs ou 
questões incidentes sobre ma.teria de diráto. Mantel-a., dei

. xaria o auditor em uma.- posicã:o vexatoria.. Além de que, al
guns incidentes exigem mesmo decisão immediata., e bem po
dem, em alguns oo,sos, merecer solução i'a"Vora.vel. 

' Na reorganização do Supremo Tribunal Militar, acredito 
que melhor avisada teria andado a 'honra.da Commi~o s& 
hcmves.se reduzido o numero de ministros. Não são neces
mrios 15 juizes nesse tribunal. . . 

il'{os 1)oaizes de forcas armadas mais avul~ do que -a.s 
µos~s, ps . :t,ribµnaes nµuµu.es SUP.e~ior~, gu~!: guande>, p;i.~., 
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mente revisores, quer quando ver~deiros juizos de segundâ 
instancia, compõem-se de menor numero . 

. Assim, a Gôl'te Suprema Militar da Prussia tem apenas 
sete membros· a da Austria é com:Posta de igual numero; o 
Conselho Supremo ue Guerra e de Marinha argentino com
põe-se de sete; o· Supremo Tribunal Militar, da Italia, conta 
nove ministros, e note-se que lá cogita-se actualmente da 
revisão da lei concernente á justiça militar, figurando no 
plano a reducoão de nove para sete juizes na9!J.elle tribun~l. 
Na Dinamarca ·e na Hcllanda os tribunaes mthtares superio
res compõem-se tambem de sete membros, e na Suecia~ na 
Belgica, na Suissa e no Uruguay, de cinco apenas. 

Porque, entre nós, ~anter o Supremo Tribunal Militar 
com 15 ,juízes, agora que se procura desembaracar os ~ovi
roentos ou a acção da justiça. de guerra, tornando-a mais ra
pída, mais prompta, e se tiram desse tribunal as funecões de 
orgão consultivo do -Governo? 

Quando na Constituinte Republicana estudava-se a ques
tão do fôro especial para os .mB.itares, dizia o Sr. general Val
ladão. em discurso: <0 Supremo Tribunal Militar, em rigor, 
não ·precisa de mais de sete membrOS>. 

E' claro que a reducção não deve ir ao ponto de proou
zir como consequencia diminuição de garantia no acerto das 
deciSões. Proponho, em emenda· que enviarei á Mesa, · a re
ducção de quinze para no.ve ministros naquellé tribunal, sendo 
seis militarefl, e. tres civis; dos militares, tres no Exereito e 
1res da Marinha. Estarão assim igualmente representados 
todos os elementos e ficará o. triliunal com rim numero de 
jufaes ainda maior do que o dos seus congeneres estrangeuo;1. 

No Senado . da França, uma comm.issão especial, presidida 
pelo general Langlois, estuda o projecto de reorganizacão ju
diciaria militar,. approvado pela Gamara dos Deputados. E' 
Relator o illustre Senador Flandin, assás conhecido pelos seus 
notaveis trabalhos sobre as intituicões :politicas da Europa, 
segundo attesta o capitão Rou:x:. Pois bem, essa 'C'ommis.são, 
no substitutivo que apresentou, crea a Cõrte de Appellacões 
Militare8, eom o numero de juizes que lembro para o nossc
Supremo 'l'ribunal Militar; tres juizes civis, sendo um pre!.i
dente da Côrte e seis conselheiros militares. Ao todo nove. 

Desta medida por mim pr9posta. resultará, a.Iém do mais, 
economia para os cofres publicas, o que não é de se desprezar 
em uma quadr-a de 'difficuldades financeiras, como a que atra
vessamos. 

A . proporcão do elemento togado, proposta pela Commis
são, é respeitada; continuará a ser de um terço, como no pro-
jecto. · 

Por outro lado, limitado assim o numero dos ministros 
do Supremo Tribunal Militar, não será preciso ir recrutai-os 
dentre os generaes e almirantes reformados. 

Basta, para esse Tribunal, o mal irr~media.vtel, p el~ 
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menos G.a vígcncia da Conslituir.ão de 24 de fcvcrei::o, 
óa vitaliciedade para os seus membros militraes. Compol-o cte 
reformados 6 fazer-lhe um outro mal. O general reformado· 
é restituido á vida civil, já em idade d_c não lhe s·er muito 
fa~il adquir~r o necessario preparo para o ~::i:ercicio das fun-
eçoes rte juiz. - . 

A proposito, cita Chanson, no seu precioso livro sobre 
,justica militar, estas palavu.s de Moly Pierre: ~os officiaes 
.reformados, fatigados por longos annos de serviço, passaram. 
já a iqade em que o homem póde entregar-se, com proveito, a 
estudos de jurisprudencia, em· que ggza de certa :facilidade e 
rapidez de <:oncepcão , de cerl:i destreza de espírito, indispen
·saveis -para bem apprehencter t odas as subtilezas do d\reito 
criminal>. 

Demais, elle j á não representa bem 'OS sentimentos das 
classes arm::i.das, dellas está desligado- e, por isso, não refleete 
mais o pensamento que as domina_ 

Gabriel Tarde, o eminente philosopho . criminalista, cri
ticando a instituição do .iury, accusa-o de reflectir fraquissi
mamente a. opinião publica. Os jura<fos, diz elle, são subtr"l
hidos ao sentimento popula:'. como uma porção de agua rlo 
mar recolhida a um vaso é subtrahida á influencia das marés. 

Si assim é em umti. separação momentanea, Quanto mats 
no afastamento definitivo produzido pela reforma. 

A honrada Commissão Especial motivo~ a sua predHecção 
pelos generaes reformados para os cargos dé ministros do 
Supremo Tribunal Militar com as seguintes palavras do seu 
parecer : «E' que os officiaes em actividadc, uma vez mini.<:
tros do Supremo Tribunal, tornam-se inutilizados para as 
funcç.ões propriamente militares, 1.JOis que, nem em casos ex
tremos são obrigados ·a acceitar commissões ou cornmandos . 
E se attenâermos a que até o prei;ente e em regra as preferen
cias do Governo terem recabido, e.amo não podia· deixar de ser, 
em officiaes de maior destaque. pelo seu valor ou distincção, 
saltará á vista o gravissimo inconveniente · em desfalcar as 
forças nrmadas de tão preciosos elementos.> 

. O illust.re president~ da Commissfío Esp~cial e autor · do 
primitivo projacto. no discurso a que .i (~ mi? referi. emittiu a 
resp1:\ito o seu valioso j uizo neste trecho: · 

«No Supre~JO Tribunal Militar devem ter sómente assento, 
no nosso · modo de ver, os militares reformados, para evitar 
esse facto, constante, no nosso E~ercilo, de não se encontrar or
l'iciaes generaes para commandar as brigadas e d ivisõ~s. O 
nosso E.°"ercito é pequeno: des:falcal-o de generacs é difficnltar 
a administração e pl.'ejudicar a instruccão e c1iscipilna. Para. 

·<! Exercito c:dge-se o vigor physico. ao passo que pal.'a julgar. 
~· intellectual; de modo que o official que está impossibilitado 
r•ara o servíM activo do Ex:crcito. não o cst.:'~ para o <lo ll'ibu
na!; e assim~ nós organizamos o ·Tribunal !IH!itar, sem pre.iu
rJ!c~at• o Exercito, t irando os seus clem~nlos de commando. '> 

·e. ~ Vol. X!Y 37' 
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Como se v8, que1· o douto relator cio parecer, quer o digno 
)lresidente da. Commissão Especial, procuraram · justificar a 
eonveniencia ou acerto da medida adoptada. ~elo projecto ·não 
J-irectamente, mas sim pela inconvcniencia no desfalque do 
quadro dos gen:•ràes ci'fcctivos. 

Cumpre lernbi'ar, porém, que este (fuadro não está nem 
Jicará desfalcado, p·orquanto, os· generaes nomeaQO.s ministros 
do Supremo Tribunal l'lililitar, são transferidos para o quadro . 
~applementar, abrindo vagas, logo preenchidas por promoções. 
E quando assim não fo~e, reduzido o nu.ruel'O de ministros do 
Tribunal, como eu proponho, insignificante seria a diminúiçíio 
na lista dos generaes promIJtos l)ara o serviço. Das ·flOndera
:;fies dos. illustres memb.-os da honrada Commissão resulta, 
portanto; u.m u:>vo augmento em favor da minba emenda, re
<lu1.indo o numero de mí.nistros do 'T'rihunal, i qual junto uma 
c.utra, propondo sej am elles escolhidos dentre A.<: officia es ge-
1;eraes effectivcs. 

Accrescentarei ainda que, para as força>· armadas, o ser
vi~.o da justiça não é menos relevante do que o . do command(1 
oü Q.a administrttção. Explica-se perfeitamente, pertanto, com{) 
C• salienro o ·p:roprio I)arecer, que as pl'eferencías. do Governo 
)'eéO:iam, ·com.o não r>Odiam deixai· de recahir, em officiaes d 0 
maior destaque, pelo seu valor ou distinc<Jã:o. Restringir o 
campo de escolha: do Governo, obrigal-o a nomear reformados, 
é iro.pedil- o de hem IJrover os altos cargos da. .iustiça mi-
nar. . 

· Passo agora- a<> exame da outra parte do plano _da h onrada 
Commissão, da parte referente ao processo. 

Já. tive opportunidade de dizer que serviu de base; nestr: 
'Janto, á reforma em discussão, o processo com.muro. Peque
i:-,as foram as· ·alteraÇôes neste introdi:ízidns -para adaptal-o á. 
justiça militar. 

Só um ou· outro dispositivo do projecto em materia de 
· processo exige attenção especial. , 

Quanto ao recurso da appellacão, por ex:emplo. das sen
tenças do consefüo de guerra, o projecto só o admiltc nos ca
:-os de nullidade manifesta do processo. E' isto disposto no 
:u t. 28-í. 

Aboliu, portanto. põr· um lado, n app::-llai:ál' nocessarin, 
··onsisnada no re;,;ufamento processual militar; por outro lado. 
·1~ <lema.is casos de appella~ão t\dmiltido~ no i1 rocl~S:$O com-
mum. . 

A nullidadc do processo não se confunde e0m a unlliaach~ 
do j ui~ento-. "\.quelta. vet'ifíca-se, quando não são g~tardtt
du.s tls formulas substanciaes; esta, quando, como diz Prrnenl.a 
Bueno, o presidente do trfi>unal, devida ou indevidamente, niii) 
,julga em conformidade com a decisão dos juízes de facto, ou 
não impõe a pena declarada. na. lei·. .ProscreY.e;- ,a; awella-Qão 
nt>s9M casCIS de nuUidade do julgament.o, é restringir a defesa, 
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permittir que passe em julgado o erro, o que certamente não 
· eE'lá na intençã •. <ia illustre Commissao. . 

Entre nós, no Districto Federal, cabe appellacão das sen
tencas do jury, além das hypotheses indicadas, quando as deci
l'.Ões dos jurados forem cnntrarias ás provas dos autos. E' o 
que dispõe o arl. 308 <lo decreto de 28 de dezembro .de 1'911. 
Taes teem sido os despropositos do jury, que o legislador en-
lendeu conveniente permít.tír este meio de corrigil-os. Aliás, 
j§. na antiga legislacão . era admíttida a appellação cx-of fício, 
no caso de haver o jury proferíçlo decisão sobre o ponto prin
cipal da causa, contraria á evidencia resultante dos debates, 
"-tepoimentos e provas, na conformidade do art. 79 da lei de 3 
1le dezembro de 1841. 

Formulei uma emenda, ampliando a appellação aos caso5 
'ln nullídade do julgamento, Quanto á má apreciação da prova, 
r:ntendo que se não justifica o recurso; este viria adulterar o 
<-ystema de julg::imento, restringir a liberdade do tribunal de 
consciencia. 

Do capíturo rcfere.nte á execrn;ão das sentenças, destaco 
o art. 300, assim concebido : «Sempre que o réo, além da pena. 
corporal, fôr condemnado á priva~ão do seu posto ou· gra
duação militar, esta ultima pena só produzirá se.us effeitos 
depois de cumprida a outra~. ·\ 

Antes de fazer a critica, a meu ver, reclamada por este 
dispo:;itivo, quer seja elle original. quer venha -Oa legislação 
anterior, cucpre notar que a exDressão pena corporai, ahi em
pregada, não o foi, segundo me parece e como. fôra de desejar 
em uma lei de tal natureza, no seu sentido rigorosamente te
chnico. Deu-se-lhe uma significação mais ampla, empres
tou-se-lhe uma accepcão que lhe não é dada pela technica. 
.iuridica , fazendo-a eomprehender as penas restrictivas da 
liberdade. 

Notavel criminalista moderno, professol." ·da Universidade 
de Bruxellas, tomando por criterio anaturaza do mal, pelas 
penas infligidas, divide-as:; em: penas corporaes, penas pri
vativas da liverdade, penas moraes,. penas priva.tivas de cer
tos direitos e penas privativas do patrimonio. 

Si rec·orrermos á autoridade classica de Garraud, elle nos 
dirá que pena corpo:cal, só é aquelle que affecta a integri
dade physíca do condemnado, e se não confunde com as que 
ferem a sua líberdade, o seu patrímonio, a sua conside
ração. 

De parte, poréln, a ®estão de technologia, que, na hy
IJOthese. é minitna, examinemo.s a regra, a determinacão 
consubstanciada no art. 300 do pro.jeeto. 

Abi se dispõe qU,e, concol'l'endo com outra pena a de pri
vação do posto ou graduação militar, esta ultima. só Jl'COduzirá. 
seus effeitos, depois de cumprida a outra • 

.Acho, entretanto, e é o. que me cum:Pre salientar, que 
esse dispositivo do projecto é contrario a um preceito consti
tucional. ~os officiaes do Exercito e da Armada só perderãQ 
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suas patenlcs por condcmnacão cm 'mais de dous annos de 
pr1suo, passada cm julgado nos tribunaes cornpBlcnteS>, -
preceitúa o art. 7G da Constituictio. . 

Nesse texto, como se vê, está fixado de modo claro e prc
<iiso, o momento da perda da patente. Pcrdela-ha o militar 
condemnado em mais ,,ele dous annos de· prisão, urna vez a 
que a senten(}a passar cm julgado nos tribunacs competentes. 
No emtanto, o projecto desloca esse em~ito da condemnaçüo, 
removendo-o para depois de cumprida a pena de prisão. Para 
n illustrada Commissão, pot>tm1lo, nem mesmo ::tpós o dc
eurso de dous nnnoh dr) curoprimcmlo de um:i. p~na maior. 
será o condemnado IJrivado da sua patente. Ora, isto é evi
dentemente inconstitucional. O legislado:: const.ituin!.c uão 
fez depender do cumprimento· dn pi:"na a perda da patenle; 
exigiu i:,;ómente que a conclcmnação fosse definitiva, -cm vir
tude de um julgado sober::rno, nada mais. 

:Modificando esse disposivo do projecto, fiz uma emenda· 
que mando ri Mesa com algumas outras, u meu vez, não ca-
recedoras de juslificat!ãO. · 

Entre estas. uma determinando que ao Supremo T!.'ibu
nal Militar só cabe tomar conhecimento dos :vroccssos rela
tivos a individuós mUitares ou seus assemelhados do servi
ço da ACTDadn. O fora especial crcado- pela Com!.Huii;ão não 
deve ser ampliado, como tem sido, á Força Policial, salvo cm 
caso de guerra. 

Outra é relativa á pena que deve ser imposta nos juize~ 
dos conselhos de investigac.;ão e de guerra, que faltarem ás 
sessões. Por uma inndvcrtf.!ncfa àa l1onra Commíssão .foram 
consignadas em· artigos differentes penas diversas para a 
mesma falta. O art. 24 estabelece as penas de reprehen\}ão e 
prisão; o art. 197, § 1", institue a pena de multa em um dia. 
de vencimento. 

Quanto ás restantes, Iimilar-sc-hci a. enviaI-as :i 1\Iesa. 
Por ultimo, devo manifeslar-mr~ scibre o hal.Jr.as-corpus 

aos militares. A hnnr:idn Commmissão especificou. cnid:i
dosamente. os casos de constrang1mento illegal que autorizam 
a concessão de ha.beas-coru:pus pelo Tupremo Tribunal Mi-
litar-. . 

Applaudo francamente a obra dos doutos elaboradores do 
vroj ecto, neste ponto . v 

Attendendo ú. l'ieparac;rio das duas ;o]ustiçaR - ::t civil e. o 
militar - e na viirencia da actual 01;gani?.ar,ão desta. o Su
pr~o 'Tribunal Federal tem tido escrupulos em conc~clcr 
originariamente habcas_-corptts u militares. presos r>reventlyn
mentc e subm~tlido::; n. processos per~nt.c o SP.U fôro espem~L 

O:;· accôrtlãos dess~ venerando tr1bnnal, de 2:1 <1c .1anmrn 
e 20 de ouLubro de '18~7. 11 de junho de 1'898. 21 <Jc outu~ro 
de 1008 e 18 de Junho de 1910. en!t'e outr~s_. co~s~~n.m a ~u.
risprudencia. aliás accrt:i.dn. d;,. nao 5cr hei to .i .1nst u:u c1v1l 
conceder llabP.as-r::orpi1 .. ~ aos m1l1t.arl'.s. o a:rt. 47 do decre.to n. 8.fS, de 1800, que organizou n 
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Justiça federal, negou-lhe expres:;amente competencia para 
is~o. 

Pela sua nllima dccisã.o sobre a materia vê-se c-lara
menLe que o egregio tribunal não contesla o direito dos mi
li to.res :ia habeas-corpus; contesta, apenas, a sua competen
eia · paru. concedel-Ct, moslraudo que ao ü'ibunal ~abe ;respl
v~r sobre o habeas-corpus aos miliLares, processados m1h
tarmcnf.c. 

Eis o que diz o collendo tribunal, no accórdão de 5 de 
,iulho <le rn11 : «Supremo Tribunal Fcder;i.1 - Réo proces
sad•) perante o conselho de investigação - Habeas-corpus 
~\ quem incumbe -- Seduc0ão de praças para levante -
Crime - Jurisdic~fí.o - Ao 1·éo subrnett-ido a processo Pe-
1·ante o conselho tlc in.vestigr~çú.o, sómente o Sup1·emp Tribtt-
m1l Militar, como sttperior do con.sellw de ir.<Vestiaaçáo, pórf.e 
1:cmceder «habeas-corpu~ oriainai·io. 
•4•"'···· ........................... ~~ ··--····· ......... : 

Vistos, expos•Los e relatados os autos de habeas-corpus, 
em que é recorrentP. o Dr. Caio i\{onteiro de Barros, em fa
vor do ex-marinheiro Francisco Dia-;; Martins: 

Considerando, preliminarmente,· qua, conforme a in!or. 
mação a fls. 64, o p::rnientc está r.'.lspondendo a conselho de 
iavesbgação e, por isso, sómente ao Supremo Tribunal Mi~ 
Jitar, supcriot' áquelle conselho, compete resolver sobre o 
b.abeas-co1·pus impetrado, etc. 

Collocnr os militares em uma situacão excepcio.na1, i>ri~ 
vando-os da garantia do habeas-corpus, contra os attentado!i 
(t sua liberdade, pra.f.icadoi:: pela justiça militar, seria vi'olar 
,, preceito constitucional do arL 72, § 22, que a preserev~u 
para. qualquer individuo. sem distincçüo de nenhuma espe
cie, que soffra ou se ache em imroincnte perigo de soffI'er 
constrangim~nto illcgal. 

Ouça ·a Gamara, a proposi:lo, a palavra autorizadl\ O'.o in
"i;;nr. .illris.tn e no~avel ma,zi.~t.r:ido. o Sr. Macedo Soares, no 
lnm ínosn voto vencido, proferido como Ministro do Supremo 
Tribunal l"~clr.rnl. Eií-n: Vencido. O art. 47 do dec!'eto nu
mm·n 84R, rir H3!1íl. r.~t.:í revo;::-aclo pelo art.. 72 · § 22 da Con
~t.it.lliCão dn ílcpuhlir.n, quo é: de l891. Aquellc excluia ao 
h1~11cficíadn do hnbca.~-cm·pus os p!'csos ou ameaçados de 
con~trani::-imrnLo illeg:i.l por e.antoridurfo militar, nos caso,; 
i:l r· .i 11!.'isrl ie1~ilo 1·csf.ric1I a e quando o const·rangimento ou 
~1rn<~ac~-:.l. fni· excreído contrn. incti dduos da mesma classe ou 
1da,;;;o Llif1'1'L'r.111.e, mas sujeito;; no i·egimcn militar.>. 

Todn:.: eslm; re~tl·ic~~f•e~ foram abolidas pela Co.nsti·tuicão • 
qu•'. llu i:itaún urt. ·12 •. § 22, r'onc~de ltaõeas-corpus ~sempril 
t;lll• (l individun (111Jl(!-6C ~I g-encralífadc· - ir.dividuos) SOf-
1'1·1~1· ou sel achar 1~m imminentc prwig-o de ~offrcr violeneia 
t.>r: concçõi.o riot• iI!cgallctn.dc ou abuSt.J de poder.~. 

Al!i a. rcstriccão, aqui a amplitude, porque a palavra. in· 
div.!dtto comprehende homens e mulh~res, creatiças e adul-



Chara dos Oepltados · lm(l'"esso em 29/00/2015 00:56 . Página 50 de 149 

ANNAS9 IDA CAMAR{ • 

tos, c1v1s e roiiitares, nacionaes e estrangeiros, sem distinccão 
de sexos, idade, ·classe, nacionalidade, ·estado civil, religiã•), 
·etc. Até os f.rades, com os seus tres votos moo..acaes e em 
clausura, podem ·ter habeas-corpus: como, p ois, ne.gal-o aoe 
militares de terra e mar, com aquellas restricções do art. 4.7 
do caduco decreto de 1890 ? Sem absurdo é impossi:vel.i>. 

O emerHo juiz discordava mesmo dos seus illustres col -
legas qua·n:to á c-0mpe~emcia do Supremo Tribunal Federal 
:para conceder habeas-corpus aos mfüta.res. . 

A honrada Commissão, conhecedora deste$ precedente5, 
não .fez mais do qu~ regula.r a concessão do haliea.s-corptts 
e <i'ar ao Supremo Tribuoo'l · Militar competencia para. jul-· 
~~- . . 

; Ainda quando, assim procedendo, não o fiezsse em res
:pmto e obediencia a · texto expresso da Constituição da Repu
blica, a illustrada Co.mmissão seria, do mesmo modo, credora 
<le louvores pela sua feliz iniciativa, instituindo em favor.' 
dos militar es o beneficio do habeas-corpus. · 

Este impunha-se, como consequencia fogica, fatal e ne~ 
cessaria, da autt<momia da justiça militar, que a d·ou ta Com
missão cons-agrou em sua obra. E' o complemento natura.! 
desta, e nada mais. Delle não advira :nenhuma offensa á dis
ciplina como sei murmura por ahi; as prisões disciplinares 
IP.ão pod~rão ser rela"'adas por habeas-cOTpus, mas tão só
mente as prisões prieventivas. Será. Bste, exclusiva.mente, uma 
garantia da libeirdade individual · dos militares contra os 
nbusos e as arbitrariedades da propria justil)a militar e nãci 
contra as do commando. 

O povo inglez, inventor do habeas-corpus, no tempo d e 
C.arlos II, considera-o a maior .segurani;.a de suas liberdade;;, 
invocavel mesmo pe1os militares. Não quero crer que v 
:r:xercito ·e a Armada de um paiz adeantado como o nosso se 
i·ecusem a acccita•r, com a justiça autoooma que se lhe:; 
offerece, o correclivo indispensavel .Para os desvios de~sa jus
tii;a. cm pr.ejuizo c!e um clireito que não é, não 'póde ser, 
-para o soldado menos 'Preciso do- que o é para o c.ida<lio.~. 

Os louvores, constantes das pal';l.vras hc!!ma 1ran9'Crj
pla!=: e feitos pelo humilde Relator ao pro.ie'Clo discutido em 
f!l12, so não sn applicam totalmente, a:pplicam-se. ao menos, 
~m ~r::i.nd" parte, ao Codig-o de Organizar.ão .Judiciaria e Pr~
co.c::so Militar. decretado pr.Io Governo, com autori?.ar:!o le
sri~lativn e 01·0. submntlido a apreciat;ão e approvacli.o do 
<::ongresso No.ciona.J. · MM. ']10r outro lado, este trabalh o não 
rncrecft as· mcsmn:o; criticas, os mesmos reparos alli feitos 
úquclln pro,iccto. 

E' uma obrn systcmatica, bem feita, orientada por um 
C'spirito liberal. com a preoccupação de organizar. o tanto 
quanlo possivr.l, n justiça mililar. ~i fcie.ão da .iu sti r.::i com
.m~1m. n:i conformidade do sahio conselho dos melhores tra
tadistas da mal.crias. dando autonomia a essa .iu stir;a, sim
,plificando-Jhe a organização e o processo, cr eantlo o Minis-

,· 
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f.erio Publico, assegurando a clefeza dos accusadois i? p1·w: 
<lenc.iando para que ena não lhes falto. 
· Sob al.zuns pontos de vista é. na opinião do B.~1ator, 
o.bra. melhor cio que a do proj eoto dehatido em i9i2. 

No tocante ú org;infaaeão .iudicial'ia. simplificou-a. sup
prímindo os inutejs conselhos de invest igação. mantidos pm· 

, aquelle f'rOjecto e limitado a nove 0 numero de · Ministro~ 
~.:o Supremo . Tribunal Militàr-. 

l'ião ha, realmente, ne:cessi<lade de conselhos de investiga
~.ão. especia.lmcnte incumbidos da formac,.~o da culpa ; 05". pro
prios Conselho de Guerra. ou Conselho dr! Justiça M'ilit.ttr, 
como,. com acerto Ó!> haptiSt}U o Codigo novo, podem, sem 
in'conveniente para o .lul~n11mto. proceder a.o summario de 
culpa, pricipalmcnte ficando como fica o t\Uditor com as at
tribuições ampliadas na phase preliminar d'O processo . 

. O saudoso Deputado Augusto de Freitas bateu-se pela 
· c;uppressão <fos conselhos <:ie investigação, propondo que da 

formai;ão da cul:pa fosse incumbido o proporio con~elho de 
~ulgamento. '- , 

Dizia elle: (Porque alimentar esse ma1, mantendo o con
~el ho de investigação, incumbido de formar a culpa ? Porque 
não confiar essa missão ao proprio conselho de guerra., en
·~arregai:io c!o julgamento ? E' acaso novidade jamais vi1>ta nas 
lcg-islacões r.ivil e militar ? 

Pretendeu-se em s<.>_c;são da Commiss~ que era uma. 
· 'i~cresia confiar o julgnmento ao proprio ;juiz que fórma rt 

•::nlpa. :i.o réo P. tanto bastou para que fosse eondefünado o 
•\.lvitrc sui;geri<lo, sem mais exame. Ante a · !'leguran.ça da 
l\ffirmação e o alto. apreço que roe mere~ o illustre Rela
tor, para. logo me persuadi de havP.r commettido erro palmar. 
o :fecnlhi-me, sr>.m hesitar, ao prudente silencio do quem 
po11co ou quasi nad:i prc~ume do seu saber. 

Dissipada, <porém. esta primeira impressão, passaram-me 
cm revista pela memoria, no direito commum e sob a jus
ti1t'1 c1i.ril. inmimeros casos em que o juiz de primeira º' 
segurú:k:I instancia fórma a culpa e julga. o réo . Ahi estão 
na .iu1>tica do Districto Federal os crimes definidos nos ar
t.i~o!'l 367, a 71, Si 4 .a 7S. 388, 391 a 99, .40-2 e 403, tido;; 
<Jo Codig-o Penal. e na justic:i. federal, quer t:;e trate do~ juizes 
de primeira instanr-ia. quer do Supremo Tribunal Fecieral. 
l)S crime~ u~ moeda falsa, contrabando. pt!culato, furt.(I e.outra 
n Fazenda, f'alsificaciio lfe sellos e estam-pilhas. da.mno, ~tel
lionatD, resoonsabilidatle dos procuradores '3eecionaes. r~!l
poMnbili<1nde dos j11izes fe<l'E',r:ll!s e -::·rimes comrriun~ do~ 
mt>mbros do $utiremo "Trihunal. em rP.la.<;ão aos quae~. lOd-01!\ 
n mesma antoridadt>- judici~rria. · <JM fórma a culpa, ~ult?a ., 
'M •• lmtific::td(I cst::n•ia o rnr>u <'l'r". ~F.lrfamentn. :11:.l'l'.ld.nndo o 
me~rno critnrio n:i organizarão da justica militar, :t<:('t>it.anil<) 
.a lição q11e a e~pcriE>ncia dctou an legislador na corn;posic~o 
e funecionamento da .iu~tíçl'I civil. Não ~ra, porém, bastante e 
pr~ciso s<~ fazia ouvit' a li<;i'io das Ielrislações miltare~ ~m 
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outros pazes; e, refazendo estudos já um tanto esqu~idos, 
úom prazer vi que esse mesmo criterio. por mim ,obsr.rvado, 
é lei, hs já muitos annos. na Inglaterra e nos Estados Unidos, 
qual'C)"uer que seja o crime ~ qualquer que seja o criminoso;
adoptadn a mesma regra na Suecia e na Finlanc:!ia, no pro
cesso e .iulgamento dx:>s officiaes subalternos e dos soldados.· 
Amparado em lições taes, sinto-me COl\fortado. 

• • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11 • • • 11 • .. • • • • .. 

Impugnada, em '{lricipio. a conservaoão do conr.e!ho d.e 
investigação, por inutil. no ponto de vista das garantias que 
reclama. a lei e que são devidas ao réo, e por prejudicial. 
a.H'=:nti:. a.demora na marcha do processo, o que não raro irá. 
determinar. co ma falsidade do~ 1J'epoiment.os 1fo.s testemu
nhas, a condescendencia no julgamento Pelo tempo de pri
são sofi'rida. sinto-me dispensado de descer, neste· mom~nto, 
ao e$tudo do modo por . que é constituído esse cons:üho no 
projCT~lo. . 

Não se diga que R. Constituição, declarando no ai:'t. · 77, 
~ i º, que na ·composição do foro militar entrar ã'o os ·«conse
lhos neeessarios para a formação da. culpa e julgamento dos 
~rime~, exige que por differentes conselhos seja feita um~ 
e outro, isto é, que haji<1,; um conselho para· a formação da: 
culpa e outro para o ,julgamento. O 1que a Constituição de
terminou nesse dispositivo i'oi o ju.izo collectivo, não só para 
~ forn:iacão <la. culpa como tambem para o julgamento. A' 
vistii, desta disposição. o legislador ordinario não póde cr ear 
na justiça militar o juiz singular, quer para a formação da' 
culpa, quer -para o- julgamento, mas, não está impedido de 
incumbir ~essas duas fu'lle900s A. um mesmo conselho de jus· 
tiça. 

· Bem andou, portanto, o G-Overno SU'P!lrimindo os conse-
lhos de iwvestigacão. . · . 

Bem andou ainda reduz-indo a no:ve o numero de .minis
tl'OS do Supremo Tribunal Militar, ;para. que este não fique, 
como era e já o mostramos, o IM,ior, isto é, o mais nume
roso de todo o mundo, não obstante não ser das melhores 
a nossa c1assifieação na lista das potencias militares. Seria, 
realmente, inexplicavel extravagancill. reorganizar a justice. 
militar. em um paiz como o nosso, de forças armadas tão 
reduzidas, e crêar ou manter um tribunal superior com i5 
juizes. Mas, foi pena que o- . Governo não · mantivesse a 
·igoo,lda.de, que o humilde Relator deste parecer propuzera 
em i9i2, entre os elementos componentes do tribunal, isto é, 
tres ministros · civis, tres do Exercito e tres da Marinha. 

Essa ciroumstancia pro:Vocou, para· logo, a attencão da 
Commissão de Marinha e Guerra, em um primeiro exaro.?. que 
i'ez do codigo, Bntes de se reunir á. de Constituiçã9 e Justiça 
11ara o estudo definitivo do mesmo, tanto assim que, peranoo 
as Commissões, o presidente daquella disse, em nome da 
me~m3: 

cA. Constituil}ão da Republica, de.termi11ando, no 
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seu art. 77. que os militares de terra e nNr terão 
fôro especial nos delictos militares, deixou !t'J legisla
dor ordinario regular a organização e -attribuiçõil5 
desse tribunal. · 

Porque ·haja mn,ior numero de officiaes generae.s 
do ~ercilo que da Armada, ou porque sejam em 
maior numero as causas em que os indiciados sejam 
m~lita:res _de terra, a orge.oim.ção obedeceu sempr~ ao 
criterio de dar ao tribunal maior numero de generaes 
do E."'tercito. Assim a organização que se aebava em vi
~or era ~ seguinte: ·oito membros do Exercito, quatro 
da AI'mada, tres juizes tosados. 

· Ora, se os processos que sobem ao tribunal são 
estudados e julgados, indistincta.mente, por minitlros 
das duas corporações armadas, na<M, .iristii'iea a difte
renca entre o numero de generaes do Ex:ercito e da 
Armada. 

1Comprehendia-se que fosse i:>9<JUCllO o numero de 
ministros civis, -porque a estes cabia, exclusivamente. 
a . distribuição dos processos no Supremo Tribunal 
Militar . 

. · Pela org::i.nizaclo em ·estudo, porém, essa. distri
buição é feita pOl' todos os ministres - militares e 
civiL . 

D.esta arte parece que em vez de tres generaes do 
Exercito, dous da Armada e qUatro civis, seria mais 
razoo,vel, caso sefa mantido o numero de nove, distri
buil- o igualmente pelas tres classes - Exerdto, Ar
mada e civis. 

A Commissão de ~farinha e Guerra, em parece• 
res 11nteriores .. iá defendeu a igualdade na organização 
do tribunal, conservando, porém. o nume;o de 15. Se
riam então cinco generae.s do Exercito, cinco da ~-
nrn:da ~ cinco ci'Vis. · 

Esta, ou '1. consignada no projecto do Govern<>, 
modificada na distril:>uição, isto é,. tres pari!. o Exer· 
c ilo, tre>s p.l.rn a Armada e tres -par a os ministro;; ci
vis. é a orga:nizacão que. Cl Commissão pareer~ mais ac
ceiLavel.l>. 

O Go·verno, é o .que se affi-g:ura. não quiz romper eom 
a tradição e por isso nw.nteve a Armada com um numc;ro 
menor :de representantes do .que os do Exercito, no Supremo 
T ribunal l\filitar. 

Si se tratasse de um simples projecto apresentado ao 
Congresso. seria o caso de se Ih"' offerecer n emen
da formulada pP,lo Rclalor em l~H'.;, determinando que esse 
Trib11na: Re eümpuzcsse tle nove ministro~. senc!o tres toga
dos, ltfls do E:i;:ercito n lre!l da Armada. Mas. o que as Com
missües reunidas estudam neste momento não é um simples 
y,ro.jecto. e sim um Codigo em vig-or, estando mesmo Já func
ctonando o Supr~mo Tribunal Militar r.:om a nova organiz~ção. 
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:.A ttend en-Oo a essas circumstancias deixam as Commissões re-
1.:nida!': de offerecer a dita emenda, alterando o moco de com
por o T1·ibunal. 

Ao Codigo não se applica a ci>iti.ca do Relator ao projecln 
debatido em -1912, no tocante <is nomeações oe ministros mi
)iitarcs elo Tribunal porque se e~te mandaYa nomear generaes 
i·cformados, e dahi . a critica alludida, aquelle determina e:i;:-
1JI'e6~amente no art. 25 que sejam escolhidos entre os offi
'- ''les gen eraes effecth-'os. preferinC.o-se os que tiverem reve
;ado pub1icament.e conhecimentos apreciaveis de direito penal 
c.u p:rocet'ISO militar. . 

~onvém. desde logo, já que estamos nos referindo á com
posição do Supremo Tribunal Militar, tomar em apreço uma 
'".ütra observação feita pelo Presidente da Cominissão de Ma
l"i:nha e Guerra. e relativa á disponibilidade dos ministros 
<!esse Tribunal, em consequencia -da redueção do numero ce 
.:;eus membros; Diz elle: 

«Trat.ando-se das alterações a fazer no quadro dos 
· ministros do Supremo Tribunal Militar, por força. da 

reforma em exame, estatue o Codigo, no paragrapho 
unico, in fine, do art'. 3° das Disposições transito
riás - « .. . declai•ando em dísponibiliàaf!ie os 1nim".stro.~ 
ou auditores mai.ç anti(JOS». 

E no art. 4º das mesmas disposições manda apro
Yeítar nas primeira~ vagas exactamenl6' aquelles mi-· 
nistros e auditores. 

Não parece justo nem curial que, ,em uma reformá 
,ria justiça, se dispen,sem os juizes mais antigos e, ao 
mesmo tempo, se mande qua sejam elles · aproveitado:::: 
nas primeiras 'Iagas. 

fl ·que S"' 1'.ievia faz~r P.ra dispensar OS mais mo
dernos, asseguradas as vantagens adquiricla'S, e con

. s~rvar os ju:izes mais antigos.> 
Não ha negar que, em parte, pelo me:rws. a censura é 

1'undada e justa. 
Raven~o reduzido a einco o numel'o c!e ministros milita

res do Tribunal, e tendo, portanto, rle se:r dispensados s~te, 
ooi~ 1Jne eram doze (tei n. H9. ce ':18 de julho de 1893), 
i) Governo -àetermin{IU, no art. 3º das Disposições transito
~-itrn do Codigo, que, de preferencia serfam postos em disponi
bHidade. com toda-s as •;antagens, os ministros que o reque
ressem dentro do prazo de 10 dias remiados da publicação ào 
m~mo Codigo; f' accreiSCelntou: <iSi nenhum requerim;ent"o 
for aprnsentnco ou F;i o for em numero insuf'.fíciente ou maior 
dn que. o exicto, o· Go.verno resl)lverá quanto aos Jogares que 
faltarem 011 aos rclfuerimento>; que excnderem. declarando em 
Alspo-nibilirhule o.~ ministra.ç ou. auditores mafa antiaos.» 

Até ahi nad~ tia a. censurar. A dispo"libilidade, na ma_,.. 
gistratura, com todas as vantagens, é muita~ vezes dese,iada, 
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como o é a. aposentador-ia com os vencimentos integr:aes; cahi 
o ser consid~rada um favor, ao qual devem ter preferencia 
os mais anugos e não os mais modernos. · 

Demais, o Gov;;!rno podia ter Densado, e teV-o-hia pensado 
h~m. que c1Jnserva:1do no 'I'ríbunal os ministros mais moder
nos, ahi manteria 'os mais moços e, por con.;;eguinte, os mais 
n.ptos a se prepara.~em para il.S novas funcções <le ministros 
militares, que são mais 2mplas e penosas do que no regimen 
~;ntetior. · 

?tfns, o que, realmente, si não se comprehende, e nesse 
ponto tem toda a razão e illustre Presidente da Qommissão 
de Marinha e Guerra, é ~:•e no art. '1!0 das Disposições transi
:oria~ ~e éisponha, de m0d0') ímperativo, que os mini15tros mi
.itar~s postos em ctispo~ihilidade sejam aproveitados nas pri
ro'<;iras vai;at: que occorrerem. 

Semelh~nte di!!posiç.ão é que deyeria ser eliminada, ou 
relo menos modificada de modo a tornar aproveitados ~6-
1nente os mini~tros ~m disponibilidade que requeressem á sua 
Yolta ao servioo ar.tivo. 

Mas, s<>tá acP.rtado propor desde .iá · es::a eliminªção ou 
modifiMt:ão. qu!! a qualquer tempo poder(~ ser feita? Pare.ce 
que não, a menos que o Codi:;o exigisse alterações em Pontos 
essenciaes e tives$e de ser em_enclaC:o pelas CommiS6ões re
unida$. fü~SSfl caso deveria se~ tambm formulada em~nda 
naquellP. 6cntido. Do contrario i1ão, pois seria inC<'nveniente 
de~orar a ~pproYação do ~odigo, nece$Sarja ao seu inteiro 
p.resti~io e autori<Jacle. romo obra .defi.nith·a, demora qd.: 
seria inevitavel ·uma vez offerecida qualquer emenda. 

Afrrda com rela-0ão ao Supremo Tribunal Militar na a 
notar que o art. 9º das Disposições transitorias determina 
que ~l:c continuará. a .iulgar :is cansas oriundas da Brigada 
Policiai do Di'stricto FederaL Permanecerá. assim esse Tri
huna! investido nas funcções de curte de appeltação ou juízo 
de sei;tmda insf.ancia, de nma justiça especialíssima, creada 
sem :mtcirizaoão consf.itllC"ional. qual a. que tem a Bri{larla Po
licial, hoje Policia Militw do Distrirto Federal. eonformG a 

. ehrísmou o rer.ente decreto n .. U. 508, de _1 deste mez, que 
reor~ani7.ou essa ca.rporacão. 

Nn opinião do Relator, traduzida em palavra·s prof~ridas 
perant.~ a Camara e .iá acima transc.riptas: «O fôro especial 
cread~ pela ConstifJuicão não deve ser aml)liado como· tem 
sido n. }.,orca Policial. salvo caso de guerra>. 

Ainda hoje o seu ponto de vista ·ou modo de pensar é o 
me:smo. A justiça à.e excepcão para os prropriamente m:Uta
res é, Mmo mostrou. um mal necessarlo. entre nós estahe1e
cido pr~!n art. 77 da Constituicão. O idP.a1 seria uma só Jus
tica. !l'TI füro unieo para todns os cidadã.os. para civis e pnra 
rr.ilita1'0,;. <Não é unicamP.nte em nome da ,iustiea - di's~e 
Messimy no trecho 1:\ t?cimn citado de. seu notav~1 relatorio 

mas tambem em nome do proprio Exerrcito, que todos os 
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republicanos animados ele. um patriotismo clarividente que
rem supprimir os tribunaes militares em tempo de paz:> . 

.Mn~, si ·: .... m mal, porque arr.p!ial-o? Po;rque estender a 
Justiça militar á Força Policip.-1 do Districto'! Isso parece 
dcsaccr.tado . No emtanto é cousa já feita por leis anteriores 
n o Cotii~o de Organização Judiciaria e Processo Militar, ape-
nas, manteve. . 

E note-se que a extravagancia ainda é maiOil' do que pôde. 
:í primeira vista, parecer. Só em parte fica a Polir.ia. Milita.i
do Districto Federai sujeita ao fõro' propriamente militar; 
só na parte relativa 3. recursos. isto é, na segunda. insta.ncia, 
porque essa corpora~ão tem uma. justiça sua, originalis~ima, 
creada á feição da justiçn. mfütar, · anterior á do Codigo novo, 
com conselhos de investiga<}ão e de guerra. compostos de offi
cia~s da propria Policia e com auditor especial, com funcç.ões 
pe:rfü·mcntes ! · 

Quanto an mai's. <i-0 qul'! diz resp~Ho no Supremo Tribu-, 
na! ~~rnitar. sua organização, competencia, funccionamento, 
proce~so a observar, de nenhum reparo carece a obra do Go
verno, ora sujeita á app;rovaf}ão do Congresso. Tudo se fez, 
dando--sc a esse. Tribnna-1 o caracter de . uma verdadeira cõrte 
ele justiça, bP-m semelhante aos tribunaes communs de ap-
pellaçã,1. · · 

Os Conselhos de Justica M!lilar, cl'eados pelo novo Co
digo como su~cedaneos dos conselhos de investigação e de 
guerra., não são tambem passiveis das criticas feitas })elo Re
lator ao~ instituidos no pro}ecto pela Camara votàdo em 1912. 

'Nf:.o são, como estes, ti'ibnnaes <le consciencia organiza
dos á serue!hança do Jury commum. compostos apenas pelo 
C:lemento militar, com exclusão do audHor e julgando de 
facto, sem ficarem adstricto.s ás provas dos autos. Ao con
ixario; estão organizados como juizos colleetivo·s de primeira 
instancia, perfeitamente apparelhados para a . forrr.acãn da 
culpa '! para o julgamento, delles 'fazendo parte, com voto de
liberativo e· funcções definidas, um auditor, que no systema 
uo Codil;'o no·s apparece agora como um verdadeiro magis
trado, perdendo aquelle car~t~ dubio, rr.i.xto de promotor 
publico, de •assessor e de juiz, que ~inha pela legi'slacão an
terior. 

São conselhos <le gucrr3, mas. com o nome bem mais PTO
prio tle Oonselhos de Justiva Militar, ·suggerido pelo illustre 
Sr. Dl!putado Candiclo Motta, no sen parecer .iá aqui citado 
e por 1m•piraçfro de Taillefer e Bouniols. «0 autor do esboÇ.o 
~csc!'.;V\?u elle no pairecer - pretendeu útmb~m alterar a 
denomina.oão elo conselho de julgamento, propondo que. em 
vez de corr.selho de ,quen·n. passa.ss.e a denominar-se conselho 
de just:h:a militar. Era 1\rria idéa, ao menos logica . • Tratando
~~ da ori;nnização dos tribunaes militares para o tempo de -paz, 
não sP. comprchendc por qu~ devam conse:rvar a denom1n~
ção de conselho -de guerra. E' um ca:so em que a causa nao 
corre.:>po.nde ao p.ome; e essa observacão não escapou .ao culto 

., 
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espirit:) d::. illustres A . Taillefer e G. nouniols, que, com cer
teza, não padecia.m da mam:a b1·asileira de 11tudm· nome : :ás 
cousas:i> . Uma out.Ta razão havüt. ::tcon·selhando essa muct::?nça 
~e nome. E' que a expressão co11.selho de (ltter?'a poder ia dar 
idéa. de um juiz:o sü para o E.~ercito, não obstante assim se 
d enominar lambem o tribunal d~ ,julgamento da Marinha. 
Por0trn a palavra aucrra em il'P.gra se applica a cousas ou ne
gocios só cln Exercito; e os :ictuacs ·Cnsfl!hos da Justfoa .Mi
litar s.~o instituidos parn n. Gnerra e para a i\farinha. ~ara o 
Exerci.to f'. -pal'a Arma<l;i.. Foi. t'eli:i:. Jl<'rtanto, a muda:n!;a d~ 
ooma . 

Só mere<',e applausos o Codí~o n a partP. em qui'. rnmpletou 
a. ol.'ganizaç,ão Judiciaria militar, crean<io os au~iliares da. 
justiça - o I\finisterio Publico, os escrivães e os officiaes 
-Oe justiça - e . definindo-lhes as funcções. Dando auto
nomia e perma;neneia á. justi<;.a militar, indis~n!;aveis eram 
esses au.i:iliares para completar o apparelhamento necessar io 
ao seu func-cionamento. 

Como orgnnização Judiciaria. o systerna do Coàigo parece 
o mellwr que se podfa imaginar :para uma justiça que tem . 
<le ser sempre imperfeita, como pondera Bouniols, ~tilWldo diz, 
conforme a c.itacão já feita, que «Está demonst1·ado que os 
t.rfüunaes militares são, por um lado, necessarfo:;, por outro, 
defeituosos. Elles são tão · uteis, quanto imperfoitos~. 

No restante, inclusive na -parte processual, oõs~rva-se um 
ou outro defeito de redaccão, mas, nenhum da {?3pecie <i-0s 
apontados IJelo Relator no projecto que analysou em 1912. 
São <!efeitos que poderão e deverão ser corrigiácis em uma 
revisão posteri'or do Codigo, mas que não constituem motivo 
para que se demore a a·pprovação deste. 

Alguns foram notados pelo illustre Presidente oda Com
missão de Marinha e Guerra, o Sr. Deputado Antonio No
gueira. na e.'\."J>OSição, .iá r eferida, com que ª'resentou á1' 
Commissões reunidas a obra goveroam c·ntal. 

Ahi, diz elle: 
~Além de aml.>igua, parece contradicto:'ia a reda

ac:ão -Oo art. :10, a, em confronto com os nrts . 49, b, 
e 82, pois, no ·l)rimeiro se diz que ao audiur compete 
a,wesentar, ao Conselho de Justiça ·Militar, a denuncia 
com os requisitos leg-aes; ao ,passo que, nu;.: dous ul
times, se estatu e que ao promotor incuttib~ denunciar 
os crimes e ao :Ministerio ·Publico compete 12 dentt.ncia. 

Si do que fica exposto não ha necessidade de cor
rigir um preceito, é, sem duvida, caso para melhorar a. 
rcdaeaão . :<>. 

F oi. evidentemente, mat empre;;ada, no arí . -1.0, lettra 12. 
a expre.5.>ão apresentar a denwncia, para significar ? acto. ~n
ter-ial de ser o portador della ao .Conselho de Justiça M1lltar, 
pois não :foi outra n. incumbencia, nesse artigo, dada ao au-
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ditor, que, como juiz, não denuncia.. mas do Ministerio Pu
blico, ap-enas, recebe a denuncia, verifica si ella contém os 
requisitos legaes e a apresenta ao Conselho de Justiça Mi
litar. E', como se vê, um simples defeito de redaoção. 

Prosegu:e o digno Presi<lente da Commissão de Marinha e 
Guerra: 

«0 art. 95 do Codigo diz que - assemelhados, 
pa:ra os effeitos da lei penal, são os que e.-rcrcem fwnr
cção de caracter militar a bordo dos navios da Ar
naaa, etc. » • 

Esta definição é defeituosa por comprehender mais 
jo que o defi~ido, pois os proprios militares da activa 
exercem aquella funcção. 

Talvez conviesse eorrigir assim aquelle definição: 
- São assemelhados. . . os indivíduos qur:, nao per
tencendo á classe milita,,., exercerem fu'IWl.!iJes de ca
·racter militar, etc.» 

Realmente, seria esta uma. excellente defini\;":iO, mas a 
a que está no Codigo não é má e 'Ilão parece que compre
henda mais do que o defini.cJo, abrangendo os proprios mili-

. tares. Estes não exercem funeiÇões de caracter mititar, ma5 
sim funcr.;ões militares; as funcções de caracter militar são 
exercidas por individuos não pertencentes á classe militar; 
ma·s que por aquelle facto são assemelhado& aos mí11tares 
para os effeitos da Iei 'l)enal. 

Continúa: 

«0 art. HS do Codigo em exame .modifica em 
sua redacção o preceito contido n~ art. 13f ·do Co
<ligo do Processo. Criminal. 

Realmente, no dito art. 118. o primeiro <lüs co
digos citados considera como prisão em r.agrante a 
que é feita: a) do individuo que foi encontrado com
mettendo delicto, e b) a que é feita apó~ a pratica 
<lo delicto, quando o individuo tenta fugir :oerseguido 
·pelo -clamor pubLfoo. 

_ No emtanto, o Codigo do Processo Çriruinal, con-
sagrando em seu art. 13f · e:xactarnente a prim~ira das 
modalidades em flagrante como vem acima figurada, 
redige a segunda do seguinte modo : <w que é pres(> 
emquanto foge perseguido pelo clamcrr publico». 

Diz o Codigo de Organizacão Judiciaria - presl) 
quando tenta fugir; diz o Codigo do Processo - preso 
em.quanto foge. 

. A expressão <lo -primeiro codigo é mais ampla e 
mais comprehensiva. Valerá, pórém. a pena. não- ber
monizar as dísposiç.ões do ::Y.JVO eod.igo. eom as. oo C'o
digo· <to Proeesso:i.? 
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Va.le, porque a expressão do Codigo Militar tem a mes
ma si~1üficar;ão da do Codir;o do Processo c.omroum. Fugir 
quer dizer ~desviar-~e precipitadamente de alguem ou de 
alguma cousa para evitar incommodo, perigo, risco, tenlação 
etc.», mas, tambem, significa ~desapparecer, sumir-se'7 (Au
r.ETE, Dic'Cionario) . Neste sentido, ~quando tenta fuyfr» é a 
mesma cousa que <:emquanto foge», no primeiro sentido. O 
que é preciso, para que a prisão se considere em flagrante 
e que a fuga. quando tentada. não se consume e .seja effe
ctuada durante o clamor publico. 

·q'. O termo - flaarante - é tirado da r aiz grega - fle
gein, que significa queimar. Esta idéa do fogo se encontra 
analogamente em mais de uma locui;.ão, entre as · q.uacs é 
muito usada esta: «no fogo; no calor da acção» (JoXo .M.EN-
DES, P'l'oc. Criminai ) . . 

Em regra, na Justü;a Romana, lembra o mestre citado, 
ninguem . era exhibi-do em juizo sem ordem do juiz, creando o 
flagrant.e delicto uma situaçãc> dero{latoria desse principio. 
Além disso. em caso de flagrante podia o juiz instruir o pro
c:esso f:X-officio, «sem as formalidades solemnes da · accusa
':ão». «0 facto <lo delicLo·, dando quasi sempre log-ar ao cla
mor, isto t!, á commemoraf:io sub publico testimonio, dava lo
;;rar á qufritatio, assim chamada por:. causa do gritC> .4.deste. 
Qufriste! qu c::ra a formula da invocação dos cidadãos roma
nos ,por occasião de algum delicto. O littc ('rúJit era, em re-

. gra. a primeira queixa do offondido; o ciamor d:o off endido e 
o clamor publico foram as primeiras fórmas da proposição 
da accão penal~. (JoÃo MENDES, oh. cit.) 

Diz ainda o illustre Presidente da Commissão de Mari
nha e Guerra: 

~· preciso que se estabeleça melhor harmonia 
entre os arts. 205 e 206 . . 

. No art 205 do codigo em exame diz-se que na pri
meira reunião do conselho, o presidente, tendo á sua 
direita o auditor . • • • e em frente o réo e seu advoga
do, se comparecer, prestará em voz alta •.• . . . o cçm
promisso, etc. E logo no art. 206 add~: <Em segt:uda. 
feita a leitura do processo e recebida a denuncia, o 
conselho mandará citar o réo. etc.> . . . · . 

Mas, se o réo estiver presente áquella prrrae1ra 
reunião como se figUra no art. . 205, não se compre
hende ®e precise elle ser citado. ,,. 

Parece, com effeito', exquisito, á prim~ira v}s.ta, que es
taudo o réo pre~ent~ ao Conselho de Justiç_a Mµ1tar,. se de
termine . a sua eüaçao Por mandado. A raza9 disso, e que a 
primeira. seseão do. conselho, ( .á qual pógera comparecer . o 
iD.dieia·do ou réo so tem por firo o recebunento da denuncia 
e feito- este, ordena-se- então a citac.ão. dQ. réo, p~a o. sum.
mari0c de culpa; á qu.e se procederá em ol1tras. sessoes. o~ re
uniões de> conselho., · -
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Por ultimo, observa o honrado presidente da Comrriissão 
de Marinha· e Guerra: 

<:Fica abolida a fcauldade concedida aos militai·e.~ 
de req11erer conselho para se justificarem de accusa-
ções qite lhe sejam feitas (art. 325). · 

A'. CommiS$ão de Mar·ü•ba e Guerra .parece sobrc
m9do mconvementc a adopç;ão do art.igo f>Cima trans-
cnpt.o. . . 

Cercear. 9 direito de defeza Da ''ida militar é tra
balhar, talvez •. -pela implantação _da disciplina. Porque 
ha de um off1c1~l ser ~eprehe!!_çl.1do em ordem do dia, 
por exemplo, e ficar privado de uma defesa que, mui
ta vez, annulla completamente os termos da ac
cusacão? 

o recurso para a autorid'ade superior não produz 
resultado. porquanto o reconhecimento da injustiça 
praticada é, quasi sempre, tido como um acto preju-
dicial á. disciplina. . 

O conselho era o unico meio de desfa?.er a ac
cusação. Se. feita em documento official, a defesa 
produzida em Conselho, que deveria seguir todos os 
termos do pr-0ccsso, jusLlficaria o accusado, ou det.er
mina.ria a convicção de que fôra justo o acto cp~tra 
elle pra ti1cado . • se ieita a. accusação pela imprensa, ou ·por parti
cular, o pedido de Conselho ta.mbem. apresent::i. vania
gem. Exemplificando: um official é censurado pelo 
modo 'P-0l" que desempenhou determinada Commissão. 
Requer Conselho para se justificar, uma vez que não 
póde discutir pela imprensa-. ·nem apresentar em pu
blico <locument-0s de caracter official. Ou a. autoridade 
militar defere o ·pedido e o· militar Justifica-se da cen
sura, ou a autoridade nega. o Conselho por estar con
vencida de · que o requerente procedeu com correcoão 
no dP.Sempenho dai Commissão. . · 
. . Prohibir o Conselho para a justificação de actos 
praticados por militares, ·sejam incriminados por supe
riores ou por particulares, é foohar uma valvula, cu.io 
funccionamento mant'em em equilíbrio a. disciplina nas 
forcas armadas~. · 

0 Regulamento Processual Criminal Militar, revoitado 
veto Coàigo de Organizacão JudiCiaria e Processo Militar, 

·dispõe, com effeito. no seu art. 29: dodo militar ou seu as
~emelhado tem o · direito de reclamar conselhos de invesiiga
cão e de gmirra para defender-se de ac~usações que lhe se.iam 
~rguidas officialmentc>. 

Foi. precisamente, esse tfü;posít':ivo i:iue orovocou uma 
aa~ criticas feita·s pelo obscuro Relator ao conselho de guerra 
do Regulamento Proeessual, dizendo que, esse .conselho «a~-· 
suJLe, as vezes, um caracter semelhante aos dos tribunae!'I de 
honra, quando reck\mado na conformidade do art. 29 do Re-
gü?amentô ·Procesc;ual, pelo militai" ou . seu assemelhado, para 
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defender-se de accusações que lhe hajam sido arguidas offi
cialmente». 

Dando outra feição aos Conselhos de Just:iea. que são 
hoje juízos militares permanentes, com funC>Qões exclusiva
mente judiciae;;, em materia criminal militar, o novo Codigo 
:!Ião podia deixa<" de ab-0Iir a faculdade conoedida aos officiaes 
de reclamar conselhos para se justificarem. 

E' possível que haja a maior convenieneia na insfüuição 
de uma junta milita·r para, perante ella, os officiaes do Exer
cito ou da Marinha, ou seus assemelhados, ;;e .iust'ificarem de 
qualquer ai./:usação que soffr'am, e nada impede que .seme
lhante janta, ou tribunal de h(!nra, .ou ~onselho para justifi
cações, seja creado por uma lei especial em virtJude de pro-· 
jecto, que ninguem poderá melhor formular do que a dcmta. 
ü.omn:issão de Marinha e Guerra. Mas, a:ttribuir -semehante 
funceão aos Conselhos de Justiç~ Militar, seria, evident'emente. 
desvirtuar o caracter que lhes deu o novo Codigo, de a.ppa
relhQs exclusivamente judiciarios. 

Além dessas pequenas imperfeições observadas pelo il
lustre Presidente da Coromissão de Marinha e Guerra, outras 
podliriam ser notadas pelo humilde Relator, que o não f~ vor 
estat• convencido ·de que ella"l ,poderão perfeitamente ser Stll)
pridas na pratica e não prejudioam os incontestaveis bene
ficieis que da reforma resultam para a. nossa Justiça Militar. 

Com os papeis relati.vos ao Codfgo, foi vresente ao Rela
tor um telegramma dos aJUditore~ do Estado do Rio Grande 
de Sul exhibido ás Commissões reunidas J;lelo illustre Pre
sit.:2.:lie da àe Marinha. e Guerra, no qual odecJ,aram que es
tandr ott ,seus; dh·eiws de auditores de -segun:da ent'rancia, as
seguraaos 1por !eis anteriores, que os equipararam aos d·a Ca
;,it2 ~ Federal, não poderão a-cceitar .os cargos de auditores de 
orimeira entrancia, unicos que pelo Codigo existem em todos 
Z~taàcs, inclusive. no do Rio Grande do Sul. O Codigo não se 
e<,queceu de providoocfar sobre a situação delles: ou aiccei
tam o~ cargos de audit•ores de primeira. entrancia, O'U ficarão 
em disponibilidaáe, com todas as van~ens, até serem apro
... cHat!os em carg·os de .cath'Elgoria igual á dos que tinham. 
:!."fa~, Disposfr:óµ,s transitm·ia.s. art. 3º se declara que ficam em 
cli<Jpo-nibilidad·e os auditore-5 do Rio IGirande do Sul que não 
Iororr. aproveitados nos qua,dros fixa<:los pelo Codigo, e, no 
r)ara~a:pho unii:\o desse artigo se dispQ.e.;,.. «Aos audit'ores <lo 
Rio Grande -elo Sul, é concedido .9 prazo de 15 dias e a facul
dad•! rie ·~dir p~r ~1egrammB, ""- di~ponibilidaGe>. 

O" Estado <lo Rto Grande do Sul é dividido em. duas 
· e;ireums0ripções judiciarias: 10ª e 11 •. Cada uma de!la-s 
tem. cvmC' c::i.<l.a 

0

1lma 1~5 ou!:ras. com Cl:cepção da s• que é 
nesta Capital. um aujitor, apena5, e esse de primeira entran
cia, porque o Codigo só creou auditorias de 2ª entranda a·q~1i 

, no Rio dr. .Janeiro, r. não quiz abrir excepção para o Rio 
Grande do Sul. 

Parece. portanto, que não é caso de se procurar quebra!" 
o systema do Codígo, para ntisfazer os intuitos da reclama-

c. -..., "Vol. XIV 38 
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Ção aos illustres auditores do Rio Grande do Sul. E? preferível 
manter esse !!Ystema, não obstant(• a despeza ·a maio!' que re-. 
.sultará oa disponibilidade de todos os auditores do Rio Orande 
<lo Sul. · · 

!Por ulLimo e antes pc concluir este, já demasiado lon!id 
.f.rabalho, é dever do Relator salientar que o Codi;o não me
rece um dos elogios que c1le fez acr projecto que c:x:al!l\nou 
f!.m !912. porqne não consignou como este, com~tenc1a ao 
Suprmo Tribunal Militar para. conceder habeas- corpus aos 
milita,rcs presos preventiva. mas injustamente. Si, no re
gjmen desse projecto o Relator entendia. quo semelhante be
neficio não devia ser negado aos militares, no caso de prisão 
preventiva, decr )tada pela autoridade judiciaria, e só nesse 
.caso, quanto mais hoje, no regimen do novo 'Codigo que. as
sgul'ou ainda mais do que o fazia aquelle projeito, a auto
nomia e independencia da Justica 1\'lilitar. Não se. anima, en
tretanto, a apresentar emenda nesse sentido, porque a Ca
mara já uma vez se pronunciou cont.r~ o habeas-coi'P'US aos 
militare.s, em qualquer hypothese. · 
. Melhor do que o obscuro Relator, justifica o Codigo de 

Orgaiz:ição Judiciaria e Processo ·Militar, apontando, em re.
sumo, os beneficios delle resultantes para a Justiça das nos
sas clas~es armadas, o proprio Sr. Pre~ídente da Republica. 
em uma. segqnda mensagem que dirigiu ao Congresso Na
cional, enviando-lhe documentos relativos no mesmo Codigo, 
mensagem que só hegou ás mãos do Relator detiois de já. 
prompt<> este singelo trabalho. · 

;Nessa mensagem diz, ao .congresso, o Chefe da Na~:· 

~ a.Gitatnento á. minha mensagem de H de no- . 
. vemb:ro ultime, tenho a honra de passar as vossam 

mãos o projectQ que serviu de base aos trabalhos da. 
<!ommissão esp~al incumbida de estudar a. reforma ·da 
justiça militar e bem assim o projecto da Commissãó. 

!..\.proveitando a opportunidade, seja-me licito 
adeantar-vo3 algumas informações sobre o Codigo ce 
Organização Judiciaria e Processo Militar, <Illte sub
.:netti á. vossa approvação com aquella mensaf;'em. 

Nelle pro<'ure'i dar á justica militar uma Ol'gan.i
zacão integral, pois desde que se instituiu no BrasiI. 
em 1808, ella tem sido regida por leis esparsas, sem 
unidade e sem systema. O seu processo, é certo, me- · 
reeeu no domínio republfoano alguns cuidados ; :mas a 
verdade é que tambero o Regulamento Processual Cri
minal Militar já não corresponde aos seus fins. 

O novo _ {fodigo, tomando <JOmo paradigna a. j us
ti~.a. comrouro, procurou corrigir os defeitos revelad&s 

. !'ela experieneia, organizou a justiça militar com sim
i;>licidade, com!)letou o seu appar.elhamento POI'. meio de 
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o~gãos iudispeusavcis á sua. efficiencia. e Lornou-a 
mais expedita, 

As principaes modificações qu~ cHc tra:i á or.,a
nizaí:.ão actual podem ser assim l'csumidas: 

Retlucoão dos ministros do Su11rcmo 'fríbunal ds 
15 para 9; 

Aug-menLo. dentro deste Iimíte, ·dos ministros c1v1::,; 
de tres para quatro; 

Heduccão de seis para quaLro do numero dos jui
zes militares do conselho de guerra, que passou. a 
chamar-se, com mais propriedade, «Conselho de Jus-
l-ica .M:ilitar»; · 

Extincção do conselho de in.,.estigação - cxcre
scencia protelatoria e redundante; 

Regulamentação mais racional da IJO!icia militar; 
Creac;ão do .Ministerio Publico junto de cada au

ditoria; 
Creação tlo corpo de advogados . para defesa dos 

réos, praças de pret, que ai.é agora podiam vil- e vinham 
a julgamento desacompanhados <le patronó · 

E, finalmente, creação cm cada auditoria. dos ro
gares de escrivão e officiaes de justiça. 

Tudo o mais, salvo p9otos de menor importancia, 
resume-se em adaptações das normas processuaes exis
tentes .. · 

A reducção dos ministros militares do Supremo 
Tribunal tem facil explicação. O estudo das questões 
judiciarias e parte da sua funcção consultiva estavam a 
cargo exclusivamente dos tres ministros civis; os dóze 
militares limitavam-se a votar nos casos judi:ciae~ e es
tudar a parte reatante das consultas, serviço este redu
zidissimo e não sujeito a IJrw;os fixo:>. Ora, as e~tatis
tjcas mostram que o serviço judicia.rio do 'J:ribuna.I se 
tem elevad6 n-0s ultimas annos a uma. média superior a 
.1. 500 processos. E' -0.emais para a capa.cidade de tres 
homens. Dahi a idéa. de ·reforcar com mais um juiz civil 

' o nwnero existente e mandar distribuir tambem pelos 
ministros militare$, a exemplo do que já se praticava 
com as consultas, os processos recebidos no Tribunal. 

Desde então o numero de juizes militares tornava
se excessivo. 

No reduzil-o, aliás, a reforma nada mais fez do que 
seguir a lieção dos povos mais velhos, adiantados e ex
perientes, alguns delles potencias militares de primeira 
ordem, com exercit.os formidaveis, e que, apezar disto, 
não sentiram ainda. necessidade de. um tribunal de ap
pellac;ão tão numeroso como o nosso. 

. . Assim. o tril>unal que corresponde ã nossa corte 
Suprem(} Militar. tem ;o,a. .Italia 9 membr~ (e é pensa-
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mento do Poder Legislativo · reduzil-os a 7"); na Alle.: 
manha, 7;· na França, 5; e tinha na Austria Hungria 7 
e ~; e na Russia, 7; para não fallar sinão dos Estados 'de 
maior forca · militar • 

. . O CoDSe1!1o de Justiça compõe-se agora de 4 juízes 
Inllltares e nao de '6, como o antigo Conselho de Guerra. 
Procure>u-se com isto attender ás necessidades rla· tro
ptl, ás. exigenc~as. do seu preparo e da sua instrucçã~·-
0 ensmo prof1ss1onal do soldalio reclama nos quarteIS 
não pequeno. numero de officiaes. O afastamento dia
rio de muitos delles para o serviço da justiça causava 
consideravel prejuízo a esse ensino. 

A e:x:tincção do Conselho. de Investigação t~m igual-
. mente a -•antagem de augmentar o contingente de offi
ciaes votados ás -0ccupações propriamente militares. 
Esse Conselho, além de demorar o funccionam.ento d!l. 
jU8tica, era uma simples repetição do inquerito, como 
de ambos o era o Conselho de Guerra. Com essa ~x
tlncção cinco officiaes deixam de ser affastados do ser
vieo dos c-0rpos, em cada processo. · 

Mantiveram-se nas mãos da policia militar, com 
regulamentação ma.is adequada, as pnmeiras investiga
ções, e deixou-se ao Conselho de Justiça o summario de 
culpa, a pronuncia e o julgamento. 

A reforma applicou a economia resul4lnte da I'e
duccão dos ministros militares, da diminuição de ven
cimé.ntos e numero dos auditores, e da extínecão do:; 
cargos de auxiliar de auditores, á creacão de orgãos im
prescindiveis a.o regular funcciooamento da justiÇa. 

O M-inisterio Publico veio completar o appàrelba
mentó desta e discriminar funcções que até . agora se 
confundiam nas attribuições do auditor, uma especie de 
escrivão, promotor e juiz ao mesmo tempo. O seu chefe, 
escolhido entre· os auditores de segunda entrancia, o que 
vále dizei' entre pessoas e:s:perimentadas, com longo tit'O
cinio ·e C'.Onhecedoras de toda a organização judiciaria 
mffitar, foi collocado no Supremo TribUJ)al .Mil1tar. 

· Dahi superintende .elle toda a acção da jusfica publica. 
A assistencia de advogado ao réo praça de pret, é 

outra vantagem do novo Codigo . Era doloroso ver-se o 
accusado, muitas vezes analphabeto. ou pelo menos 
ignorante de materia-s de direito ou de processo, com
parecer perante o Conselho de Guerra. desacompanhado 
de qúalquer patrono e ser eondemnado sem defesa, as 
vazes da maior faci lidade para. entendidos. 

Pelo lado economico eit> os ~e-sultados da reforma: 
A despcza actual com a Justiça Militar monta a 

1.166 :272$1-í:i. Com a nova organiza.cão eleva.r-se-ha, 
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no Pe1'ioà'o de transição, a 1. 358 :7-07$332, havendO,, 
portanto, uma düferenoa para mai.s de 192 :435$189; 
mas, passado o periodo de transição, a differenca será 
rf,ara menos, e r:ra importa;neia de 3~9 :5-22$143 an
nuaes. 

Outra.s economias em cifra não pequena podiam 
ainda ser computadas ; mas a simp~s comparacã.o que 
ahi fiea basta para mostrar que a reforma não traz n<>; 
momento grandes onus ao Thesouro e em breve o alli
viará sensivelment6 d~s que ora. tem.> 

Em conclusão de todo o exposto as Commissões reunidas 
de 1\Iarinha e Guerra e Coustituicão e Justiça, conveneidaa 
dt- que, não obstante algumas imperfeições, a obra governa
mental por ellas. apre:::iada neste mom~nto vem simplificar 
1: melhorar immeruiamente a Justiça Mifü.ar, quer quanto á 
~ua or~nizacão, quer q-qanto ao 6eu processo, e entendend3 
que é da maior convenjencia approval-a sem derpora, para. 
que tenha plena e aompleta autoridada legal, opinam pela 
acceita.;:.ão integral da mesma e subrnettem á consideração 
<Ja Camara o seguin te projecto: 

O CongresSiJ Nad onal decreta: 

Artigo unico. Fica approvado o Codigo de Organização 
Judiciaria e Processo Mi!itar, que, em virtude da autorização 
contida no ar-.L. 2.i, da· lei n. 3. 991 , de 5 de ,janeiro de 1920. 
taixon com o decreto <lo Podc'r Executivo n. lL 450. de 30 
ce outubro de ,·11t20 ; revogada$ as di-sposicõcs em contrario. 

Salà das Commissões, 15 de dezembro de 1920. - Cunha 
Z.lnch.odo, Presidente das Commissões r P.\.midas. -- P1'u.dente. 
de Mm•nes, Relator .. - Antonio No(fueü·o.. - Arnolf o .4.ze
'IJP.do. - · Jos~ Bonifacio . - Eloy Chaves, - A1•lindo L eoni. 
- - Joaqu.jm Lniz Osm·io. com I"Cstríec;.õe5 ao projecto enviado 
á Camara. - Dend11to Maia. - .Vario Hermes. - L11''ª Cas
tro. - Annanda Bt1.rla.m.o.qu.i. - Jlart;al de Escobar, pela 
conchJsão , - Gonun•1:indo Ribas, pela conclusão .- Ve'l'is.~imn 
de Mello . 

Mlm.'l'SAGE!\f 

Srs. Membroo do Congresso Nacional - Em vistn <lo dis
posto no ar!:. ~'r. <la 1.~i n . . 3.991, de E5 de janP.it·o ele Hl20. 
~ubmett.o á. approvai:ã!l do Congresso :Nacional o exemplar. 
f)U e a f'~t~ ar· ompanha, cio <:odigo de> Organi1.ac.:ão .Judiciaria P 
Pi-oc~sso l\fil ifai-. mandado ob:;erva1· no Ex.~rcito e nn Ma
rinha por cccr('fo n . 1-1.li50. dP ::J{) dr oul.ubrn findo. 

Hin do Jant~ir<•. H d~ novembl'O de -J.!l:.>O. ml• da Tndcpen
dencia e 32º rla Republica. - Eilita.cio P.e ... stia .. 
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TITULO PRIMEIRO 

. Da adtninistração da . justiça militar 

CAPITULO ·I 

.~ DIVISÃO '.l'ERlUTORTAL 

Art. f. • O territorio da Republica, para a: . administração 
da justiça militar, em tempo oo paz, divide-se. em doze cir
cumscripções, constituida·s-: a iº, pelos Estados do Amazonas 
ú Pará e ·pelo Territorio do Acre; a 2•, pelos Estados do Ma
ranhão e Piauhy; a 3\ pelos Estados do Ceará e Rio Grande do 
:'iorte; a 4º, pelos Estados da Parahyba. Pernambuco e ·Alagôas; 
a 5\ pelos Estados de Sergipe e Baltla; a 6º, pelos Estados do 
Espírito Santo e Rio de Janeir-0 ~ pelo Districto Federal; a 7\ 
pelo Estado de Minas Gera-es; a 8", pelos E3tados de S. Paulo 
e Gnyaz; a 9•, pelos Estados d'o Paraná e Santa Catharina; a 
10", e a 11 •, pelo Estado do Rio Grande do Sul; e a 12•, pelo 
Estado de Matto Grosso ., 

Paragrapho unice. O Governo designará a séde de cada: 
uma destas cirgumscripções, t-endo em yista a conc.entração 
das forças. · 

. CAPIT.ULO Il . 

DAS AUTORIDADES .TUDiCIARUS E SEUS Au"XILIAl\ES 

Art.. 2.0 A justiça militar é cx:ercida: 
o.) por auditores e Conselhos de ,Tustiça Ml:itar na.;; rcspe

th·as circumscripções; 
b) pelo Supremo Tribunal l\Ulítar em todo o paiz. 
Ar.L 3.° Cada circumscrip9ão terá um auditor,, com .iu-

1·hdicção no Exercito e na. Armada, excepto a G•, que ter"J.. sete, 
quatro com jurisdicção nnquclla e tres com j nrisdicção nesla. 

. Art . ·"-º As audiL01'ias são d1} duas cntm!lcias. primeira 
e .o;:~gundn. De segunda serão as da IJ• d rcun:;scripoão e de pri
meira todas as dcrµais. · 

ArL.: 5." As autoridades judiciaria.:;.- mili tares serão auxi
liadas: 

<l) pelo ministcrio publico, composto de um procurado~ 
geral e promotores; . 

b) por escrivães; 
e) por officiacs de justiça .. 
Art. G.º Haverá um promotor cm cacJa r.ircumscripção, 

cxcepto na a•, que tP.rá dois com jurisdic~ão no E:t-ercito e <lois 
com jur~s~icofio na .A,tma.da.. . 
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~{rt. 7.º Junto a cada audi tor servirão um escrivão e um 
officfat de justiça .. Na e• circumsc:ripção 'lla\'er~ dois escrivães 
e dois officiacs de ,iustica junto aos auditores com ,íurisdicção 

·no E xercito, e outros t.ântos junto aos auditore.s com juris
diccão na Armada ., 

· ArL S.º "Na. 6' circumscr.ipcão os audi tores e promotores 
serão designado.:: pol' ordem nuiner ica., . 

CAPITULO IlI 

D.\ ~OME.\.ÇÃO Dps JUIZES B COl\'WOSiç.'.\o nos T.nIBUNAES 

-.. ~ ... SECÇÃO! 

DOS ~-'1.'CJDITOP.ES 

Art... 9.º Os auditores serão nomeados p elo Presidente da 
Republica. Os de primeira entrancia sel-o-ão mediante pro
post.a do Supremo Trihuna! Militar, dentre os cidadãos diplo
mados em <lireíto pelos institutos officiaes ou equiparados, 
que se habilitarem em concur~·o; obserYaáas as seguintes di$
posições·: 

~ 1.° Communicada pelo Governo 11. vaga. o presidente d-0 
Sup1-emo Tribunal Militar fará annunciar pelo DiarifJ Officwl 
f\ por <le.c:;pac.bos telegraphicos aos governadorcc; e presidentes 
elos Estados. t er sido marcado o prazo de 45 dias para se a.p:re
se.nl.arem na secretaria do Trihunal as ~tições .dos candidatos. 
rlcvidam cute inst.rl.lidas com dncmnentos que provem os sens 
Rervtço.s e habilitações. condiçõP.s d~ idoneidade -e pratica do 
quatro . annos. pelo menos, de advocacia., ou de cargos de ·~ 
gisl.ral.ura rla União ou dos Estadois. 

~ 2.º A' proporção que forem sendo recebidas, a: sec~-
ta.ria ir~í. pl'q)arando um re1at.orio 'de cada petição, com urna .1 
nol.icia cirnmstanciada d()s <locumentos quo a. instruírem, e. 
al.f'\ á sessã.o que se ~e~uir á -expiração-do prazo, apresentar~ 

· r>::<sr inbalho uo 1wesidenf.e. qn e o fará public.ar no Diar io 
Of ficial. · · "~ •: •· 

. ~ 3.º i'\cssn se$Sã.o proceder-se-á. ao $Ortei0 'de .uma com
missãn de f,res ministros. do~ quaes um civi1, para. ·em par ecer 
fnndamen_lado. fazer a classificai.:ão dos candidatos por ordem 
de merecimento. • · 
. § .'~.· Este parecer será aDre...~ntad(I ;,a 8CS$ão immediaf.a, 
.o;a1vo s i o Tribunal ,..~solwr adiar a mat~ria para outra sessi\o. 

~ 5. • A proposta an Pndl'r Exoont.ivo ni1•') poderá conter 
maii' · cl() lms nonif:'S. r ns proposto;; scriío r.Ja;;sificados cm pri
mP-iro, .::.('.gun<:lo r:: li>rc-eiro Jogar. !'!.i houver :luac:; vaF:as. a pro
nost.a. comprchenrler;í. quat.ro nomr..-;. e a mesma proporção Sl! 
gnarrhl'~ havl'ndo. mais dP. <luas. · 

~ ô.º A 0Jeiç:10 ;;P, fará ~m srssão sc>rrri...'l <' s~p:iraclament~ 
p::ira rada um elos t.res log:rn:-es. :\nrmncia<'lo o r.scrntil\io, cada 
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ministro, inclusive o presidente, votará para o primeiro logal.' 
em um do~ nomes da lista, e .será classificado o candidato que 
obtiver maioria absoluta. Do mesmo modo .se prO'c.ederá para 
o preenchimento do segundo e terceiro Jogares. 

§ 7. • Si no primeiro escrutínio para cada logar nenhum 
candidato obtiver a maio.ria absoluta, _far-se-á segundo, e, si 
o mesmo occorrer neste. far-se-á terceiro entre os tres nomes 
mais votados.. · 

§ 8.• Si no terceiro escrutinio nenhum candidato attingir 
a votação necessaria, · o Tribunal preferirá entre _os tre.s mais 
votados: · 

1 º, o mais antigo no serviço da magistraiura; 
2º, o diplomado em direito que á pratfoa. de advôcaeia 

r-euna melhores títulos de habilitação e haja prestado a() paiz 
melhores serviços; 

3º, o que for ou tiver sido militar; . 
4º, o diplomado em sciencias jurídicas e sociaes laureado 

pe1a Faculdade __ que lhe conferiu o diploma; 
5n, o que tiver ~rviço publico federal. 
§ 9.~ Não sendo approvado nenhum dos candidatos, será 

immedia.tamente aberto novo ·concurso. . 
§ 10. A proposta ao Poder Executivo será acompanhada 

d_o.~ documentos offerecidos pelos candidatos .contemplado-~ na 
llsta. 

§ 11. O parecer de que trata o § 3° será publicado no 
Diario Of(icial juntamente com o resultado da eleição. 

Art. 10. Os auditores não terão graduação militar, serão 
vitalicios e nã.o poderão ser removidos sinão no caso de per
muta ou remoção a pedido, ou quando assim o exigir a con
"·eniencia do serviço demonstrada em processo administrativo 
feito pelo Governo. Neste ultim() caso será. ouvido o Tribunal., 

Paragrapho unico. O disposto neste artigo não exQnera 
o auditor do dever de acompanhar as· forças ou parte das 
forças, si assim o entender. -0 G<>verno, sempre que ~stas. sa
hirem, a serviço, da .S'éde da circumscrincão ou do seu ter-
ritorio. • · 

Art. 11 .. As vagas de auditor de 2• entrancia serão pre
enchidas com os da primeira, ·mediante lista tl'.'iplice, organi
zada pelo Tribunal dentre os seis mais antigos -

Art . .12. Nas suas faltas e impedimentos temporarios ~ 
auditores da 6" circumscripç.ão se substituirão reciprocamente, 
na ordem da antiguidade. Nas demais circumscripções o au
ditor será substituido, conforme a hypothe~e, por um interino 
nomeado pelo Governo, ou por um ad hoc, nop}eado pelo com
mandante de forças permanentes mais graduado da circum
scripção. A nomeação deverá recahir em um diplomado em 
direito. Não sendo possivel, poderá ser nomeaao qualCIUer 
official das classes armadas, de patente superior ou igual á 
dos juize;; do Conselho que tenha de Julgar o réo. 
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Art. 13. O auditor mais antigo da 6" cíl'cumscripção na 
respectiva jurisdicção distribuirá o serviço coro o.s demais e 
designará o qu-e tenha de servir em cada Conselho. 

SECÇÃO II 

DO CONSELHO DE .JUSTIÇA MILITAJi 

.Art. 14. O Conselho de Justiça Militar compor-se-á do 
auditor e quatro ,fufaes militares, de patente igual ou superior 
á do réo, e funccionará, conforme o caso. na séde da circum
scripção ou na parada da unidade a que 'J réo -pertencer, sob a 
presidencia do official mai.s graduado ou, no - caso de igual~ 
dade de posto, do mais antigo. ·· 

Art. 15. Os juizes militares serão sorteaàos respectiva
mente dentr-e os officiaes do Exercito e Armada em serviço 
activo, e na circumscripção em que estiverem servindo .. 

§ 1.º De seis em .seis mezes o c,hefe do Estado Maior da 
Armada e o commandante da região na 6• circumscripr;:ão; e1 
nas outras, o commandante mais graduado, de forças perma
nentes do Exercito, e o da Marinha si houver, organizarão 
uma relação de todos os officiaes naquellas condições. com a 
gl'aduação e antiguidade de oada um, e bem assim com a d-e
signaÇão do togar onde estiverem .servindo. Esta relação será 
publicada em ordem do dia, registrada em livro especial e re
mettida ao auditor respectivo. Na 6ª circumscripção serão as 
relações enviadas· aos auditores mais antigos respectivamente 
com jurisdicção no Exercito e na Armada. 

§ 2.º No primeiro dia util de janeiro e julho, o auditor, na 
Séde da auditoria, a portas abertas e presenter. o promotor e 
escrivão, depois de lançar em cedula os nomes dos officiaes 
relacionados, tendo em ·vista o conselho a organizar, e de re
colhei-os a uma urna, -~orteará os juizes militares .. 

§ 3.º Si fôr sorteado algum official que, pela distancia a 
que se ache, não possa comparecer á. sessão de installação do 
Con,~lho, será sorteado outra, que o substitua até que com
pareça. 

§ 4.º Quando o réo fôr medico, pharmaceutico, commis
sario. intendente, engenheiro. machimsta, dentista ou veteri
nario, e l'e~ponder por crime funccional, õerãõ sorteados, 
sempre que fôr possível, dois officiaes do.s respectivos quadros. 

§ 5. º O official sorteado ficará, durante os trabalhos do 
Conselho, dispensado dos serviços militares·. 

§ 6.º O officit.I preso. ainda que disciplinarmente, não póde 
fazer parte do Conselho. . 

§ 7.º Concluido o sorteio, o resultado será immediata
mente communicado pelo auditor á aut.oridad-e militar compe
tente para que esta, fazendo-o publicar em ordem do ~ia ou 
detalhe, ordene o comparecimento dos juize~ ás 12 hóY-as do 
terceiro dia util, na ~éde da auditoria ou no. loga!'.' onde tiver de 
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funccióõár o Conselho., Do sorteio se lavrãrá 'úmà Mta,. que 
rSetá junta por cópia a cada processo., 

§ 8. • Ao Conselho assim constituído irão sendo su.ieitos 
os processos occurrentes pal'a a formaçrro de culpa e Julga
mento. 

§ 9.° O Conselho funccfonará · consecutivarrient-e durant.e 
seis mezes. · 

Art. t 6 • Não sendo p~"Sivel a constituição do Conselho 
:por não haver na relação a que se refere o art., 15, § 1°, of
ficiaes de. patente igual ou superior á do réo em numero suf
f:k.iente, recorrer-se-á. aos officiaes reformados. cuja relação 
será tambem remettida semestralmente ao auditor ~la'S au
toridades de que trata o § 1 º do mesmo a.l'tigo .. 

Paragra.pho unico. Si nem com o au.-i:füo dos offíciaes re
forqiados puder constituir-se o Con.selho, o réo será. julgado 
na circtlmscripçã.o mais µroxima e.rn que isto fôr µossivel .· 

_.\rt .. 17 . O official sorteado, emquanto não estiver ter
mina.da a sua missão. não poderá, salvo caso evidente de forl(c"l. 
maior, ser transferido ou noril-eado para se1;..'i'}o "incompatível 
com o do Conselho.. · 

ArL íS. O offícial sorteado para um Conselho não poderá 
sel-o para outro antes de findo o trabalho do primeiro •. 

A.rt. 19. O official sorteado que faltar á sessão sem causa 
justificada perderá a gratificação do posto, descontada á "Vista 
da relação "'lnvíada pelo auditor á repartição pagadora, e, .em 
caso de reincidencia, soffrerá.. al~m desta ;pena. mediante re
presentação do presidente do Conselho, a de µrisão, de aecôrdo 
com os ~spectivos regulamentos disciplína;res, provendo-se 
neste . caso á sua substituição por novo sorteio .. 

~ 1.° Será substituido tambem· o .officia! que for preso ·ou 
faltar com causa justificada. 

~ 2.º São causas Justificadas~ suspeicão comprovada, ac~ 
m1ssão ·do Exercito on da Armacta. deserçã6. nrocesso. nojo, 
gala.. ou licenca com iJ1specoão de ·saude. e reforma.. · 

§ 3.º '() official sorteaddo em .mbstítuicão de outr<l s.er~ 
'\·ir;í. pelo tempo que faltar ao subEjtituido, salv-0 o caso de sus
peicãn. nojo ou gala. n o qual funccionará apenas pel_o. ternpn 
rio imcedimento e. só no processo em aue este se ver1f1c.ar . 

§ '!.~·.0 O. sor·teio t>ara substituir;ão <lo official ausenlR. se.riL 
foito na fórma d0 art. i5. ~ 2•. Quanão a cedula ~orteada. fô"r. 
de ort'icial ·que não possa comparecer dentro de ~:i- hora~, DrO
ceder-Ee-ha dA accõrdo com o § ~0• do mesmo artigo • 

Art. 20. !\o concurso de mais de um indiciado no ml'4c;;mn 
r1r nce;:;;;o, servirá. -de base riara a constituição do coru,elUo :i 
pa t.en te <ln mais p:raduado. 

0

Art. 21. Quando o indiciado iôr praça de pret. qu~lgne1' 
quP se.ia o cr:me de que íúr accusado, o conselho se c0mPo~<l 
~l~m no :mrfü.or. de offic.iaes subalternos, sob a pres1denc1·a 
rle UJ'\\. official suDerior. . . · . 

. ~t. 32. Si o indiciado 'fôr official. o conselho !'er·a con~~ 
~Hn ido pa1·n cada proeesso e se _dissolver-á. urna vez cpnclu1· 

' . 
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ôos . ·os trabalhos, reunindo-~"~ novamente •. caso sobrevenha 
nulhdade do processo ou do julgamento. ou dfügencia orde 
nada pelo Supremo Tribunal. · · · .., 

Art., 23 ... Para o j_ulgamcnto dos officiaes e pracas de 
pret,, per Lenc~ntes a unrdades que tenham a sua parada fóra 
da sed~ da circumscripção de ,just·i~a. o sorteio dos conselhos 
se fora. de~tre: o.s officiaes dessas unidades e os em serviço 
i10 Iogar. -:31 ~un_d:i; assim não fõr possivel a formac·ão do con-
selho, o reo sera Julgado na séde da circumscripção. · 

.Art._ 2-L O .G~vemo fixarú o numero de conselhos que 
se de.ver-_ao const1t~1r P.ara .i~lgamento d;i,s: pracas de prct, e, 
bem assim, cletcrmmarll as s0des respectivas que deverão se!' 
cm ~ogur: publico e de facil acccsso.. · ' · · 

' ·, - SECÇ,\.O m 
DO SUPRE!>IO TRIBUNAL ~IILITA!l 

· Art. .'.·O. 10 Supremo Tribunal Militar compor-se-ba d0 
nove .iuizes vitalicios. com a denominação de ministros. no~ 
meados pelo :Presidente da Republica, dos quaes tl'es esco
lhidos entre <:1s officfaes generaes cffectivos·-do Exercito, doi:;; 
entre os qa Armada o quatro dentro as pessoas de que trata 
o § 2°. 

§ i.º A nomeaçã.o dos ministros militares será de liYré 
osoollm do Governo. Serão preferidos os que tiverem revelado 
publicamentr, conhecimentos aprecíave1s. de <lireito penal ou 
processo militar. 

§ 2.º Os ministros civis não terão graduação militar ·e 
serão escolhidos. por merecimento, dentre os auditores de 
2~ cntrancia, classificados em lista triplice pelo Supremo Tri
bunal, ou dentre os titulados em direito., ·com: seis annos de 
])r::ttica, e. de preforencia, magi~trado,;, que se tenham nota-; 
'.bilizado :rio paiz pelos seuR estudos e trabalhos de direito mi
litar. Dada a vaga. si o Governo, dentro ·de dez di::ts. não so 
valer desta faculdade, o Supremo Tribunal organizará. a qsla 
triplice de auditores. e o Governo fará então a nomeaoão no 
dcccndio que sr. seguir no dia cm que a lista lhe fôr entregue. 

Art. 25. ·O prcsidednte e o vice-presidente do Supremo 
Tribunal seriio eleitos. por dois annos. dentre os ministros 
militares. e não poderão ser reeleitos. Os ministros civis pre-
~es tornarão ri arte tambem na votação. · 

Art. 27. ?i'o ·caso de impedimento. licença ou ferias, se... 
rão substituídos por convocação do µresidente do Tribunal :· 
ns ministro.5 Qivis por auditores de 2ª rmtrancia, na ordem 
de :mt.ig.u idade; o;; ministros milita_f'cs. por offici11;cs gene~a~s 
do Exi.!rcii.o ou da Armada, Cf;co1h1dos· cm uma. l1sta enviada. 
-pelos respectivos ministerio~; de t.rcs em tres i:neze1-1; e o pro-: 
cürador 0 ·eral por um auditor de 2• entranc1a. No r.aso df! 
1ice.nca o~ férias, o procurador geral inle{'.ino ~cr:í. de~ignado 
pel{! Presidente da. ~cpublíca. 
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Art.- 28. iO secretario do ·supremo Tribunal 1'ijlitar. ªel;'á 
liiploma-do em direit9. · 

SECCÃO IV 

DOS AUXJ'!JI.Jl.RES DA JUSTIÇA MlLlT • .ut 

Art. ~9. Os :promotores da justiça militar seráo nomeacfos 
'Pelo Presidente da Republica den. f.re os cidadãos diiilomadof; 
em sciencfas juridícas e sociaes. Destes, os que forem ou 
tiverem sido militares terão preferencia. 

Art. ~o. O procurador geral será um dos a.uditoreg de 
2• entrancia, de livre escolha. do Presidente da Republica. E' 
o chefe do ministerio publico e o seu orgão perante o Supre
mo Tz-ibunal Militar no pro-cessa e Julgamento dos crimes a 
que se refere o art. 47. lettra a • . 

Art. 31. No exercicio das funcções ha reciproca inde
Pendencia entre os orgãos do rninisterio publico e os da 
ordem judiciaria. . 

Art. 32. A distribuição àe serviço aos Promotores da 
6• .:ircu-i:pscripi;;ão caberá ao auditor rnais antigo, respectiva-
mente. no Exercito e na Armada. · 

Paragra:p.;Jo unico. ·Os promotores da 6~ cireumseriwão 
se rnbstituirão reciprocamente nas suas faltas e impedimen
tos dentro das Jurisdic!}ões em que servem. 

Art. 33. Em caso de necessidade, o procur~dor geral no
meará -promotor interino, e o auditor, ou o Dres1dente do Con
selho de Justi~a, segundo a hypothese, '{:lromotor <JJl,-ltoc. 

'Paragrapho unico. O promotor interino e o ad-koc serão 
tirados, sempre que fôr possível, dentre os cidadãos diplo
mados em direito. 

ArL 34. O estrivão e os officiaes de justiça, que ser
i\'irãn ao rnesmn tempo de porteir9s dos audít~res e c(!ns~
lho:::i. serão de livre escolha elo auditor. Na 6• crrcumscripçao 
es;ta attribuição será exercida pelo auditor mais antigo, respe
ctivamente-no Exercito e na Armada. 

CAPITUIJO IV 

DA l?OSSE 

Art. 35. Nenhuma autoridade .judiciar!a, assim coilia 
nenhum auxiliar da justica 0rnta~, poder.a tomar~ posse '!: 
entrar em esercicio sem e~hib;r o btu!o d~ :nomeaç:).O, remo
cão OU prOmvÇão, e sem prestar O (}0JnPf0ffilSS0 de bem .Sel'.-
Vir. 

Art. 36. O compromisso será prestado: 
. a) pelo pre.-:idente e mmi~tros do Supremo Trihuna! Mili-

ta-r, 1)erante. v T~ibun.al; · _ · 
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ú ) pelo procmradOL' geral ·audilores e secretario, pci·anw. 
o pl'esidente do Tribunal; · 

e) pelos promotores, p~ranto o procurad01· geral; 
. d) pelos .escrivães e officiacs de justiça, perante os .res-Pe

c.L1vo:; au tores. IN'a 6• circumscripção os officiaes de jus
t 1oa prcstarã.0 o com1H·omis:;o pe!·ante o auditor mais antigo 
da respectiva jurisdicção. 

Paragrapbo unieo. O compromisso póde sei· prestado POl' 
Pro!}urador, mas o acto da posse só se considera completo, 
:para . o~ cfíeitos legaes, depois que o nomeado entrar em 
c:xerc1c10. . 

Art. 37. O prazo po.ra. o noroea'(J.o entrar em e:x:ercicíu 
:será de dois mczes contados da publicação da nomeaoão no 
Diario Offic'ial, sob pena de ficar esta de nenhum effeito. 
Havendo legitimo impedimento, o prazo poderá ser proro-
gado até mais trinta dias. · 

Art. 38. Em caso de remoção, _permuta ou promoção. 
não ha mistér de novo compromisso, basta que o funccionario 
coromunique ao presidente do Supremo Tribunal Militar, ao 
11rocurado1· geral ou ao auditor, que entrou em exercicio. 

Art. 39. A ·posse conta-se do effectivo e:x:ercicio do eargo, 
' que o funciconario empossado communicará ao presidente d() 

Supremo Tribunal, dentl'o de oito dias. 

CAPITULO V 

DA~ A'l"l'RIBUlÇÕES DAS AUTORIDADES JUDICIARIAS E SEUS AUXI
LIARES 

SEC(lÃO · I 

:DOS AUDITORES 

~Art. 40. Ao auditor, além do que lhe é attriDuido n·este 
Codigo, compete: 

a )· apresentar a denuncia ao conselho, com o:o requisitos 
legaes; · d 1- · - h b ) presidir ao auto de corpo de e ict~i, si nao ouy~~ 
sido feito no inquerito, bem cOJl!O aos derna~s exapes e d11l
gencais .que se · tiverem de realizar por dehberacao_ do con.. 
selho; ·a d · · ·1·t e) requisitar: <las autor1 a es civis e m1 i ares as pro-
videncias necessarias para .o andamento do processo e e,,,cla
rccimento ào facto; . . . . . . . 

d) iniciar a accão cr1mmal ea:-offic10, nos casos em que 
·esta 'fôr permittida ; . _ 

e) proceder, CO!J1 assistel!cia do promo~r e do escr1v~o, 
ao sorteio dos <Jffic1aes .ctue. tiverem de ~erv1r no conselho, 

f) communicar á autoridade, sob CUJO commando .se ache 
o indiciado, o despacho de PI'.Onuncia .9.U nã,Q ;P,rºnuncia; 
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a) qualificar e inte1·roaar o indiciado, iuCiuirfr e acarea:r 
us testemunhas; · ' 

. h). çonceder a menagem e decrcLa~ a pdsão preventiva 
do mdw1ado ; . · 
. i ) servil· de refator no Conselllo de Justica :1·cdigindo os 
dc::>pa{;h~s _de :vronu~ci~ ou não pronuncia, _ou quaesqner ou~ 
-tras decJso~s sobre incidentes da causa, e a sentenc.;a, sendo
lhe concedido pelo ~onseU10, si o pedir, 0 prazo de 24 a .4-8 
l1oras para a redacçao desta; . 

j) processar e julgar as jusLificaoões que lbe forem re~ 
queridas, para a percepcão do montepio; 

k. ) suspender até 60 dias, ou demittir, mediante processo 
administrativo, o escrivão e os officiaes ode justiça, indepen
dentemente de outras penas em que houverem incorrido; 

l) expedir mandado de citação, intimação, -soltura, busmi 
e apprehensão; · 

m) receb~r a appellaf)ão_, si o conselho já houver eIJ:cer-
rado as suas sessões; · 

. n ) proceder á correição do cartorio de dqis- em dois 
ai.ln os, ou qu:mdo requerido -pelo respeetivo promotor; 

o ) apresentar a<> presidente do Supremo Tribunãl M.i
li tar, no mez de janeiro de cada anno, um ~e!atorio da admi-
1üs-tra.ção íla justica. na. oirnumscrípção durante o o.nno ante
rior. Na <» circumscriPcão esse relatorio incumbirá. ao au
ditor mais antigo da. respectiva jurisdicção. que o or1;ani~ará 
á. vista dos dados reumd,os pelo seu escrivão e. fornecido~ 
pelos out:t~os auditores .. 

SECQXO ll 

DO coi-iS:gL;l:lo DE JUSTIQ.N :rvrri;:1Tll.R 

:.\rt. ·41.. Ao Conselho de Justiço Militar. compete: 

a ) receber ou não "' denuncia; 
b)' con;firmar_ ou n!lo a menas-e_i;n concedida :pelo !au-

ditor; · -~ v t· a ,<D· conceder a menagem e decretar'. a pr1sao pre en iv 
do denunciado ; ·· . 

d )\ iormar a culpa; . . . . 
·cr ordenar a prisão do pronunciado ou conde~na.O.o, . 
f) resolver as questões. de direito, no que .·se suscitarem na 

. formação da. cul'Pa -ou n~ JUl~~~to do. réo, 
g) pronunciar ou :nao o mdic1ado; 
h ) julgal.o nos .crimes previstos na legação penal m~-

1ila.r; 1 # 

i)' receber a appel açao. . 
:Art. 42. Ao presidente do :Conselho compete~ 
a ' ! nomear advogado aQ indiciado que o nãQ tivet e cura~, 

ijo~ a~ 4e. menor. ~dade;, - - .- .. . . ·-· - - --- - . - . .J 
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b )' requ!:>itar o comparecimento de> inieiado, quantlú 
JJl'cso, e das testemunhas militares, ou mandar intimal-as, 
_quando civis; . 

e) fazer a. I>Olicia das ses:>ões, chamar á ordem os que 
clcll.u. .se dcsvia2·cm, impondo silencio a.os assistentes, fa .. zendo 
.:.-;ulln· os que uao se eonformarem, prendendo os desobedientes 
e n1andando lavr ar auto de flagrante contra os que faltaren1 
wrn o respeitq devid~ ao conselho ou a qualque1: do seul:> 
inemb1·os; 

. .. d ) prender os que assistirem ás sessões .com armas pro
lub1oas e mandal-os a·presentar á autoridade competente ·Pat·a 
o processo; · 

e ) votar em caso de empate. 
Paragrapho u,nico. No caso de omissão do presidente do 

conselho, o juiz desacatad!), na hypothese da lettra e, poderá 
r cclainar do presidente do Supremo 'J'.ribunal Militar: .que ol'.-
dene a instaüração do processo. · 

Art. 43 . .Os QUtros juizes militares poderão r~pergun.~r 
a5 testemunhas e reclamar as diligencias que julgarem neces
:sarias á elucidação dos iae.tos . 

Art. 44. O conselho Jlóde funccionar desde' que est.ej:l. 
im~sente a maioria -Oe seus membros, . inclusive o auditor. 
e:\:cepto nas '>~Ssões de julgamento, para as quaes sit exige o , 
coropareciroea"t.o de .todos. · 

AJ:t. 45. .As sessões do ~onselho se farão em dias suc
cessivos, salvo o caso de· adiamento facultado por este codigo, 
ou força maior compr.ovada.. · 

Art. 45., Nenhuma in:gerencia no çonselho e perniittida: 
~:; autoridades militares, qualquer qua .seja a sua. categoria, 
~ seja · ~uaJ i'ôr · o. motívp invocado_., · · · 

IJO SUPREMO TnIBUNAr; MILITAR. 

· · ArL "'17. Ao Supremo Tribunal ·Militar; compete:· 
a) processar e julgar o.s seus membros militares, n~s 

·crimes militares ·e de responsabilídade, e os orgãos do un
. niste.rio publico, os ministros. civis, os auc!itores ~ os juiZes 

militares do Conselho de Justica, nestes ult1mos crl]lles: 
b) conhecer dos recursos ,jpterpostos dos despachos do 

auditor. e bem assim das <lecisõe!õ e sentenças do Conselho de · 
Justiça; · · . . 

.e) julgar os conflicLos entre :i:s autoridades da. just1~a ml-
lilar· · . 
. d) mandar <1uc se er1:viem por copia ao respectivo aud1• 

1..or. ou á au';.ori.dade. civil, conforme a hY1Jothese, as Pe~s 
neéessa.rias :í. formaÇão da culpa, sempre que, no julgamento 
de um processo, enoontrar ind.icio~ de nQvo c:r:ifl'.l.e, .ou de noJO 
crim1nQso. µãg prnc~~~a.do; · · 
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e) resolver sobre a antiguidade dos auditores, orgaujzaud'l 
an;im~Imente a. !espectiva li&ta, e enviar ao Governo a lista 
tnpl~ce _dos auditores, par~ os cffeitos dos arts. 9 e H : 

/) Julgar_. os embargos oppostos ás suas sentenças; 
(J). adver:.1r ou censul'a1· n<is a ceórdãos os juízes inferio

His e mais i'unccionariOS :POr ornisSã9 OU faltas no cumprimento 
dos seus d_everes, e ~ei:net~er ao pr-0curador geral, ·para ._pro- · 
ceder. na forma da. le1, cópia .dos precisos <locumentos, quando 
em autos ou papeis subroettido.s ao seu exame jurisdiccional· 
descobrir crimes de responsabilidade; • ' 

h> organizar a Secreta.ria de accôrôo com a dotação or
çamentaria, e regular o provimentO dos cargos e accessos dos 
respectivos · fJ.ne.eionrios, çrue serão todos, ínelusive o secre
tario, nomeados pelo presidente do 'Tril>unal ; 

i) organizar o seu regimento interno. 
A.rt . .JS. Nos casos em que po5sa vir ser imposta ao réo 

a. pena de 30 annos de pdsão, o Supremo Tribunal só funccio
nal'<i com a presença de, pelo · menps, tres juizes civis e tres 
militares. - · · · 

DOS AUXILIARES 'DA JUSTIÇA MILITAR • 

Art. 49. Ao promotor incumlle : 
a) requerer á autoridade ·inmtar competente inqueríto 

policial para o descobrimento do crime e seus autores; 
l>) 1.lenunciar os crimes, assistir á formação da culpa e 

julgamento e promov~r . todos os termos da aecms!lcão; 
e) recorrer sempre para o Supremo Trilmnal Militar dos 

despa:chos de não receOimnto da denuncia e de não pro
.nuncia do indiciado; · 

d ) a.ccusar os criminosos, -promover a sua prisão e a 
execução das sente:ocas ;. 

e) a1,1pellar para o Supremo 'fribunal das sentenças absa
lutor ias <io Conselho de Justiça, contra.rias á evidencia dos 
autos, ou quando tenllam sido preteridas formaJi.àades sull
stanciaes do proeesso ; 

f) interpôr os demais z:eeursos lega~s; · 
g) r~ui<;itar das. repartições.~~ autoridades ,c9:i;npe~ntes. 

dos arcbivos e cartorios, as certldoes, exames, d1hg~n~1as e 
esclareciment-::is necessarios a.o exercício de suas funcçõe~; _ . 

h) organizar e remetter ·ao· procurador geral a esta.hstica 
·Cl'iminal de sua ·Promotoria;~'' 

Art. 50. Ao promoior, como ac> auditor, nos casos de pro
cedimento ex-offício, é lJeit.o arrolar testemunhas que ·não 
tenham deposto no ioquerito policial militar. . 

Art. 51. A:o procurador geral, além. do .que estiver est\l. 
t uido no art. 1~9 e lhe fôr al)plicavel, incumbe : 

a ) superinten~er tod~ o _servico do ministerio publico. 
ex.pedir ordens e instruccoes aos prom~tor~ P.al'a. o de~m-
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penha regular r. imif01;·,1c~ 'de suas attribulções, fazer effectiv;t 
a reS[Jonsabifi.dadc dos niern10.s e dus demais empregado;, da 
ju~tic:a; · . · 

· b J .orfídar nos recursos interposto::; pelo::; promotores e 
submett1dos ao conhecimento do Supremo Tribunal Militai· e 
naquclle;; em que o;; i·elatorcs entende1·em neccssaria a sua 
audicncia : ' . . 

e) l'e(}ucrer Ludo quanto julgar nccessario pata o julga
mento das 1.:ausa::; · 

d) denun~iar 'e aecusat o:; l'éos nos crimes de competen-
cia originaria do Supremo T1·ibuoal Militar; 

e,1 organizar annuafmente a estaListica criminal militar •. 
Art. 52. Ao escrivão incumbe: 
e~) escrever em fórma legal os processos, mandacros, pre

cator1as, cartas de guia e mais actos propI"ios do seu officio; 
b) p1·ocurações a.pud ·a1.:ta; 
e) da1·, indepe11dentemen\e de despacho, as certidões 

ve1·bo-ad-vc1·bmn, ou cm relatorio. que lhe fo1•em pedidas e 
não "·ersarem sobre objecto de segl'edo; 

d) ler o expediente e os autos nas sessões do conselho· 
tomando· nota do que nellas occorrer, para lavrar a acta, que 
tem de :;er junta aos autos; . 

e) fazel' em ca1'torio as notificações de despachos .orde-
nadas pelo auditor; . 

f) acompanhar o auditor nas diligencias do seu officio; 
g) _archivar os processos, livros e papeis, :Para delles dar 

conta a todo tempo; 
h} ter em dia a relação de oodos os moveis e utensílios 

da· auditoria, os {!uaes ficarão a seu cargo; 
i) reunir os dados necessarios ao relatorie> annual do au..,; 

dit01· e fazet· a correspondencia administrativa; 
jj ter sob sua guarda e responsabilidade as. autos doa 

processo~. 'iUÕmettiãns ao conselho; 
k} rubricar os termos, a0tas e folhas dos autos. 
Art. 53. Ao Secretario do Supremo Tribunal incumbe, 

além das attribuiçõe::i administrativas que lhe fore·m dadas no 
.Regimento Interno: 

a) assistir ás ses~ões para lavrar as adas e assig.nal-as 
com o :presidente, <lepois de lida;; e approvadas; 

b), lavrar portarias, p1·ovisões e ordens; . _ 
e) receber e ter sob sua guarda .e responsab1l!c!ade O!; 

autos e papeis apresentado;; ~91 Tribunal, e subrnetteI-os á 
distribuição; 

d) passar, indcpendent.emen~!l de despacho, as certidõ~s 
qué lhe forem pedidas. de livros, autos e documentos sob sua 
guar.da; e não versarem sobre. ob,i.ecto '<~e segredo; 

e) proceder á leitura do processo na sessão <le julga
mento dos crimes da competencía originaria dQ Supremo 
Tribunal;. 

39 
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f) remetter ao. auditor respectivo' os autos com a sen-. 
tença de condemnacão ou absolvição, logo qu~ tenha passado . 
em julgaào. 

Art. 54. Aos officiaes de _justiça incumbe fazer as ci
tações e intimações e executar as ord.ens <!'O au<iitor e elo pre,.. 
sidente do Conselho de Justiça, e, como porteiros, apregoar a 
aber·tura ·e encerramento das sessões do Conselho, fazer a 
chama.da das partes e testemunhas e prover ao serviço dos 
auditores. · 

CAPITULO V'I-

DOS JMPEDIMEN'IX>S 

Art. 55. Não podem ser conjuncta.xnente Jlllzes, membros 
qo 'ministerio publico, escrivães e advÔgarlos que tenham· entre 
si, ou uns com os outros, parentesco cóp..sanguineo ou affin na 
linha ascen.C:•ente ou descendente, e na icollateral até ao S€
gundo grão. · 

§ L• Quando a incompatibilidade se dér com advogado, 
é e~te que deve ser substituido. 
. § 2.• ~o caso de nomeacão, a incompatibfüdade res9lve
se, antes da poss.e, Cl}ntra o ultimo nomeado, ou c~mtr~ o 
menos icoso, si ~ nomeacão fõr da mesma datii.; depois da 
posse, contra o que lhe . deu causa; e si a in-compatibfüdade 
fôr imput.avel a ambos, contra o mais moderno. -

Art. 56. A acceitacão da nome.a.cão de !1<Ud'ito1·, promotor 
ou escrivão-, por parte de militar de terra ou mar, activo ou 
l'eformado, importa a reversão 'á vida civil, com ·perda de 
todos e quaesquer ·<:!il'eitos da vida militar, salvo o relativo 
ao montepio. 

CAPITULO V!II 

DAS SUSPEIÇÕES 

.Art. 57. Conside1-a-se suspeito o juiz que: 
a) fôr amigo intimo. inimigo capital, aseendenle, des- · 

cendente, sogro. ge'n.ro, irmã<>, cun'haoo, tio, sobrinho ou• primo 
llO-ir-mão do réo: 

b)· fôr intel'ee~ado particM-armenle na de~isH.o da causa; 
e) cünhecer ~o facto, na qualidade de perito ou encar-

regado do inquel'ito; · 
dJ tenha dado parte official do crime, 'ha.ia deposto ou 

deva tl ~pôr como testemunha. 
_.\rl. 58. Em qualquer dos casos acima o .iuiz deverá 

da1·-se por suspeito, embora o réo não allegue a s~speição. 
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CAPlTULU nn 

DlSl?OSIÇÕEi:i PE8UJ.L:uu :::i AOS J"UIZJ;;S E l:"UNCCIONAR10S 
l.lA JUSTIÇA ):11Ll'l',\ l\ 

t.>H 

i>:..,S DIR.li.11'0S J;; 0Al{.\.;s·rL-\.S !JUS J"GlZJ::S l: MAlS fül'<CClON.\RlOS; 
DA ·SUSPENS • .\o E DA PERDA DAS FUNCÇÕES . 

'A.rt. 59. O procurador b"Cra1 e os pruroufores cxcl·cerão. 
os seus car;os cmcruanlo bem sc1·v ü·~t]J. a jui;:o <lQ Governo •. 

ArL. üO. Os mini:;;l..rus miliLiin:::;, cm càso de licença, 1>u1·
derãu quantia 001Te.spo.uctcmto ú ;;ratifica1;ão de •cxcrc;iuio dos 
winisLros r..:ivis. 

A.r L. tH. O:; · Junccionario:; da ju:;Lii;a milHar LQrão_ os 
ycncimcuLos da tabella annexa • 

• \ .. l'L. G.::: JÇ faculLadL> aos au<litorc::; tli:: pl'imeirn. entr an
cia. nmuull:ia1· a. pl'omo\iãú a :>e;;unda, ·e aos •c::csLa á proruoção 
a. minist1·os do ::)upremo Tribunal. Os r enunciantes, porêm, 
perde1•ão todo5 os direito~ . de antiguid·ade no. respect.ivo 
LIUadro... _ __. 

Art. 63. Os juizeo e ma.is fuuccioua.:L'ios da. justic.:a mi
litar ficar ã.o suspensos dv ~ericicio de su.as funcljõe.s: 

u ) quando pronunuiado:; ou con-d:emnados, si a condcu.m·a
ção não iJ.llporlar a perda do (.;argo; 

.. b) quando deixarem o excrviciQ dó car.gl) · St!Ill lic'\Jnr,;a, ou 
uã0 o reassumirem depois de finda· est.a.. 

Art. 64. Os auditores t) promotores serão pass1V'ei:; da~ 
:;cguintes peua::; disciplinares, irnpos~as r espectivamente pelo 
::iupL·emo Tribunal Milila.r, ptH·. intermediQ do sea pre:sidente, 
e pelo pr~ura®'J'. g.eral : 

a) advertencia pai;Lici;ilar; 
l>) censura. p_uhlica; 
e ) :mspensão do exercício att! um mez. 

1 
A.rt. l.15. O ~rncrc~ario úo Supremo 'r r i.bunal )lilit-ar fi

cal'á sujeito ás pcno.s dis1.: iplhmrcs p1.,esci·ipt.as no Regimento 
Interno. 

A . .rt. üü. o· c::;crivão e ol'l'iciacs de jus~it;a scrãu' vassivcis 
elas seguintes penas disciplinare:;, impostas pelo.s aud.iLol'es 
j uuLu aos quaes servir Mi·: 

a ) ~vertencia pa.rLicular ou em -podaria; 
b) suspensão n.té 60 dias. 
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SECÇÃO II 

DO VESl' ü.-1.lHO DOS J UIZES E ME:MBl\QS 00 l'rllYISTE'RIO PUBLICO 

Arl. º' . Os minist1·os militares e os juizes militares dos 
Conselho::; de. Justiça, semor.e que se 1·eUllirem, deverão estai· 
fardados. ·. 

ArL. 68. 0:; minísLr-0s ic1vi~, o pfoourador geral, os au
ditores, os promolores, o secrela!·io. o escrivão, os offk iaes 
e ·conti1ruos usarão na~ -sessões e audien-cias o vestuiario de
sc1·ipto no Rl~giooento lnte1·no do Tribun.ai. 

SECÇÃO llI 

DA AN'l'lGUIDADE DOS ATJDITQ~ 

Ar t . 69. Os aÜdí to1·es são 11lJrigad(ls a matr lt:ular-se na 
Secretaria do Supremo Tribunal )füitar, dentro de 90 dias, 
}cont.ado~ da. nomeação e mediante l'equeL·iimento, instruído 
com cel'l itlão da posse e do exerci.cio do ~argo, devendo .a ma
tr!rcula conter o nome e a edade do requer~nte. data da. pri
meira nomeação, posse e ·~xercicío, as interrupções e s-cus 
motiYOS. 

:\rt. 'iG. ·Por antiguidade entende-se o . tempo àe effe
ctivr, st'rvico no carg-•.1, detlmidas. quaesquer interrupções; 
e:xcepto: 

a ) o tempo de· li~eni.;a para . tratamento de saude até 
12 mezl!s em cada :Período de seis ann<ts; 

b ) o lempo marcado ao auditor· I'emovido para se ttans
pol'tar á nova ciroum:scrLp(;ão; 

e) o tempo de suspensão do e.xercioio cm virtude de pl'o-
ces:;o i.; rime de que .gej.a absolvido. · 

Atl. '71. A ant1~uidad.e será r egulada pela data da. po::;:;e, 
respectivamente ·em cada entrancia, e si a1Contecer que essa 
data se.ia a. mesma pa1.•a dois ou mais auditores, ::;eJ•á. mais 
antigo o que maior tempo de effecLivo exercício ti'\1er na 
~utrancia ; ·Vel'i íicada ainda a igualdade <le condições, á J)l'i!• . 
fel'encia caberá. ao ,que maior tempo l.iver de ef!ei.:tivo cxer
ckio de auxiliai' de auditor. de se rviço militar, de outro scr-
vico publico feeeral ou ·ae · idade. · · · 

Art. 7:2. o· Supremo Tribunal .Militar orga11iza1'<i au
nualmenk e l'a1:á publicar no Dio.rio Official, atij 19 de ja
Mil'o, a liiita de anliguidadie dos auditores. 

Al't. ;3_ A::; r ecla•macões ·contra a li.st.a de antíguidade 
serão proce~:>adas e Julgadas J}elo Supremo Tribunal, obser-
vada:-; as ::;eguinle::; disposicões: . 

. L Apr.e::;l!nlada a reclarna1,;ão dentro dg 90 dia::; . con
tados tlo da publfoação da' lista distribuida, ·examinada pelo 
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relator íl a isculidn púl11 Tribunal, podel'á este julgal-a desde 
logo improcf!dí'nl e !)or falta -de fundament-0. ou. ·~m caso con
trario. m:i.ndar:i ()úvir o;; int .. te;;.c;aclos. marcandc• n. cada um 
prazo razoavP.l. quf> r>XN'<lerú riP J :l '1ias. pat:'a a 6" circum
~<Jripoão. 

IT. Findo;; ns prazo.~ mareaclo::.:, com as respostas ou sem 
cllas, julgará o Tr1bnnal em d·efinitiva a rec1amaç5.o. 

TITULO SEGUNDO 

Do. processo 

CAPI'l'UlfJO 1 

00 lNQUER.!TO .PÜUClAL MlLl't'AR 

ArL 71(. :O ínquerif.o poliK:ial militar consisM .em ll!ffi 
prol'.f.lsso summaTio, em que s-e ouvirão o indiciado e o of
fP.ndido. e dua!õ'- ou tr'es Lest.emunhas. ~ SE' fará o corpo de 
dP.!il)to ou qualquer e"Xame ~ dilig:encia neces!>aria ao e;::eJa-
r.ecim1?-nto ~o facto e suas c.ircumstanc1as . · 

. ParagraphCI unico. A autorídad:e. que fizer o inquerit.o 
junlarú ao~ aul.os uma lii1-t.a dafi pes!;oas, além da;; já. ouvid.-as, 
que tenham ra?.â<> de ;;ahn dQ facto cr~inoso. 

Art.. 75. 10 inquerito póde ser instaurado: 

· a) ex-officio ou em virtude de determinação superior; 
b) a re.queriunento da -part.e o-ffendjda ou d.~ que'q\ legal

mente a · r~mresente: 
e) em virtude de reQuisi~~o do minist:erio publico. 
§ t.• O prncediment.o P.;r.-of(icio · compet.e <! autori-d·ade 

militar sob cu.ias ordcn~ est.iyer o accusado, logo que ao 
conhAciment.n rlP.lla rhP:J:!11P :i nolieia do crime .que a e!'.t~ se 
:ittribue. . 

~ t .• A determinacão para instauraoão do inqu~rito cnm.
pPIP. oh~crYar.!a a ordrm hierarehica ou admiriü;:lratiYa. ao 
~uperior on rhf'fe rln an1orif.artr. a qu~ ::.e refet'e o paragrap·ho 
ant~i~. . 

§ :J." O rP.qoerímf•nLo e n requisicãn de que tratam as 
l·fll.tras 11 1~ r, snão dirigi<ln~ :1. a.ul<widadP militar soh m1ia;:; 
ordPfü; ~1~rvir ·n aClCusado. 

:\ri. ili. A policia militai' ser.i exel'ciãa pefos minist.ros 
da nnrwrn I' 1la Marinha, in~rir.r,lore;:. 11e regiõe~. comman
rtante;:., r.hf'ffls <•11 dirc>ctorP.s .f.e estabel·ecimento~ ou repar
liçiins mililhr,,s. por ~i ou por delegado, que ser'oi official de 
patenl.e. . 

P:irugrnpho nnieo. Nn caso de indicio;; cont.ra um of
füiia1. ~ssn ,del·t'gui;ão >:ó poderá ~er .exercida por nufro de 
patente· superi<>r, ou igual, mas -de maior antiguidade. 
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.<\rt. 77. A antori'cadf' militar qu ~ presidir ao inq\ierito 
;;f'r/~ airxihada por militar ídonco, de sua confíanc:-a e designa-
4'.)ão, o qual {'Screverá os termos necessarios e não poderá 
>":tcusar-se nem ser roousad~ pela autQridade sob cujas ol'dens 
cst.iver servindo. 

ArL 78. T erminadas a;;; diligencia.e;. oolicia.es e autuadas 
torlas ns peças. no caso oo delegac;:.ão. Mrã.o os autos r~rnet.ti
rlos á autoridade que <leterminou nu requisitou a abertura 
rio inq1rnrito, seguidos de um relat.orio . 

§ L° Si os factos constant.es das averiguações constitui
rem contraven~ões da disciplina militar, procedf1r--se.-ha .de 
confnrmirlaoe (}Offi o disposto no'1 rP.gulaml":nt.os i;lisciplfaares 
do E'.'<ereito e da Armada. 

R 2.º Si M fact.o.~ con!'-fituirem crime ou cont.r:n·ençãn da 
r.nmpet.encia dos t.rihnnaes civil'. serão os autos rP.meU.idos: i . 
allt.oridade competente. · 

§ 3.º S i os fac!{ls constiluiTem crime da r.omp~t.~nci.a do~ 
t ribunaes militares. serão os autos .MmP.ttidos ao au~it.nl' 
respectivo. ê na 6° eir cum,'!cripção. an au~itor mais anti~o. 
respertivament.e. r.om jurisdicc;ãn no E."(ercif.o e na Armada. 

Art. 79. 10 1ir·omot.or .poderá assistir nor iníciat.iva 
rrropria ou por snlic it.açüo do presidentt> àn inquerit.o ani:; 
f erm ns dcst•e . · 

Art. 80. Nãn haverá inquerito policial Pm ca!lo d(' fla
~rant.e delici o. ou qna:b.'Clo se ju·Igar 1%sperisavel. por e;:;tnr . n 
facto Já esclarecido. 

CAPITUW TI 

D.\ ... C:(".ÃO CRT~fTN'AT •• D'F.NU)<CT • .\ F. PROCF.DI::VfENTri « EX- OF'FfCTQ :!> 

~· · · .. 
Art. 81 .. O prnrr;:f:n rriminal iníria-sP: 

n' pnr r11mnncia: 
11) n-'Of(icio. 
í'::inn. i1m ilP,c:f Ps meios rl~ ari;ão póile sPr prerrrllrln ~o 

inqnrriln n rilirial milif.:i.r. 
:\rt.. 82. _4;. ·rtPnnnrin r.nmpl\t.P no minisf.Prio publico . 

:A.rt . 83. A dPmmr.i:i. drve cont.er: 
n) a nnrrnr.~n <ln fnl'f0 l"rirnínoso r.om todas ns r.írrum

.~ l :mrin.-: rnnhl'r.inns: 
li' n nnmP <ln rlf'linr111"nf P. "'"" pnsfn r:ni P.mprP!a"O. ou nf; 

•:1>11<: <:t,!rn:'tl'.« l'tlrnrt.f'rísl iro.~. si n nnmr ff,,. i!:mnr:vlo: . 
ri ns 1'1l7.0Ps dP r.nnvircãn nn prl'sumnc:io d:i <lr.linf(i1Pncin: 
ti ' nnrnNiriio tia~ f.rs f Pmnnh:is P.m nnmPrn Tl'lmi'\"a· mPnnr 

rlr l rr>~. Til'm maior ~ rsrii;. " <loo:. informantPs . 
. .\'T't. IH. /\ cll'nun·l'i::t qne não t.ivnr ns re11uisit.os 11'.!?:lP!"-

n.iin sf'rá rPr.P.hinn. · 
.o\rt.. R:'i. N'ãn sP 111imittir:í i1r.n11nr.ia de p:u~ r.onf.r-n fiJ'ho 

CIU Vfce-yersa; de irmão con~ra irmão, nem ds advoga.do 
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contra constituinte, pelos crimes que vier conhecer em con ... 
fiança no exercicio .da prOO'issão. 

Art. 86. A parte offendiodia poderá intervir para au .... 
xiliar o promotor, mas .não lhe é licito produzir testemunha's 
além das arroladas, ou interpôr qualqu~r .dos recursos legaes. 

J:>aragrapho unico. no despacho que não admittir o au-
xiliar da aocusacão eabe recurso. · 

Art. 87. \Compete ào ·.offendido ou a quem tiver quali--
. d-ade para represental-o o direito. de i'llvocar a aecão do mi-'
nist.erio publfoo, por meio de peticão á auto:ridade mHitar a 
que estivar ·subordinado -0 accmsad-0. O uso deste direito, 
porém, só''será permittido ant.es da denuncia. 

Paragrapho unico. :A. petição, que poderá ser anom:pa
:nha-da: ·de <loeumentos, será remettida. pela referida autori
dade ao _auditor, qúe della dará vista ao representante dll 
ministerio tiublfoo, para procP.der como de direito. 

ArL 83. A denuncia. sob pena de responsa.biUdade cri-< 
minai. serã offerecida pelo 'Promotor dentro de 01nco dias, 
contados do recebimento do inquerito ou dos documentos em 
que ella se basear. . 

Art. 89. O procedimPnto ex-ojficio compete ao presi
dente do. Sup:N~mo Tribuna1 ou ao auditor em t.odos os crimes 
quando. esgotado o prazo . lPgat não tiver sido apresentada 
a denuncia. 

Art. 9(). A acção criminal f>X-nfficio ~erá iniciada -por 
meio de portaria. na qual o presidente do Supremo Tribunal 
ou o auditor exporá: o facto com as suas circumstancias, e 
mandará autuar os papets ou documentos que lhe tiverem 
sido pl'esentes,: para proceder nós termos ulteriores do 
processo. 

.CAPITULO m 

DO FÔRO COMPETENTF. 

~L 9i. ~-'\'. competencia é_ determinada pelo logar do 
crime e. sendo esse Jogar <lesoon'hecido. pelo domicilio ou 
reEidPncia do réo. . 

Art. 92. Os civis. co-réos em erime militar. em tempo 
de paz. resnonderão no fôro commum. 

Art. ~3. Quando o r~o fôr accusrud() de dni~ ou mais de
lict-Os ô.a mesma ou diver~a natureza. comml'ttidos f'm Io
gare.s differentes. mas r:om uma só intenção. será compe~ent.e 
para o nrocesso o fôro da circumscripçã.o do crimP mai~ 
grave. Para os delictos praticados a bordo. em a1to mar ou 
e.m paizes estrangeiros. o f1\rC1 comp~tent.e- 'será. 1) da. eircmm
scri'[)cão a que perten~P-r o porto do destino do navio. No 
caso <le::.te. porém, ser obrigado a demorar-se mais de 1.!l dia! 
num port.o tntepmedtór séd~ de circumscripçãn. a'hi será. .lul-: 
garfo <Y r~,. 



c!mara aos DepLlados - lm"esso em 29/00/2015 00:56· Página 84 de 149 

Uô ANNAES DA CAMARA 

Paragrapho unieo. Si o navio tiver dP. estaciona.r .no '.es
trangeiro, a.pós a pratica no nrli<>to, . o r~o será ,julgado por 
um Conselho sortt>a·q10 na fórma do art.. 15, § 2". e.ntre os of
:firiacs da guarnição ou em servi~..o do paiz no .logar e os re
formado~, si bouwr-.:· SRndo o auditor nomeado pelo comman
<lant.e. <le conformiaadP. com o art.. 12. -

A1·t.. 94. ·A reforma, exclusão, de.missão ou dispensa do 
.SP.rviço militar ni'io ·extinguem a compet.encia do fõro milit.ar 
para o proeP.s,,.o r .iulgaménto elos r.rimP.s ao tempo daqtielle. 
SP.!'ViÇO. . 

. ~-\:rt; 9!i . _O fôfo .milit.ar t> r.ompetent.e para .woee!lsar e 
,Julgar. nos cr1mp:; dessa natuNJza: · 

a } os militares <lo Exercito a.clivo -e da Armada, dos dif
fcrent.es quadros e ::ervicos; 

b) o,; officiat>s reformado:; elo Exer;cil.o ·e da Armada. 
quando em 1>ervico ou em commissão de natureza militar; 

r.· ) os officiaes da Te.serva. de 2"' classe do Exercito de 
i ª linha, nos termos do arL 17 do deereto legislativo n. 3. 352, 
de 3 de outubro de 19!7; 

d) os offic.iaes da resl.lrva da Armada. nas mesmas con-
'd icõe-:;; dos da 2• classe do Exerr.ito de :l ª iinha; . 

P) os offici:üis e pracas <lo Exercit~ da 2• linha, nos 
tr.rmos do art. liº do decreto n. 13. MO, de 29 -de maio de 
1918; . 

f) os rese.rvi!:;t.as do Exercit.o da ia lin-ha e os da Ar
mada; quando mobilizados, em manobras ou em de!;empenho 
de funccões militares; .. · · 

fJ) os sorteados insubmissos; • 
h) os assPmí'lharios dn E;,:ercit.o e da Armada. 

Art.. 9fi,,. São assemelhados, para os effeit.os da lei penal. 
os que exercerem funcções de· ear.aeter mfüt:ar, a bordo dos 
navios da Armada ou cmharcai;:.ões sujeitas_ a esse regime;n, 
ns.s fortalezas, quarteís, arampamentos. estabelecimentos, re
partições, lagares. em geral, cll:\ ·caracter propriamente ·mi
litar. e os sujeitos, P.m razãci do serviço que desempe.nham, 
ê:evidamente especificados em lei::; e regulamentos, a pre-
ceitos de subordinação ou disc-iplina. · 

CAPITULO IY· 

DOS CONFUCTO DE .TURtS:otCÇÃO 

Art. 9i. Tanto M .iuizes, Dor meio di> r eprP..SP.nt,ação. 
r.nmo o minist.erio publico ou qual1quer do-:; int·ncs;;a;dos. mr
d iantP. rerrn~rimrnt.o, porll"m ;;usr.itar .cnnflict.o dr. .inrisdici:,ão. 

·Art .. . PS. .o l!onflir.t.n será resolvido pelo Supremo Tri
bunal, nbsPrva<la!' :u; disposi~·Õês seguintPs: 

· § 1 .. ~ A autoric!ade ou o interessado qu~ suscif.ar o con
flicto remett.erá á Secretari~ do Tribunal uma exposicão fun-
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Clami>.ntaoa d() caso · ac()m!pa:n'hâda dos documento!'; qué 1he 
pare>ce>rem necessarios .. 

~ 2." Recebidos os papeis, s1>.rão dist.ril:midos ao ministro 
a quem r.ompetir; e!'ite. dep')is de ma.ndar sust.ar · o anda
mf'onf o do prnc?.SSC\ ouvirá o procur.ador geral. fará um Te
latorio vr>rbal e o Trihunal disr.ut.ir:í fl decidirá a quPstão. 

§ 3.º Lavrado o accordam, que conterft €'xplicit.amenLe 
os fundam;mt,os•da dPr,isão. rl'm~t.ll'!rá o secret.arin cópia d.elle 
a cada uma da;; autoridades em 'conflict.o. · 

§ -'1.º Si as duas ou mais aut.oridadr.!=i forem todaR com
petentes, Mr:rerá o proceRso perante · áque.lle que primeiro 
. dellP. conlwceu; ~i incompetentPs, fará o Tribunal rP.:metter o 
pror.Psso no fôrn que competrmtP. fôr. 

tCA,PITULO V .. 

DA CITA~Ã.O 

Arb. 9'9. Rel.'.ebida a <lenuncia-, ou expedida a portariâ 
no C·aS:,• de procedimento e:v-officio, proceder-se-á á citaç'ão 
do accusado para V0 T'-SP. processar. 

Arf . 1.00. A. citacão p~derá Sllr feita= 
a) por mandado. 1qnandn se t.iVP-r de effectuar em loga.r 

da juri~dicção da autoridade .qu~ a mandou fazer; 
b) por portaria, no caRo de procedimento ex-officio; 
e') por pt-Pcatoria. quando houver · dP. ser fei ta fóra do 

logar da jnrisdiccão da ant.oridade a que lfôr requerida; 
ri) por editaes, quando o citando estiver ausente em lo-

gar ignorado. · -
Art. 101. O mandado, po:rt.aria. p"riir,atoria ·ou edital, es

c.ripfo pelo escriYão P. a;;;;ignadQ pelo audit.or, deverá conter: 

fº) a indicação da autoridade que manda citar; 
2º)' o nomP. do citando. seu post.o ·ou empr~.go. ou os 

seus signaP.~ caract.erist.icos. ;:i o nome fõr ignorado, e o 
nome> 'do cit.ando, quando não fôr o ministerio publico; 

3º) o nbjecto da cif.aoão; 
4º} o lngar, dia e hnra em que- o citando deve compa

recer. 
Paragra.pho unic-o. A pracatoria cont.erá ainda a designa

ção da antoridade a quem é dirigida. 
Art.11 102. A:. r.itações serão sempre feita;; de dia e com 

anti>c.eclrncia de M horas. pelo menos. do a,c.tn para que $e 
é C·ifarln. · • 

Art. 103. ·Para o cnmprim~nto da cit.a'ção pôr precat.oría 
será CQnc.i>dido prazo razoavel, i::egundõ as distanc.ias e fa
cilidade;; de cnmmnnicaçãn .: na citação por edital· o prazo 
será de fO a 60 dias. 

' ..... 
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Art. i04 . . A citação feltii no inicio da causa é pessoal.
Para os demais termos do processo basta a citacão do pro
curador constituido em juizo. 

. Art.- 1~5. O ci~ado dec1arar8:_ por escri:pto que está scien
te da citacao. e. nao sabendo. nao podendo oti não querendo 
escrever, fará outrem por elle a declaração. a convite do 
of.fi_cial ~a diligencia e na pre!'.ença de duas t;.estemunha;: que 
a.ss1gnarao com este . . . 

Art. 106. Revel o réo, ó. juízo proseguirá nos tertnoi:: do 
proce;;;:;n até a Pronuncia. inclusive. 

Art. 107. O réo preso assistirá a todos os ter.mos do 
processo; 

CAPrroco . VI 

DA PRI SÃO . E D.\ NO'Í'.A DE CULPA~ 

Art. 108. Onalquer cidadão póde. e os militare;i devem, . 
prrmrler quem fõr encontrado commentando delicto militar. 
m1 apM: a praticâ dessP. delict.o. tentar fllgir. persegui;1o pelo 
clamor publico . Sómente desses eàsos a prisão se coi)gidet:a 
feita em flagrante delict.o. 

Art.. 109. Elffectuada a prisão ém flagrante delicto; a 
a.utori-da-Oe militar a quem fôr aprei::·entado o pre;;o fará 
lavrar o respectivo auto, o qual mencionará o facto ctà pri
são, as circumst.ancias q11e a acoJ!lpanharam. ('I nome do pre
so e à !'ma ittaduacão militai, si a tiver mandará procedei' a 
c0rpn de delict.o. apprPhender o:: documento;; e insfrumenf.o;; 
rln crime. :para o que dará as b-mcas nece~sari:i!'.. e remr,t.terá 
h1do. com o ról das testemunhas. dentro de 48 hora!l. ao au
ditor respectivo . E!'.'te. por sua vez. enviará o gue h ouver re
cebido. ao ;promotor enmpet,ente. parii proceder Ili.•~ term0s 
da lei~ · . · 

IATt .. HO. A.. autoridade dará ao preso. dentro de 24 hn
ras. nota de enlpa. por ella Ml"·ignada. com o motivo da pri
!lão P. º" nomes das testemunhas. 

Art.. H1 •. Fóra do fta&-rânte delicto. a prisãn. ante:- da 
cmlna formada. poderá i::er ordenada quando a ordem. a di!'.
cipl ina ou o intere!lse da ju~iça o exigirem, occorrrendo cm 
conj1mctn nu i!lnladamenf.e as seguinf.es conJiçõP-s: 

11) dP.claração de duas te!'.f.emunhas que deponham snb 
cnmprnmi!=so e de sciencia propria. ou prova documental, de 
que re!'1ultem vahP.m~nt.M indícios contra o indiciado· 

IJ) confil'1slin do crime. 
A.rt.. i1'Z. -~ prisãn preventiva p6de ser def.erminada por 

ordP.m escripta ou. nos casos urgentes, por via telegraphica. 
ou pnr qualouer modo que t.nrne certa a sua existen~ia. 

Art. . •H3. A ordem de prisão será expedida ez-officio nu 
a requPrirnenf.o <lo minist.Prio publico on do 1mcarrP.g-clQ".l do 
inqueri to J>Olicial militar. -
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Paragrapho unico. ;A: cópia do manodado de prisão equi-
:val.erc't á. nota de culpa. · 

Art. 114. ~.\ ol'dem de prisão requer, para a sua legiti
midade, o concurso das formalidades seguintes; 

1•, que emane da autoridade competente; 
. 2•, que seja escripta pelo escrivão e assjgn.ada por essa 

autoridade; . . 
3', .que nomeie a pessoa que dev-e ser presa, ou. a design.e 

por sjgnaes que a façam conhecida do e::x:eoutor; . . 
4\ que declare o motivo da prisão; 

. 5", que ~eja dirigida a quem , fôr competente para 
exacut.al-a. · 

Art.. 115. Quando o réo estiver fóra da .iurisdiccão da 
autoridade que decl"etar ·a })risão. · será requisitada por pre
catoria á. autoridade competente da circumscripç;ão em que o 
mesmo ~e achar. 

Art. 116. Si o indiciado estiver em paiz estrangeiro .. a 
prisão será requísitada de acoôrdo com as regras do Direito 
Internacional. 

Art. 117. Na e:tecue-ão da ordem de prisão observ·ar-se-á 
o seguinte: 

. . I. O ex~cutor dar-se-á, a conhecer .e, lendo o rnandad~ 
ao r.éo, . intimal-o-á a acompanba1-o. 

n. S6mente quando o réo resistir ou procurar evadir• 
se poderá. o executor empregar força para effeotuar a prisão •. 

m. Si o réo resistir com armas, de modo a pôr em risco 
a vida do executor, poderá este lançar mão dos meios necessa
río:; á sua defesa, em tal conjunetura, o ferimento ou mor
t<> do réo é j,ustificavel. Esta disposiQão comprehende as pes
!'oas que auxiliarem a ex.ecuçáo do mandado e as que pren
derem alguem em flágrante. bem como, de outro lado. as que 
a,indarem a resistencia· do réo ou o quizerem tirnr do poder 
do executor. 

IV. Si o réo se intro'duzir em alguma .casa. o executor 
intimar:l o respectivo morador a entregar-o, mostrando a nr
dem d.e prisão e fazendo-se conhecer. Si não fôr immedia
tament.p, obedecido. chamará duas testemnnhas, e, sendo de 
dia, entrará á força, arrombando a$ portas, s-i preciso fôr; 
."P.Tid() de noite, tomará todas as sahidas, proclamará o pre
dio incommuní"Cavel e ln.go que amanhecer penetrará. na 
cal'la. De. tudo será. lavrado auto. 

V. A entrada na casa é permif.tida, mesmo á noite. st 
tendo nell::t entrado o preso. de. dentro pedirem soccor.ro. 

VI. Toda pessoa que se oppuzer por qualquer f6rma á. 
cxecuçfio do mandado será. presa e remettida á autoridade 
competente, para os fins de direito. 
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CAPITULO vrr 
· DA MEZ\"AGEM 

ArL 118. A menagem poderá ser conc;;dida nos cri
me~ cujo mnximo <la pena fôr inferior a quatro anno~ de 
.:prisão. · · 

Art.. 119. A menagem será concedida: ao off!cial, no 
acampamento, cidade ou togar em que se achar ou que lhe 
fõr designado: :i praca de pret e seus assemelhados. no in
terior do quartel. estaheleciment.o a que :pertencer ou que 
lhe fõr designado. • 

Paragrapho unico .• I\.' autoridade que conceder a mena
gem t.erá em consirlP-racão as circumstancias do crime e os 
precedentes do acensado. at.t.estados pelos seus assentamentos 
militares. · 

Art.. 120. Do despacho que negar a menagem caberá re
cur~o vol11ntario para o Supremo Tribunal Militar. 

AT'I-. 121. Si aquelle a quem .fôr concedida a menagem 
deixar rle eomparecer sem causa justificada a algum acto 
judicial para que tenha sido citado. ou não puder se furtar 
á cita~o. ou ::;e retirar do Jogar que lhe fôr designado, será 
preso e, sem .prejuizo da.s :penas de ordem criminal em que 
possa ine.orr'"r, não se poderá. mais livrar solto. 
· Art. 122. Ce!'isa a menagem com a senteni;a. condemna-
toria, preferjda pelo Conselho de .Tust.iça. 

_.\:r~. 123. •An reincidente não se conBederá a menagem. 

CA:PI'l'ULO vm 
DAS PROVAS 

SECÇÃO 1 

Do co1'po de dPlie.to 

Art.. i2-L Qnando o delicto fõr dos que dei:<;:am VPst.igios. 
a aut.oricfade nom11ará dois peritps prnfissionaes, e. em falta 
dest.e1=. dnas pe!'>soas dP idoneidade P. capacidade reconhecidas, 
qne. sob compromisso dt> hem e fielmente desempi>nhar nr,, 
deverP.s do r,arg:o se encarregarão de descrver. cnm tndas as 
c-ircumstancia~. tnrl.n o que observarl"m em refação ao delicto. 

;paragrapho unico. No caso de divergencia dos perit.M. a 
autoridadr> nomeará um terceiro pa.ra desempatar. 

Art. 125. O corpo dr delicto Rf'rá fl"itn f'.r-nffi~in ou a 
requf'rimPntn da parte. E!';ta terá direito a uma cópia au
thentíca do autn. 

· ArL 126. Os quesitos que os perit.os tenham dP rP.spon
der gerüo nfforea.ido>; pela autoridade que prMidir a dili
gencia. Ao mini::terio publico e á parte intel'essada é licito 
offerecer os · ~eus. 
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Art. 127. Concluidas a:; obeservaçõe~ e exames, o es
crivão re~uzirá tudo a auto, que seL'á assignado il)ela autori
dade, peritos e ç.luas testemunhas. 

. PaL·a~r~pho unico. Podem os pel'ilos, !li a:; circumstan
cias o ex:1gn·em, 1:equer pra~o l'azoavcl para aprm1enta1·cm as 
snas i·esposl.a:,;. 

Art. 128. Toda vez que baixai· ao ho~pital ou enfer
maria milita!' al~em com signae:; que aut.01•izem a ~u,,;peita 

·de cl'imc. o dircclor, ou quem suas veze:; fizer. provi<len
cill:rá. de modo_ ~. :<e1: foi lo o C?rpn de delicto. quando não 
e:s:1 sLirem ve:ot1gw,,. ou estes hve1•em . dc::;avptwec1do. a au
tu!"idade militai· encarregada do inquerito indag-ará · quaes as 
Lesternunha:; d•J C:I'ime, e as fará vir á. sua presença, inqui-
1·indo-as. ::;ub compromisso, a respeito do faclo e suas cir-
cumstancias. · 

Art. l 29. O corpo de deli~to tem por complemento ou
tros exames, taes como: 

. / 

a) exames de sanidade; 
bi autopsia; 
e~ exames de la:boratorio ·e outros que forem neees

snrios. 
1Art. l;JO .. As r·egra~ concernentes ao corpo do delicto 

sãn applicavci::; aos outros e.x:ames, de accordo com o es·
tabelccidu no decreto n. 6.4.iO, de 30 de março de 190·7. 

Al'i. ·131. Proceder-se-á ao exame de sanidade quando 
o nfl'em.tidu tiver alta do hospital ou enformaria. ou, quando 
passado:; 30 dia::i tl1.1 ferimento, lesão ou offensa phy;;ica, não 
estiver 1·cstabelecitlo. Os .Peritor:; nesse caso declararãn a 
causa da prulongaçã.o do mal, si esta resulta da offcn:;;a phy
:;ica ou de cir'cumstancia~ espcciaes e extraordinarias. e si 
o offcndido apresenta. :Perigo de vida. 

Al!t. 132. Fallecend<J o offendído, os peritos dcclaraTâO 
a causa determinante da morte e todas as drcumstancias 
que ob:;ervarcm, verificadas por meio· de aut-0psia. 

Al'L 133. O eorvo <lc delid-0 poderá ::>cr feito em 
qualquer dia e llora. lll!!::H110 cm domingo ou feriado. de .modo 
que medeie o menot· e~paço possível entre elle e a perpe-
trai;cio do crime. · 

Art. 134. Nas diligencia se exame que a bem da ju~t.ii;a 
se tenham de fazer nos navios, quarteis, estabelecimentos 
ou rcpart.içõc~ publica.". civi~ ou militares. as autoridades 
compcfonte:;:: dirigir-se-ão aus respectivos commandant~s ou 
direc:tore::;, avbando-os do dia e hora. cm que se tcra1

) de 
effee~uar. 

SECÇ.:\!O Ir 
DOS E..~\MES E BUSC.-\S 

Art. 135. A autoridade competente. quando für neces
~ario, procederá ou mandará proceder a exame e busca, onde 
j1..1Jga1: conveniente, 1'a~ndo lavrar auto oircum.stanciado de 
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tudo quanto observar, cQm descripcão da localidade e indi
ca~ão de quaequer olJ.jeotos suspeitos:· O auto será. auf.hen
ticatilc1 pela antol'idade e assignado DOr · duas testemunhas 
pelo meni:is . · 

. . .. \rt. 136. Para que a autoridade possa fazer exames do
mwi hot1'1!~ e l 111~rns, e pr·eciso que haja no logal' indicies vc
J:lemen I.~!; 011 fuudad~ probabilida~e da existencia de ve:>iigios, 
m~tl·umcnto:; ou obJectos do crime, ou de ahi · se achai· o 
crimiiwso ou seus cumplices. · 

A1·L. 131. Os mandados de busca devem: 
f º, ludica1· a casa pelo seu numero, situação e nome do 

propriet1nio ou morado~; 
:;•, do~ol'e\'el' a cousa ou . nomear a pessoa procurada; 
3", l:il.!t' e~~c·ipto pelo escrivão e assignados pela autori

dauc., 1ium ordem de prisão ou sem ena. 
Al't. l:J~. à execução dos mantlados compete aos of

ficiaei' ue ,iui'l.it:,a, ou militares nomeados ad hoc pela auto
rit.lade que houver ordenado a busca ou apprehensão. 

Art. ·139. Os encarregados da diligencia serão acompa-:r 
nhados ue duas testemunhas que os possam abonar e depôr, 
.:Si fõr 1wicbo, em justificacao dos- motivos que determi
nat·am 1)ll lrJrnaram legal a entrada, ou fizeram nece:;~ariú 
o emprogo da força no caso de opposicão ou resistenciá. 

Art.. 140. A' noite em nenh1,1ma casa se podel'á. lH'O
~eder a o:rnmes ou buscas. 

Art. •141. 1Antes de entrar na casa, deve o enoarregado 
de dilíg1m~ia ac1 morador o mandado de busca, intiman
do-o o oberleuur Íl sua execução. 

~ l." N11u ~cndo O'bedecido, poderá arrombar a porla da. 
casa. o noll11 entrar ã forca, for~ar quailquer porla i nlcriúr, 
a!'ma1·io ou 11utro movel ou cousa, onde se possa com fun-
damcn lu su1.1po1· e.scondido o que se procur~ . •· 

§ 2.• Flndu o. diligencia, lavrarão os executores um a uto 
de t.udo CJUanlo oocorrer, no qual tambem ·nomeaPão as pes- , 
~oas o dcsc1·ovcrão as cousas e legares onde estas e aquellas 
foram cnuonl.rudas, assignando-o com a s testemunha:> ore
seociao~. 
. AJ't, t .lr.!. Os mandados de busca tambem podem >:er 

uoncedidol-4 n requerimento <la parte com declara(:ão das 
r~zõeB por que p1·csume · ~e ac~arem os objectç>s !:!-~. 1oga1· in
dicado. Quundo taes. razoes nao forem logo JUSt1hcada~ por 
dnr.111111'1\l.11, 1) U apoiadas pela fama da Yisinhança ou nnf1?-
1· i1~tl1ulo rull.ilica, ou por círcunu;tancias taes que oon:5l.1-
l.1Jam vohl'lllCnles indicios. exigir-se-á o depoimento de 
dlllll'i l.1!:-il.om1inhn.-;. que deverão dar a razão da seíet?cia ou 
prP.su mp~iú1 qno tecm de que a cousa est.~ ~o logar des1~ado . ·. 

Arf. . i \:l. Mesmo nas buscas e:c-offi~iq, la".rar-~e-a pre
viamente. ou dr!pois de eff.~ctuada a dtl1genc1a; si o cas-o 
for u1·gcnt<!, uutn e!:'pecial f.~m<iamentado. . . 

Arf.. t ·i L As armas, instrumentos e obJectos do crime 
fierão authcnt,ioados pela aut.o.ridade · a.ppr:ehensora e conser~ 
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vadora em juízo, para serem presentes ao termo da for
macão da culpa e do julgamento. 
· 1;\.rt. 145 . Os tribunaes providenciarão no · sentido de se 

r~stituil'em ~ s.eus donos os objectos ou valores app1·ehen
d1dos aos cr~mmosos, e os que t enham vindo a. j uízo para 
prova do criI?-le, uma vez que não haja impugna.cão fun
d?-da de terceiras pessoas, ou, por lei,. não tenham sido pei·
d1dos para o Estado. 

\ 
DAS TESTEMUNHAS 

Art. 146. No Conselho de Justiça não poderâ ser inqui
ridas menos de tres, nem mais de seis testemunhas, além das 
ref~ridas infor~ações . . Levando mais de um indiciado, po-

. dera.o ser ouvidas mais. duas sobre a responsabilidade da
qulle a respeito do qual não houverem deposto as testemu-
nhas inquiridas.. · 

_-\...rt. 147 . O réo poder á. apresentar na formação da culpa 
até ttes lestemunhas de defesa.. 

A.rt. 148. .As testemunhas que, salvo o caso de molesiia 
üomprovada, deixarem de comparecer no logar, dia e hora 
marcados, serão conduzidas presas e, na reincidencia, pu
ni<Ias com cinco a quinze dias de prisão imposta pelo Con-
selho. · 

! 

Paragrapho unico .. Si a testemunl;>.a fór militar de paten
te st:lperior á da autoridade notificante, será compellida a 
comparecer, sob as penas da 1ei, por intermedio .da auto- , 
ridade militar a quem estiver immedia,tamente subordi-
nada. r · 

Ar.t. H9. à testemunha deve declai·ar seu nome, idade, 
residencia e condicão, si é parente, e . em ·que .grau, amigo, 
inimi.go ou dependente de alguma das partes, e dizer, sob 
oomproroisso, o que souber e lhe fôr perguntado so~e o 
\PrOOeSSO. · . 

.Art . 150. Não p6de ser tes temunha o ascendente, descen
dente, marido ou m ulher. sogro ou genro, irmão ou cunhado, 
tio ou sobrinho, primo ·co-irmão, inimigo capital ou amigo 
intimo do indiciado ou réo, nem o menor de 16 annos. Po
derão~ entretanto, ser ouvidas essas pessoas, ind~penden-

• t emente de compromisso, e reduzidas a termos a::: informa
ções que prestarem. Taes pessoas não ser~o cornpulada:; no 
numero indicado no art. . 146. . _ .. \ 

Art. 1Si. Além das testemunhas numerarias serao m- . 
quil'idas, sempre que for possivel, as pessoas a que~1 ella.s; 
s e referirem em seus depoimento:: sobre pontos essenc1aes do 
processo. · . 

Art. 1~2 . As testemunha_s serão inquiri.das. cada ~ma de 
per si, qe mo~o que umas nao poss4m ouy1r os de"(Jou~entos 
-d.as .outr~s . 
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Art. 153. Nenhuma pergunta que não t enha relação 
directa com o facto podei·á ser feita á testemunha, e tudo 

. quanto esta diss-er de estranho' ao processo não setá es
cripto. . 

.Al'L J5~ . fJ~dem a:s .partes. loi;o após a quaJi.f'icação, op- · 
pôr co~tr<:td1cta as . tes.temunhas . que lhes parecam su~pe itas 
de p_arc1ahdade ou _indignas de fü, declarando e provando im
med1atamentc a:s c1rcum:'itancias ou defe.itos que ju:;tifiquem 
a conLradicta . Podem ainda contestar afinal, produzindo as 
razões que tiverem contra a vérdade do depoimento . 

ArL .155. O depoimento dà testemunha será r cdm:ido a 
t~rmo, 1:u~ricado no i~quérito pela autoridade que 9 presi
dir em JU1zo pelo pr es idente do Conselho e respeclivo a11-
ditor. Esse termo será ass ignado pela testemunha, pelo réo 
e seu advogado ou cu~ador e pelo promotor. Quando a tes
temunha nã.o puder ou não quizer assignar. nomear-se-á 
pessoa que por ella assisne, e o seu depoimento será então .. 
lido na presença .de ambos . · 

ArL 156. As testemunhas. residentes fóra da circumscri-. 
pção em que se proceder á formação da. culpa, poderão depõr 
.vor meio de precataria. com citacã() das partes. á~ quaes será 
licito offerecer quesit os e representar-se pór procurador . 

Parag.rapho unico. O auditor a quem fôr dirigida a pre
catoria, em a recebendo, designará. dia para a inquirição, .que · 
.será. feita perante elle, presente o respectivo promotor . 
Cumprida a precatoria, será devolvida á autoridade depre-
cantc com a maior: presteza. . . · 

. Art. 157. · A precatoria -será acompanhada de cópia au-; 
thentica da denuncia e dos quesitos .sobre q ue a tes temunha 
deva ser inquirida, propostos pelo Oonselho e pelas . partes. 

Paragrapbo unico. Quando.. as par tes forem r epresentadas 
por procurador. no acto da inquirição poderão 9fferccer que
sitos. supplcmenta;r es-, .si por elles houverem protestados pe-
:rante o Conselho antes da expedição da precatoria. . · 

Art. 15S. Si aJ.guma das testemunhas ti.ver de au::;entar
se. ou pela idade ou molestia estiver em risco de morrer 
arite~ de .prestar o seu depoimento, o Conselho . ou o. au~itor 
providenciará para que seja inquirida em qualquer d ia e 
no fogar em que se achar. perante o réo e o promotor. . 

Art. 159 . Funcciónario publico que houver · de. ~er inh: 
mado para qualquer processo, fóra de sua repart1çaf), s~ra 
requisitado a.o respectivo chefe pela autoridade que t iver de : 
or denar a intimação . · 

Art. 160. As testemunhas que divergirem em pontos .es
.. senciaes da causa serão acareadas, para explicarem a diver~ 
'.çencía ou contradic;ão. · 

A.rt. 161. Quando a te'stemunha. não sçiuber fallar a 
lingua portugueza, nomear·se-á um interprete que, sob com
promisso, se encarregue de traduzir as pergutas e rcspoistas . . 

Paragrapho unico. O depoimento da testemunhai sempre que . 
possiyel, ~erá taµiQeµl es.cripto n9. origilial pelp int~Jprete. e-. 
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JunLo aos autos. No caso da testemunha saber ler e escl'ever, 
e~se ~epoimento s-er-lhe-ã apresentado para que ella o assigne, 
s1 o Julgar conforme. 

Al't. 162. As testemunhas civis da formação da culpa são 
obrigadas, emquanto não findar o processo, a communicar ao 
Conselho qualquer mudança de residencia, sob pena de um a 
cinco dias de prisão, applkada pelo Conselho. As militares fL
carão á dispo1;ição deste, e não poderão ser afastadas da séde 
sinão com o seu assentimento. 

1 ' 

SECÇ.W IV 

DOS DOCUME1:•nos 

.ArL. tG::L Com a denuncia, ou com a defesa, podem as 
partes juntar os docum,entos que entenderem, uma vez que: 

a) venham acompanhados de traducção authentica, si os 
originaes feirem escriptoS' em lingua estrangeira; 

b) sendo particulares, tenham a firma do siguatario re-
conhecida por tabellião; • 

e) não hajam sido' obtidos por meios criminosos. 
Art. 164. As publicas fórmas ou ex:tractos d-e documento 

original só farão prova quando conferidas eom o original na 
presença do auditor pelo respectivo escrivão, ou por outro para 
esse fim nomeado, citadas as partes do prucesso. Um termo 
será lavrado da conformidade ou differenca~ -encontradas. 
'=' Paragrapho unico. As eópias de documentos officiaes e as 
certidões extrahidas das Notas Publicas, de autos e de livros 
-0u documentos officiaes pelos tàbelliã-es, escrivães e funccio
nario.s publicos competentes, fazem prova ind-ependentemente 
de conferencias. 

Art. 165. Arguido de falso um docum€IJ.to, si' a falsidade 
fôr, por seus caracLeres extrínsecos, certa e indubítavel á pri
meira inspecção, mandará o Conselho desentranhal-o dos_ autos·; 
e, si depender de -exame, observará o processo .seguinte: 

I - Mandará que o arguente · offereça pr.ova da falsidade 
no termo de tres dias. 

II - Findo este, terá a part-e contraria termo igual para 
contestar a arguição e provar sua contestação. 

III - Concrusos os autos, com ou sem allégações finaes, 
que as partes poderão pl'Od·Jlzil' em cal'iorio no prazo de 48 
horas, para cada uma, o Conselho decidirá. definitivament.e. 

IV -.:::si de.cidir pela procedencia da ·arguição, desen
tranhará o documento e mandará remettel-o, com. o processo 
de falsidade, ao minísterio publico. Essa remessa se fará · 
tambem quando o Conselho. dfr logo por'falso o documento. 

V - Si a decisão fôr pela improcedenei::i, proseguirá ~ 
proc-esso o::. seus termos regulare.,.;,_ 

C. -Vol . XIV 
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Al·t. 166. Seja qual for a decisão, não fal·á caso julg-c1.do 
contra processo posterior ·de falsidade, civil · ou criminal, que 
as partes possam promover. 

Art. i67 . As justificações não .serão admHtida.s como do
cum('ntos, si versarem sobre . ma teria crime. 

SECÇãO V 

DA. CO~FISSÃO 

Art . i58 . Faz prova a CQnfissão oo réo -ern juízo, si livre 
e accorde com as circumstancias do facto. · r 

Art. 169. Nos casos eµi que po;osa ·.,er applicada. a pena 
de 30 annos de prisão. ou de morte, a confissão, nos termos 
qo artigo anterior, sujeita o réo á pena immediatamente menor, 
.:Sinão houver outra prova do cdme. · . 

Art . 170. E~ expressamente vedado aos juízes ou á,s 
partes pr9ci,m1.r. pc;>r q\lalquer meio ol:lter do réo a cQnfissão do 
crime. ' · · 

Art. 1H .• '\ ço-µfiss~o toma-se por · ternw nQs aut.os, as
signada pelo confiiente ,ou p.Ol'--duas · testemunhas quando cllc 
não poss~ 011 nã<?c quei~ iazel-o. -

Art ." 172. A confissão é retractavcl -e divi;;iveL 

S~CÇÃO VI 

DOS !:N"DiCIOS 

_.\J.•t. t7S. Para qu,e os indícios provem :,\ - respo:pi$àb'i..:
lidade, uma. ve~ que o facto e as circU:mstancias constitqtivas 
do. <lrime estejam plenamente provados, é indispensavel o con-
curso das condições seguintes : · 

~ º, que sejarn iµe.qui\.·-0cos e concludentes. 
2º, que da sua combinação com as circumstanc.ias e pe.ç.as 

_d9 pro~esso •. re~ulte t~Çi . clara e directa c~nn~xão entre o inâj
c1adQ ~ o. c:pme que, segundo o curso ordmar.10 das causas, nao 
seja po.ssivel imputar a ·outrem a . autoria deste. 

CAPITULO IX 

DO I:STERROG.-\TORlO E DA DEFESA DO INDJCL-\DO .. 
-~L 17 4. Te~·minada a inquirição <las tesLemunha::, o 

a~q~tpr procederá-ao inte,rrogatorio do rêo, que, de pé, re,spou-
der:4 ~ Sef!Updas. perguntas : . , 

1' , Ql!a.1' O· seu. nome,. naturalidade, ié!ade, íil~ação; c~tado, 
re~_h;J@~~~ ·e t~!llpQ d0Sta no kl~r CJ~~l@ad_q; _ 

~. qual o seu poste; emprego- ~ p~·"~i. 
3ª, qual a causa. de sua pr~; . 

i· 
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11•, onde estava ao tempo em que · se diz ter sido commd
. tido o crime; 

5•, si conhec.e as pessoas que depuzeram no processo, 
desde quando, e, no caso de revelia, si tem alguma cousa a 
oppôr contra el!as; · · 

6~, si tem algum motivo particular a que attribua a ac
cusaçao; 

7\ que tem a dizer sobre a imputação que lhe é fei~a; 
s_•, si tem f~ctos a a.llegar ou. provas que justifiquem ou 

mostrem a sua mnoc-enma. · 
A\~t. 175. Si no interrogatol.'io o réo allegar ~actos 'e cfr

õumstancias tendentes a justificar a sua iunocencia, ou que 
attenuem a sua responsabilidade. -poderão os juízes do Ccm
selho l~inbrar as perguntas que a respeito desses fac.tos e cir
cumstancia.s lhes parecerem convenientes oara esclarecimento 
da verdade, ás quaes, porém, o r éo, a bem de sua <lefesa, po-
d-erá deixar de responder. , . 

Art. 176. Escriptas as respostas, sérão · lidas ao réo, que 
as .. poder-d. recLificar. O auto será assignado por todos os 

, membros do Conselho, réo e advogado ou curador .. 
•Paragrapho unico. Si o réo não puder ou não ctuizer a::;

signar, far-se-á disso declaração no auto, e por elle assignarão 
duas testemunhas; ás quaes o auto .será lido. · 

Art. 177. Nenhum réo será processado ou julgado sem 
advogado ou curador. O presidente do Conselho nomeará advo
gado ou curador ao réo · que o não ti.v.er . 

.Art. i 78. A designação do advogado não inhibe o réo de 
fazer posteriorrn~nte esco1ha sua, desde que_ recaia em pessoa 
qualificada. Si o e:icolhido . acceitar, céssará a intervenção do 
advogado designado. 

Art. 179. o réo póde ter mais de um advogado; mas si 
forem tantos que a· interven~ão de todos alongue demasiado 

() julga~nto ou a instrucção; poderá o presid-ente do Conselho 
limitar o numero dos que tenham de fallar em cada termo do 
processo. 

Art. 180. Toda vez que o curador ou advogado nomeado 
recusar o patrocinio da. causa, ou deixar de comparecer ·sern 
justa excusa, ou abandonar o processo int-empestivamenLe, o 
presidente do Conselho o multará em 50$ a 100$, e nomeará 
imm~diatamente outro. 

Art. 181. O réo preso em caso nenhum .ficará incommu
nicavel, depois ele iniciada a. formação de culpa, e poderá 
sempre e.orresponder-se verbalmente ou por <:scripto com o seu 
advogado ou curador. 

Art. 182. As allegações escríptas ou e."i::postas pelos ac
cusados d~verão ser sempre em termos convenientes ao decoro 
dos tribunacs e sem offensa ás regras da di.~cíplina. 

Art.. :183. Para cada uma das circumstancias a que se re
fere o aI't. :lº', o Governo·nomeará um advogado incumbido rte 
patrocinar as caus~ cm que for-em réos praças de pret. ~a 
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6• circumscripção serão. quatro os' advogados, dos qua-es ~fois 
servirão nos Conselhos. do Exercito e t.lois nos d9. Armada. -

· Paragral'hu unico : Os advogados assim constiluidos perce
berão à gratificação fixada na tabclla imnexa. · 

CAPITULO X 

. 
A.l't. 184.. Todos os lermos estabelecidos por este Codigo 

são continuo:;. improrogav:eis e peremptorios. . 
Art. i85. ·Quando o termo é fixado cm certo numero de 

dias, nelle não se conta o dia cm que começar, ma:> conta-S•J 
aquelle em que findar. . 

Art. 186. O t~rmo findará no dia inun.::cliato, si o ultimo 
dia fõr feriado ou domingo. 

Art. 187. O termo fixado cm. numero de hOl'a-S correrá. · 
de momcnlo a momenl.o, desde a sciencia da parte interessada, 
ou de seu procurador ou advogado. 

Art. 188. O trrmo fixado -em um mcz. ou mez.e~:, cof!rerá 
. tlc data a data, na i'órma do artigo anterior. · · 

. Art. "189. A parte cm cujo favor· a lei pl'efixa um termo, 
poderá renunCial-o, uma vez que·. dahi não resulte prejuízo 
para a outra parte. , · 

Art. 190~ O Conselho não concederá i·esfüuição de termo, 
senão quando a part.c não o liwr podido obsel'var pdas se
guintes causas: 

a ) falta ou difíiculdade invencivel de f,ransporte; 
b) falta de notificação do termo no3 c.::sos em qu-e a lei 

exige. · . · 
Arl. 191. A excüsa deve ser provada. t•om cilação da 

parte contraria, dentro de trcs dias, contado$ daquelle ·cm qul! 
cessar o impedimento . 

_i\rt. 192. Não se c11ncedel'á rl'~lituicão d•) t.ermo. si j:í 
cstív.er consummado " ::ict.o enjos dfcítos $c·pr·.~tr.nd~ p1;cvenil·. 

n .\ s :-; e r. r. 1 u ,, u i.; s 

ArL. Hl3. lfa nulliualil! s~mprt.: QLll' si: ilâ inoli,,er \'aneia 
uc uma !ormaliu::itll! que a l1•i cxpressamenle exig·c como su1J-
c$tancial. . . 

"\rt.. i!H. Sãn f orrnalidud<'s OH r ~t•mo..- wlt;;tanciaes do 
processo: 

a) n d1:nuiw ia ·~ li finl't:nfa inir.ia! dn. nc1:iin c.r-officio, cn1 
devida fórma; 
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· b) o corpo de delicto directo Óu indirecto nos crimes que 
df'iXrm vestígios; 

· r) a citação do réo para--se Yet' pt·ocessa1· e assif.k á inqui-
ri~ão <las testemunhas da formação da culpa; 

ri) . a inquirição d-e tl'õtcmunhas cm .numero legal; . 
n) a cópia da fé de officio on a dos as:H'nLameutos do réo; 
n o interrogatório do réo em termo de julgamento; 
g) a defesa nos termos pcrmif.tidos pm· esle Codigo; 
h.) a assistencia de cumdQr, ao rP.o menor; 
i) a a11di•'ncia do minisLcrio publico, nos tf'1·mos es tabele-

0idos neste Codigo; 
j) o de;:,pac.h ode pronuncia ou não pt>onunaia; 
I• ) a intimacão do réo para sciencia da sessão cm que de''ª 

:;er julgado; · 
l ) _o sorteio dos juizr,~ e sem C<1m1n·o!lli~:-:o~; 
ni) a. accusaçã1J; 
n) a sentença. 

. Art. 195. São lambem nullos o.- pr0cc:;:;os -em que llaja 
1lli:'gitimidade dr. pat'l<', in<;om1i1•tnndt~ dí! juizo, suspcicão, 
peita ou suborno do juiz. · 

Arl. HHL U si11~ncio das iial'lcs, si ~f! Lratar de forniali
dades do séu exclusivo intcrC'i'\se, sana os actus nullos. 

Art. 19i. O minis! l'l'L'-' publico não poderá transigir 
t>Obrc nullidad(!s. - . 
. Art. 198. A nullidad1! IH'ovcJLi<.mtc da in:-ompclcncia do 

.iuizo pód-e .~et· pronunciada c:1:-officio. ~m qualquer termo do 
processo. 

Art. 199. :\'enhum acto será. dcclat•ado nullo senão 
quando sua r•metü;ão ou t·ectit'icação 1'01· impossivel. 

_ ArL. 200. A nullidadc de um acto uent·eetar:'i a dos a~tos 
sucessiYos de!le uepcndcntes . · 

-<\rL. 201. Os actos da formação da culpa, processados 
perante autoridade incompetente, poderão ser ;-evalidados por' 
termo d-e rcctificação no juizo competente. 

CAPITl!LO XII 

l)A~ :rn:CEPÇÕF.s' 

Art. 202. A excepção de incL1mpetnecfa_ de JUizo deverá 
ser allPgada antes da inquirição das testemunhas, ou logo que 
o indiciado compareça cm .iuizo. Uma· vez apresentada,- o Con
::elho mandará dar vista da exccp~ão á. parte contraria para 
dizer dentro de 24· horas. findas as quacs o Conselho decidirá .. 
. Paragrapho unico. Ri a decisão fõr pr.la irrnompetencia, o 

f Pito s1'rá. rP.mr-tli<lo ao juizo compdente.. 
Ar! .. 200. Quando alg'l1m juiz ft">r em pei.ir.ão arguido de 

.~u:'lpeito, a dP.cisão dr. !'ler ou não ·proccdent~ a suspeição, i::erá 
tomada polo.;; outro!': juiz('~ do flnnsP.lho on do Snp'l'emo Tri
bunal •. 
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Art. 2°04.. Todas as demais excepções poderão ser alle
gadas. juntamente com a .defesa. Sobre ellas se pronunciará 
o Conselho no despacho de pronuncia, e o Supremo Tribunal 
no reçurso deste despacbo. ' 

TITULO· TERCEIRO , 

CAPITULO UNICO 

Al't. 205. Na primeira :reunião do Conselho, o presidente. 
tendo á sua qireita o auditor e· nos demai,::, 'logares os outros 
juízes, segundo as suas graduações e antiguidades, o . escrivão 
em mesa proxima ao auditor, o promotor á esquerda, em 
mesa separada, e em frente o réo com seu advogado, .si com
parecer, prestará, em voz alta~ de pé, e descoberto, o compro
misso que se segue, o qual será repetido pelos demais membros 
militares do Conselho, sob a. formula: «Assim o prometto » .. 

<r. Prornet to apreciar com escrupulosa attenção os factos 
que me forem submettidos e julgal .. os de accJkdo com a lei, 
as provas do.s autos e os dictames de minha consciencia. » 

Paragrapho unico. Desse acto o escrivão lavrará em livro 
proprio termo que será assignado por todos. os juizes. 

Art. 206; Em seguida, feita a leitura do processo e re
cebida a denuncia, o Conselho mandará citar ·o réo e intimar 
as testémunhas. 

Art. 207. O mandato de citação poderá ser impresso ·ou 
dactylographado, e conterá, além de uma ~ópia da denuncia, 
ou poI"taria do auditor, o rol das ,test-emunlías. 

. Art. 208. Si não houver auto de corpo de delicto e este 
puder ser feito, mandat'á o auditor; prelimmarmente, que se 
preencha a falta. · - · 

Art. 209. O indiciado, ao compaI'ecer pela primeira vez 
perante o Conselho. será iriterrogádo sobre o seu nome, fi
liação, idade. estado, profissão, pos.to ou ·graduação, naciona-
1idade, lagar do nascimento e si sabe lêr e escrever. Perguntas 
e respostas serão reduzidas a escripto sob o titulo de auto de 
qualificaçãa. _ 

Art. 210. Declarando o indiciado ter menos de 21 annos 
de idade, e não havendo prova em contrario, ser-Ihe-á dado 
curador. que poderá ser o advogado referido no art. 183, o · 
qual ,sol) compromisso, se obrigará a assistir ao réo em todos· 
.os_ termos do processo. . · 

Art. 211. Lavrado o auto de qualificação, serão inqui
ridas as testemunhas e informantes notificadas, .ás quaes se 
lerá a denuncia ou a. portaria iniciadora do prc•cesso. 

·- A1·t •. 212. Finda a inquíriç:ão das te;;temunhas de <~c
cusação. e das de defesa, si forem offereciuas. fa1·á o auditor 
o interrogatorjo .do réo e mandará juntar aós autos os do-. - . 
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cumentos ·e defesa que esté apresentar. A inquirição das 'tes
temunhas do réo se conformará aos quesiLos pi;lo mesmo pro
postos. 

Paragrapho unico. Ao réo, que o requerer por occasião 
<lo interrogatorió, será. concedido o prazo de t.res dias para 
juntar em cartorio a sua d~fesa cscripta. 

' Art. 213 . Si das peças do processo l'CSnltar pleno conhe
cimento do delicto, e,. pelo me-nos, indicios vehementl?s de 
quem seja o delinquente, o Conselho, julgando procedente. a 
accusação, pronunciará o accusado' com especificação do cri~~ 
cm que o houver como incurso. No mesmo de5pacho mandara 
·que o nome do accusado seja lançado no rol dos ~ulpados, e 
contra -el.le se passe mandado de prlsão, si já não estiver preso, 
salvo o direito de menagem. 

Art. 214 . b despacho de pronuncia será redigido e es
cripto pelo auditor e a$>:ignado por t.odo8 os membros do Con
selho. 

_.c\rC. 215. ·Quando o Conselho não chegar an i·csultado 
previsto no arL 2i 3, assim o d1?clarará, impronunê:.iando o i li- · 
diciado. No mesmo. d~spacho mandará passar. alvàr~ de sol
tura em favor do mdic1ado, que será posto . immediatamente 
em liberdade, si por outro motivo não estiver pre.So . 

_.c\rt. 216. bs effeito.s da pronuncia são: 
a)· sujeitar o pronunciado á accusação na phase do · jul

gamento; 
_b) suspendei-o do exercício de todas as funcções pu

blfoas; 
e) sujeital-o á prisão; 

, d) int~rromper . a prescripção da acÇão criminal; 
e) prh'à.r o prc>nimciadci da gratificaçãçi qne tiver. e que 

perderá definitframente, si não fôr afinal absolvido. 
Art. 217. A formação dà culpa será sempre publica, ex::.. 

cepto quandó o contrario resolver o Con~lho no interesse da 
ordem publica, da disciplina ou da ju<;tiça. 

Paragrapho unico. Para decidir da procedcncia da acção; 
o Conselho funccionará em sessão secreta. .. 

. · Art . 218 .. Salvo difficuldade insuperavel, que se justi
ficará nos autos; ,o proc.esso da formação rJa culpa não excederá 
o termo de 15 di:is . 

Art. 2HJ. A impronuncia não con~füue cótisa julgada. 
Art. 220. Si em qualquer dos proc~ssos submettidos ao 

seu ~ame o Conselho descobrir a existencia de algum crime, · 
fará remessa das respectivas pecas, por :iertidão, ao orgão do 
ministerio publico, para os fins de direito 

Art. 2.21. o indiêiado ficará á disposição éxclush'a do 
Conselho; a autoridade militar não 'poderá transféril:...o ôu te-. 
movei-o para outro corpo ou presidio . · 

. - - ! 
,. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 00:56+ Pág ina 100 de 14 9 

632 ANNAES DA ÇA.."l\URA 

' 
TITULO QUARTO 

CAPITULO l 
DOS ACTOS PREPARATORlOS DO J"ULGAMENTO , 

Art.' 222. Pronunciado definitivamente o réo, e con
clusos os autos. ao auditor, ~ste. verificando que o processo 
~stá regularmente preparado, assim o declararA por despacho. 
P1-esent,c o Dror.csso ao presidente do Conselho, o mesmo, de 
accôrdo com o auditor, desígnará dia P. hora para o julga
mPnto, sei entes as partes. 

Paragrapho unfoo. Si o auditor notar ::; falta de alguma 
fúrmalidade, providenciará para que seja. em tempo supprida. 

Art. 223. Terão preferencía para o julgamento: 
1º) ·-os réos presos; _ 
2°) dentre os rêas presos, os de prisão mais antiga; 
3º) dentre os de igual antiguidade de prL;;ão, os de pro-

-nuncia anterior; -
4•) dentre os réo.3 soltos, os de prioridade de pronuncia. 
Art. 22'~ . A falta de comparecimento de co-réo não im

pede o julgamento dos demais. 

CAPITULO II 

D O ,'{UJ~G:\MENTO 

Art. 225. No dia designado para o julgamento, presentes· 
o promotor, o réo e seu advogado, o escrivão ·procederá á 
leitura do processo. Finda esta, o promotor deduzirá a ac
cusacão, fundando-se exclusivamente na prova dos autos o 
abstendo-se de p-alavras que possam offender o accusado. 

Art. 226. Terminada a accusação, o réo, por si ou por 
seu advogacl.:i, produzirá a sua defesa. 

Art. 227. O promotor e o réo. si quizerem, deduzirão a 
réplica e a_ tréplica. -

Art. 228. Findos os dcbat~s, si o Conselho considerar 'l 
caui;a em csi.ado àe ser julgada. procederá ao ju}r,;amento. que 
será ~m .sc::::;ão secreta .. Si alguma diligencia f/lr_. precisa, o 
presidente ordcnal-a-ha. su$pendcndo a sessão Il.elo tempo 
necessario. si tanto für mistc.•r. · " 

Art. 2:?9. A conferencia para o julgamento :principíar·á 
por um rclatorio verbal. simples e claro, feito pel(} auditor, 
11uc exporá o facto ou factos sobre qúe ·versar a ~ccusayão, -
com-1orlas as circurnstancias que possam influir na sua apre
eiação, e apontará com rigoro~a imparcialidade ã_g provas da 
nccusacão e dà defesa. . 

Art. 230. Finr'lo o relatorio. o presidente dará a palavr::i. 
a qualquer do" juir.r,g do Conselho. na nrdem em que lhe fôr 
prr'lirl:-i. 
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· · Paragrapho unico: O auditor, ou qualquer dos juizes não 
poderá i'allar mais de duas vezes. 

Al't. ·231. Terminada a discussão, o presidente convidarâ 
os juizes a se pronunciarem sobre a causa. 

§ 1L0 O primei,ro a votar será o auditor, ao qual se se
guirão os outros juize.s. a começar do mais moderno, e :por 
ultilnn o presidente. · · 

§ 2." Toda:< a$ ·decisões serão tomadas por maioria de 
votos, e1ltenden1 lo-~e que o juiz que tiver votado pena maiot'. 
tcr:i virluulrnentc votado 1>ela immediatamente inferior. 

Al't. 2.3~. As ~entenças e despachos definitivos serão sem
pre fundamentados. nseriptos na conformidade do art. 40, 
lettra i, e assignados por todo;;; os juízes. Ao ,juiz vencido será. 
licito justificar o voto. 

Paragrapho unico. A .pena de morte só poderá ser im
Plista por voto una.nime. Não havendo unanimidade, a pena 
applicavel será a de 130 annos de prisão. 

Art. 2.33. A sentença será lida em publica audiencia pell} 
.auditor. Della ficará desde logo intimado o réo. si se achar 
presente. · 

Paragrapho unico. Ausente o réo, a sentença lhe serâ 
communicada por mandado de intimação expedido pelo au-
ditor. · 

Art. 234. Encetados os trabalhos do julgamento, não po
derão, sob pena de· nullidade deste, ser interrompidos por 
nenhum motivo extranho ao processo. Ao presidente, tod~via, 
6 pcrmittido suspender a sessão para repouso dos jmzes, 
partes e advogados. · 

Art. 205. O escrivão levrarã acta circumstanciada de tudo 
que se passar na S1>.$são, para juntar aos autos logo depoi~ 
da sentenca. 

CAPITULO III 
l 

nos PROCESSOS ESPECIAES/ 

SECÇÃ.0 I 

!l .\ D E S E R Ç _:\ O 

Art. 23(). Logo que se Yerifique a ausencia de um <>ffi
ci::i.J. o comrnandante ou autoridade correspondente. sob cujas 
ordem cll0 servir. chamal-o-ü pnr edita.e;, publicados no 
Diai'iu Offir.ial ela Uniâo ·ou do;. Estados, para que se · apre
sento dentro do8 prazo~ marcados no art.. 117 e seus numeros, 
do Codigo Jlcna! :.Vlilitnr. Consummado o crime dr. desercão, 
fará lavrar um lr:!rmo com todas as circumslancia-s r. o assi. 
gnarú com tres testemunhas. 

Pa1·ngra.p!'10 unico. Esse termo, .junta.mente com a cópia 
do edital, cquiYalerá em taes crimes <i formação da culpa e an 
despacho de pronuncia. elo qua~ não caberá recurso. 
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, ~l't.. 237. Vinte e quatro horas após a verificaoão da au;. 
~cnc1a. de uma praca: de pret a autoridade, sob cujas orrlens 
m2med1atas ella sery1Z', communicará o facto ao commandante 
<la unidade, força ou navio ou á autoridade correspo;identr~ 
a. quaL _depois àe fazer inventariar por doís officíaes os obJe_: 
cto8 deixados pela praça, mandarú publicar no boletim ou 
detalhe de serviço a declaração da ausencia e o termo de in
ventario. 

Art. 238. · Consummado o crimé de deserção da praça o 
commandante ou a autoridade correspondente fará lavrar,' de 
accórdo com o art. 236, um termo .que, junto á cópia do bole
ti~ ou det~lhe de serviço, terá o yalor" previsto no paragrapho 
unwo do citado artigo. . 

Art. 239. O commandante, ou a autoridade correspon
dente, remetterá immediatamente o termo de deserção do of
ficial ou praça, com a cópia do edital, bblctím ou detalhe de 
serviço, a.o auditor competente, e este, aut{ladas todas as :Pe
cas, mandará archival-as no respectivo cartorio até á captura 
ou apresentação do réo. . . 

Paragrapho unico. Na ô• circumscripção o termo de 
deserção e ve;}a-: que o acompanham serão remettrdos ao au
ditor maís antigo corri ·jurisdicç.ão no Exercito ou na Ar-
mada. . · · 

Art. 240. Scientifieado da prisão ou da apresentação do 
-desertor, o Consel.ho, deoois · de tomar conhecimento do pro
e.esso, ordenará a expedição do mandado de citação do réo 
para ver-se procêssa:r. No ma~dado será transt1ri~tn o termo 
de deserção. . 1 

Art. 241. Presentes o ~. seu· advogado e o promot-Or, 
o processo será lido. F)inda a leitura, proc:eder-se...á·na fórma 
prescripta por este Codig:o, no'"· que for app1 ieavel, ao inter
rogatorio do l"éo, que poderá offerecer nessa phase do pro
cesso os documentos .que tlYef' em bem de sua defesa. 

Art. 2~2. Requerendo as partes a inquirição de testemu
nhas de a.ccurnQâo ou de defesa, cujo numero não poderá ex
ceder de tres _para cada uma, o Conselho mandará notifical-as 
para eomparecerem no dia destmado para a nova reunião. 

Art. ~-rn. Terminada a inquirição das testemunhas. ou 
si, findo o interrogatorio, não fôr requerida essa inquirição, 
seguir-se-ão as allegações oraes o_u escriptas, as quaes, si 
forem feitas por esta ultima fórma; serão junta.s a0s autos. 

Art. 24l4 .. Terminado o processo prepara torto, proceder
seJá. na fórma estabelecida no'l arts. 225 e '.?35. 

SECÇÃO II 

DA INSUBi.IISS.ÍÍ.O 

. ' Árt. 245. Terminado o prazo marcado para n anresenta
cão do individuo sorteado ou designado e do convocado para o 
serviço militar, si o mesmo não se apresentar, o chefe d(} 
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sei:vi<;o de recrutamento ou o commandante da unidade, sob 
C!!Jas orden~ i'ôr servir o convocado, fará lavrar um termo 
c1rcumstanc1ado, no qual se mencionarão . o nome filiação 
naturalidade, signae;:; cara-cteristieos e classe a que' pertencer 
aquepe individuo. Esse termo, que, como o de deserção, póde 
ser impresso ou da~tylograpbado, equivalerá á formação da 
culpa e pronuncia, da qual não · cabe recurso, e será assignado 
pelas me.smas autoridades e por tres testemunhas. 

Art. _246. Preso, ou apresentando-se, o sorteado ou desi
nado ~ o convocado, remettido o termo de insubmissão an · 
auditor competl'°'nte, com as informações sobre o alista:nento 
e sorteio, seguir-se-ha o pi·occsso estatnido para os crimes de 
d0~erção .1os nt'l8. 2rn e seguintes. • 

TITULO QUINTO 

ÇAPITULIO I 
DOS RECURSOS 

SECÇÃO I 
DOS RECURSOS E:M GEML 

i. Art. 247. >Das decisões do Conselho de Justiça ou do 
.~ · auditor podt!rão as partes interpôr os seguintes recursos para 

o Supremo Tribunal Militar: 
i •, aggravo no auto do processo; 
2•, recur$0 propriamente c!ito; 
s~. appellacão. 
Art. 24S. O l\iini.sterio Publico é obrigado a recorrer 

s;emprc do ctc~pacho de não pronuncia e ctas sentenças que jul
garem ·o:dincta a acção penal pela prescripção . 

• SECÇÃO II 

DCJ :\GGRAVO .NO . .\UTO DO P~OCESSO 

Art. 249. l)á-se agg:ravo no aut-0 do Qroccsso das deci
sões proferidas pelo conselho sobre questões de direito que 
incidentemente surjam na formação da culpa e no julga
mento. Interposto. o agg-ra vo, será immediatamente tomado 
por termo. cm que resumidamente se exporão os fundamentos 
da opposicão suscitada pelo aggravante. 

Paragrapho uniQ.<? · E ' pe~·mittido ás partes apresentar 
na occasião, por escr1pto, os fundamentos da questão levan-
tada, · . 

Art. 25Q . .p aggravo .do auto do proc~sso será decidido 
pelo Supremo Tribunal Militar corno preliminar do jul11:i.
mento, 



c!mara aos DepLlaOos - lm"esso em 29/00/2015 00:56· Página 104 de 149 

" 636 ANN AES D:\ CAMAR ... 

SECÇÃO _III 

. DO RECttnso PROPRI·AMEN'r.E DITO 

Art.. 251. Dá-se recurso propriamente dit"o das decisões -
r. despachos : · , _, 

1.0 nó a~uditor. que: 
. a ) não e;;tando mais reunido o Conselhn. deixarem de 

·receber a appellação ; .-
b) !ião conce_deretil a menagem; -
e ) .Julgarem impr ocedente o corpo de delicto ou o exame 

de sanidade; . 
d) ordenarem a prisão preventiva. 
2.~ Do Conselho de Justiça que: 
a) · detidirem sobre materia de competencia· 
b) não receberem denuncia; ' 
c i decretarem a prisão · preventiva; 
d ) não concederem a menagem: 
e" pronunciarem ou não o indiciado; 
f) julgarem extincta a accão penal; 
(J) não admittirem o auxiliar da accusação: 
1t. :1 não receberem appellação ou recurso. -
Art. 252 . E sses recursos não terão effeito suspensivo, 

sal>o os interpostos das decisões sobre materia de competen-
cia e. os dos despachos de pronuncia. . 

Paragraµho unfoo . O recurso do despacho de pronuncia 
- _ só suspende o r.ffeito determinado na lettra a do art. 216, 

e não impede que o réo sej a con·servado em priSã.o ou em me
nagem. 

Art. 253. Tratando-se· de crime cuja. ,pena seja- de pri
são, o r éo não poderá recorrer do ciespaeho de pronuncia sem 
estar preso ou no goso de mena:gem. . . . . 

Art. 254. Os recursos a que se referem as lettras a, e e· 
f do art. 251, n. 2º, seguirão sempre nos proprios autos, com 
as razões e documentos que as partes quizerem juntar nos 
prazos legaes. . ·- . 

Art.. 255. Os recursos propriamente ditos terão interpos-· 
tos dentro de 2'-i horas, ·' contadas da intimação ou· publicacã'J 
da decisão em presenca das partes ou $\eus procuradores, por 
um requerimento em que se especificarão as peças dos autos 
de que se pr-:tende trasladõ para documentar o recurso. _ 

Art. 256. Dentro de cinco dia;;, contados da interposição 
do recurso, deverá o recorrente juntar á ·sua petição os tra~a
lados e razõe:>, e, si no correr do m.esmo. prazo. ~ . recorr:do 
pedir vista dos autos .ser-lht>-ha concedida por cmco dia<;, ·' 
tambC\m contados daquellc ém que houver findado o prazo do 
l'CCOrrcm'te, e Ího ·será lambem permittido ,junfa.r as rar.Õe$ 
e traslados que quizer, · 
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Art. 257. _Com a tesposta do recorrido ou sem clla, '' 
Çonselho ou o auditor poderão reformar a decisão, ou mandai· 
.1m1tar ao re;im·,;o os Lraslados dos autos que julgarem conve
nientes 12ara i;u:;tontacão della. 
. Art.. 258. O urazQ concedido ao recorrente e recorrido paen 
Juntar traslados e razões poderá. ser prorogado até cinco dia:,; 
pelo Conselho ou lJClo auditor, si assim u exigirem a quanti
dade e quali,b.de do:;; lt·aslados. 

Art·. 259'. Sustcntadai pelo Conselho de Justiça ou pelo 
auditor a de·~bão rccor:dcía, l;Crão-os autos remettidos ao Su
premo Tribunal 1:\lilitar, dentro do prazo de 24 horas. 

Art. 260. Distribuido o rcrnrso, será o mesmo relatada 
no prazo de duas ses,;õcs. Exposto o caso e diseutida a matc
ria, ::;i o Tribunal não ordenar diligeucia alguma para maio~· 
esdarccimcnLo, profcril'·ú a decisão final. . 

Art. :!01. Si o proeurador geral pêdir vista .J'os autos, 
ser-lhe-á ·concedida por trc~ dia:,;, ficando adiado u julga-
mento. , 

Art. 262. Decidido o l'ecurso, devolvem-se os autos an 
auditor para que se cumpra o accórdão. · 

.Art. 26~. O .iulgamcnto dos recursos de impronuncia no 
Supremo Tribunal serú. secl'eto. · 

Art. 2-64.. Do recurso interposto fúra do prazo 11ão se co
nhecerá. · 

SECÇ.iO IV 

1) ,\ A P P E L L A Ç .\.O 

Art. ~o:J. Cabe appellação das; decisões absolutçrias ou 
condemnatorias rirofcridas pelo;; Conselhos de Just.i:i;a. nos 
casos de nullictaflc manii'csta d(l processo do julgamento ou 
·quando a sentença fôr contmria á evid~n~ia ~os aut~s. 

Art. ~66. Sô podem appellar o m1mster10 publico e a:; 
partes . ' · . 1 · -

Art. 26i. A appcllação intcrpo_sta P?1: s~mp r:_s pet1çao. 
dentro das vinte e quatro horas :-egumtcs a intimaça.o da sen
tença, ou á sua publicação na presenca das partes o~ st;us 
procuradores. Si ~s 1~u.rte~ . quizcrcm ~rrazoar na primeira 
iustancia terão marn cinco dias cada uma. . 

Art.' 268 . .:\ appellar,:ão :mbir:.í n9s p1·opnos auto~. t'~lw, 
:!li houver mai ~ do um. réo e a respeito dQS. outros _nao t1v~r· · 
sido ainda jn1gada a cau:<>a. Nrsle caso _-dara. o aud)tor t~das 
as providencia.:> para a pr~mpta e~tr~cçao e immedrnta .~x:r:e~ 
dicão elo traslado. Na ti~ c1rcumser1pçao o traslado podei a ~e! 
dispensado. 

Art.. 269. o pi-azo para remessa da appellacão é o estabe-
lecido no art. 25~. . . 

: Paragrapho unicn,. HaYepdo n0eess1·rladr~. do fra~ladn: ; 
"llp-pe11ação· deverá s~r rem.efüda dentro dQ \H azo de 10 dia . ., 
prorogavcis a juizo do audltor. 
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_ Art. 2!0· lnterpostit e recebida a app~!Iacão com ou sem 
ra~oes, sera o os . autos remettidos directamente ao Supremo 
Tribunal. 

Art. 27J.. ·A appellacão da sentenca condemnator~ é sem
pre ,susp~nsIVa; a da sen.tença absolutoria nunca impedir'á que 
o. reo seJa so_Ito, salvo s1 a accusação versar sobre érime pu
nido com mais de 20 annos dP. priSão e não tiver sido unanirne 
a decisão do Conselho. 

Art. . 272 . .() ~rocesso ·da appellação no Supremo Tribunal 
obedecera ::ís segumtes regras: ·· 

§ 1.º Rec~bidos os autos pelo secretario, que nelles lan
çará o respectivo termo, sel.'ão distribuídos pelo presidente ao 
ministro a quem couber a vez. \ 

_ § ~-· O secretario, logo .em seguida, abrirá, pelo prazo de 
cmco dias para cada uma, vista na secretaria ás -partes que ~e 
mostrarem representadas,. si não houverem arrazoado na pri
meira instancia. 

§ 3.º Terminado esso prazo e ouvido o procurauor geral, 
quando couber, vão os autos ao ministro relator, que, ao termo . 
d~ duas sessões. salvo si·allegar motivos que justifiquem a pro
rogação, o~ relatará minuciosamente em mesa. 

§ '4.º Findo o relatorio, poderão as partes, por seus pr·o
curadores, raze.r observa~ões orae::;, por tempo não exciedente 
de 15 minutos cada uma. 

§ 5.º Discutida a materia pelo Tribunal, decidfr-se--á por 
maioria de votos. 

· § 6.º Sendo do réo a ªJzyellacão, não se poderá aggravà-r 
a penalidade imposta. 

§ 7.º Si o Tribunal annullar o processo, mandará submet
ter o réo. a novo jule-amento, reformados os term0s- invalidados. 

Art. 273. Proferida a sentença condemnatoria, o presi
dente do Tribunal communical-a-á immediatamerite ao audito·· 
respectivo, para que providencie, expedindo _mandado. de pd-
são nu corno n"' caso couber. · . 

Art. 274.. No ca!':o de absolvição, o presidente dn. Tribui:-al 
communical-a-1'a por telegramma ao respectivo aud1tor, afim· 
de que providencie $Obre ~ soltura do réo. . . . . :. 

Arl. 27·5. O secretar10 do Supremo Trürnn~l _ M1hfar re.
metterá ao a11ditor respectivo uma copia da dec1sao que con.., 
demnou o reo, para que lhe seja fei~ ·'a intimac~o. . . 

Paragrapho unico. iO procurador geral ·tera sc1enc1a nos 
proprfos autos. 

GA:PITULO II 

!>OS EMB!\RGOS 

"\rt. 276. A's sentenças finaes do SuPrf:JmCJ 'fyib•:n:1 Jfi
\itar poderão sE:'r o-ppo$fo!" embargos de nulhdade, infrm,.entes 
<lo julgado e de declaração. 
· · Art. 2rz1. -Os emba:rgos devem ser apresentados na seo;e~

ria do Supremo Tribunal, quando o proeesso correr pela 6 · r.1r-
. , 

. .,_ _ 
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i:Umserii~<;ão, ou ~as_ sédes das auditorfas, quando correr pela-; 
outras c1rcumscr1pçoes, den~ro do prazo de 10 dias a contar 
do àa · intimar;ão ou sciencia das partes. ' 

Paragrapho unico. Os auditores remettcrão á secretaria 
do Tribunal os embargos offerecidos com a declaracão dada a 
do rec-cbimento, ou ctimmunicarão .que findo o prazo não 
foram os mesmos offere~»idos. ' ' 

Art. 278. A sciencia da decisão. manifestada de modo in
equívoco pelo rr!o, supprirá a intimação para o fim de podei' 
elle oppõr embargos. .· 

Art. 279. A petição para embargos será dirigida ao relator 
do processo. . 

Paragrapho unico. Os embargos podem ser articulados e 
acompanhados de quaesquer documentos obtidos depois de pro
Jerido. o acc 'irdão embargado. 

A.rt. 280. Nos embar.gos de declaração, a parte requererá 
por simples petie.ão. que se declare o accórdão ou se expressa 
o JlOnto que nelle se houver omittido. 

Art. 281. Do despacho .do relator, negando vista ou não 
recebendo os embargos. dar-s-c-<i sciencia á parte. · 

Art. ·. 282. {) secretario, logo que receber os embargo:;:, 
juntal-os-ú por termo nos autos e fará o processo concluso 
ao relator, 

Art. 283. E' de cinco dias o prazo para as partes susteu-. 
tarem ou impugnarem os embargos. 

Art. 284. A parte que se considerar aggravada com o dei!
pacho -do juiz relator, poderá requerer, dentro d~ cinco dia.3, 
tiue cllc apre:::entc ô feito cm mesa para o despacho ser con
firmado ou reformado pelo Tribunal, mediante processo 
verbal. . . . - - · t · Para~apho umco. Na pr1me1ra sessao apos a m erpo-
sicão do ~ggravo, será _elle relatado e jul!!ado. Não terá. voto 
o juiz que ti',·er proferulo o despacho aggravado. . _ . 

Art. 285. O julgamento dos em~ar.:_os .obedecera a 
mesma marcha. rln .inlgamento da<: appe.laç<.ies. 

Art. 286. E' permit.tido ao ·reo, pol'. s1 01~ por procura
dores, st1stentar oralmente, perante o Tr1bun3:, -e após o. re
latorio, os seus embargos, sendo-lho para isso conced1d()S 
15 minutos. 

CAPITULO III 

DA EXECUÇÃO Dl:: SENTEN('.,\ 

. .\.\{. ~87. A eondemnacão, logo qu~. passe em ·;julgado, 
produzira os seguintes effeitos: 

iº, saspender dos direitos politicos;.. . . 
2°. perda, em favor da Fazenda Nacional. dos ;nst~u

mentos ~ resulfados do ~rime. nos casos cm que o o!~endldo 
não- tenha direito á. resti.tuicão: 

·· · 3~ obrigaf:i~O de inde:mll~z.1.r o damno;. 
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Art. 288. A sentença proferida pelo Bupremo . T1~ibunal, 
passada em julgado, terá o e. cumpra-se :i> do auditor, em 
cuja circumscripcão houver sido julgado o proc.esso, e a 
quem o secretario fará logo remessa dos aut.os. 

Art. ;>Rq. O auditor, de posse da ·sentença, faru cxtrahir 
pelo escrivão uma guia, _que r_emet.terá á autoridade militar 
competent.e . 

Art. 290. A guia c~nter.á especificada.mente: 
i •, ô nome, gra·dua.ção, naturalidade, filiação, idade e es-

tado ·do eon:demnado; · 
2º, sua estatura e mais signaes por que se possa physica-

mente distinguir; __ · . 
3". quaesquer declarações particulares que as circum-

stancias w:;onselhem; · · 
4", a declaracão da pena imposta. 
Art. 291. De posse da guia, a. autori<iade designará o 

lagar para cumprimento da pena e remetterá o cc>ndemnado 
ao <iirector da prisão. Este :dará recibo para os autos e abrirú 
o respectivo lançamento em livro proprio. 
. Paragrapho unico. A guia com o recibo será logo remet-
tida ·ao auditor para. os devidos fins. 

Art. 292 .. No caso de, evasão do condemnadp, à autori
dade competente communicará o facto ao audifor ·da cir
cumscripção por onde houver icorrido o processo. Si ~oste
riormente b réo se apresentai." ou fõr capturado, a comtnUl}i-
cacão será f.eita ao mesmo auditor. · 

.'\rt. 293. A prescripção da condemnacão será decre
tada pelo Supremo Tribunal MHitar, ex-off icio, ou em v irLud-e 
de r epresentação do promotor ou requerimento da par te, ou
vido préviamente o auditor ·da circumscripção, por onde 
houver sido processado o condemnado, e o procurador geral. 

Art. 294. O . auditor acompanhará cuiG.adosamente o 
cumprimento da pena d.e ·tcada condemnado, de fórma que, no 
.mesmo dia em, que ella se tiver por cumprida. possa passar, 
mesmo por telegraroma, o com13etente mandado de soltui·a. 

Art. 295. A pena -de prisão, sempre que acarretar a 
per.da da. patente.>., proôuzirá todos os seus effcitos, logO' depqis 
de passar cm julgado a sentença. 

Art.. 29u. A sentença passada em julgado, que acarretar 
a perda de posto ou exclusão do serviço militar. sujei.ta o 
condemnado ao cumprimento da pena cm penitenciaria civil. 

Art. 297. O condemnado que se achar cm e:stado de 
loucura, quer .a enfermidade se manifeste antes, quer depois 
de iniciado o cumprimento da pena, · !';erá recolhido ·a um hos
"Pital de alienados, e, esse tempo será contaco como de prisã9. 

Art. 298. A5 penas de prisão com trabalho serão icum
pridas nos quarteis, fortalezas· ou presidias militares, e ~\l 
jeitarão o condemna'()Q a um regimcn -cfo trabalho. compat.ivef 
<:om a Ert1a curnplei i;ão physica, <:- de cduc.acã() moral, JJrq-
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porcionaida pelos re;;pecLivos officiaes. Não · é permittido o 
regimen peniteneiario em commum . 

.Art. 299. A prisão preventiva será levada .em conta in
tegralmente no euimprimento da. pena. Não o serã a menagem 
concedida nas t:idades, quarteis e acampamento:;. 

CAPITULO IV 

DOS C.:l\IMJ::$ OA CO~lPJ:."TENClA 01\lGlN.~RL'i.. Do SUPllEl\lO 'l'lUBU.NAL 
Mlf,ITAR 

Art . 3()0. . l'io processo e julgamenLo dos ICI'imes da com
:petencia originaria do Supremo Tribunal Militar, apresen
tada a di:muncia ao presidente, este procederá, na primeira 
ses:;ão, ao sorteio de tres ministros, um c·o Exercito, um da 
,Armada e um civil, .que funccionarão sob a presidencia do 
militar mais gradua-do ou mais antigo. 

Art . 301. Os ministros militares e o civil, de que trata 
o «artigo antecedente, exercerão durante a p·base da · instruc
ção as at~ribuições que este Codigo confere respectivamente 
aos juizes e auditor dos Consei'hos <i·e Justiça. 

Art. 302. As funcções do ministerio Dublico serão des
empenhadas pelo procurador geral. 

Art. · 303. !Reunidos os tres juizes, procederão segundo 
a fórma de processo estabelecic!-a para os crimes da compe-
tencia dos Conselhos de Ju.stiça Militar. . _ 

Art. 304. Nos Crimes de r esponsabilidade, si a denul1.cia 
cont.ivel.' -Os requisitos J_egaes. o :presidente do Tribunal, na 
primeira sessão, mandará in timar o d.enunciado · para res
ponder d<!ntro <!o prazo de i5 . dias . Findo o prazo, com a 
resposta ou sem ella, se decidirli <lo recebimento -0u não da 
denuncia. 

Art. 30:5. O denunciado não será ouvido : 
a ) quando est.iver fóra do paiz; 
b ) si fôr ignoradQ o logar de sua resi<!encía. 
ATt. 306. As decisões sobre pronuncia e julgamant.o 

fi.nal em quaesquer crimes, serão ·tom-adas por maioria do -
Tribunal, p.ara o que, satisfeitas as dilig-enci-aB J.egaes, s e 
apresentarão os autos em mesa . . 

Art. 307 .: ios ministros sorteados (art. 300) , t<>marão 
parte nos julgamentos do Tribunal, mas os autos serão re
Iata<1-0s pO'l' outro ministro civil, a quem competir a dis
tribuição. 
· Art. 3-08. Caberá recurso para o Tribunal das ~:iecisões 
que versarem sobre recebimento da denuncia, prisão pre-: 
v.entiva e menagem . • 
· - Art. 309. Das decisões proferidas pelo proprio Tri
bunal, só caberá recurso de embargo 'li dooi.são final. 

-0:· -Vol. XIV' 
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.li.ri.. :.llO. A rucc;ão criminal ex-offic'io peran·Le o Tri
huna! será · provcrca-da pelo lJresident·e por meio de portaria. 
Esta, uma vez pub:ieada, será entregue aos juizes, que serão 
sorteados na fót·ma <lo art. 3'00 _ 

.Art. 31 t. As -diligéncias. que se fizerem ncces~l'i.as, 
serii o executadas <le ordem ·do reln.tor, por int.ermec!io do 
audit.or -da circum::;crip~.ão, onde se devam realizar. 

Art.. :H!!. As funcções de offíeial de j ustiça sel'ão des-: 
cn11lenhud·ns pnlo porteiro d o Tribunal. 

, TITULO SEXTO 

CAPITUL'O TJ~ICO 

D.l JUSTIÇA -::>i!l.ITAR EM. 'l'E.'\lPO DE GUER&\ 

Art. 313. Na vigencía do (!!;fz:c'o de guerr'a, o elide <lo 
Eslado :Maior , ou o c-ommandante em ch;ef.e das forças do 
E::rnrcito ou da Armada, nomeará ·OS ·Conselhos de .fosLiça. 
Militar, que foren1 rnooessax-ios, os quaes funccioll'arão por 
espaço de trcs mezes e na fórma que se segue:· 

g 1.º P.ara o julga.mento de officiaes superiores os Con
selhos serão · compostos de .(l_oroneis ou capitães de mar e 
guerra.. ; . · . · 

§ '.°!." Para o ile capit.ãe.s e demais oU'lciaes subalternos, 
de major·es ·ou capi tãc.-s de corYeta e ele capitãês ou capitães
lenent.es. 

~.§ 3.0 P.ara o <le praças de pret, de accõrdo com o dis-
posto no .art: 21. · 

· - .Art. 31-L Os of ficiaes nomeados pet·ma.necerão no exer
cicio de suas funccões militares, <las qua.es serão desligados 
log() que o seu commandante receber a c<immunicação · '{lo 
-auditor sobre a nec-essida<!·e de reunião do Conselho . 

Art. 315. O official nomeado só poderá ser tra.nsf~rido 
para sehiço · differcnte, si o Conselho de que fôr juiz ain4a 
não estiver func:cionando. Em tal caso; deverá ser iromediata
niente substituído. 

Parasrapho unico. As subs.liluições dos juízes do Con
selho serão feitas pela autoricadc competente para a. n-0-
meação . 

.:\rt. 316. Os auditores e promotores acompanharão á 
<;uerr-a as unidades da sua circumscripção, e servirão junto 
ás grandes unidade;; do, Exercito e da Armada, .que lhes forem 
llcsignadas. segundo as conveniencias do serviço. Si sómente 
acompan!bar. ou .cJ.o auditor e promotor effectivos, ou . 4e 
interinos. Xa ü• circumscríP~ão o Governo designará livre..:. 
mente . os que ·devam partir. · 

Art. 317. O Governo crea.rá, quando necessario uni ou 
mais Conselhos Sup.erior.os de Justiça, que aeompanÍ1arão ·;i.S 
forças cm opcraçiS~s o .funGCfonarão como Tribunal de se-
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gunda inslancia. Cada Conselho compôr-se-ha, por nomea.c;ão 
do President-0 da Republica, de tres membros, sendo dois of-
1'iciaes ·gencrae5, effccti'!PS ou reformados, u um~ juii civil. 
escolhido livremente dentre os. audit<ires. ·Outro auditor ser-
virá como pI'ocurador geral Junto ao Consel.ho. · 

Parag;rapho unico . .O Conselho Superior de JuiStica pro
cc5sa.rá e julgará originariamente os officfaes gcneraes, de 
accõrdo com as J."legras estabelecidas neste Codigo e as ex
cepcões deste capitul'o: 

Art . 318. No prooesso :;e observarão os seguintes prazos: 
para .apresentação <l'<l .denuncia ou da <1e!Gsa, interpo.,;ioão -1fo 
I'eCUrSO OU da armcaaçã.O e ·SUStentacão destes - 48 horas; 
para formacão da ~ulpa - oito dias; e para o estudo dos 
autos pelo relator, o intervallo de uma sessão. 

' ArL 31.9. O militar ou civil condemnado á moi·te será 
fuzilado : · 

Art. 320. A pená <lo morte proferida cm ultima in
:sLancia por tribunal reunido em territor-io ou aguas militar
mente occupa.das, será -executada log.o depois de passar cm 
;iulg1l.do a sentcnc;a, ,salvo decisão em cóntrario do Presidente 
da !Republica. 

Parag-rapho unico. Será pePm~ttido ao co-ndemnado re.:.. 
ceber os soccorros espirituaes que reclamar, ce aooõrd.o com 
a sua religião. 

Art. 321. O miliLar que tiver de ser fuzilado sahirá da 
:r>i:isão, vestido de uniforme commum e sem insígnias, e teru 
os olhos v~ndados no momento em que tiver de receber as 
desc:u·gas. As vozes de f.ogo serão substituídas por signaes. 

Art. 322/ O civil que tiver de ser fuzilado s.ahirá da 
prisão · deaenteniente vestido, e ,,;erá executado na conformi-
dade do artigo anterior. . 
· Art. 323. Da. execução c!1a pena de morte se lavrará· acta 
circumstancia-da, a qual, a.ssignada pelo executor e cinco 
testemunhas, será remettida ao commandante em chefe das 
forças em operações, para ser publitcada em ordem do. dia. 
Uma cópia dessa acta, devidamente authenticada, s-e juntará 
aos autos. · 

Art. 324. As ·sentenças do Conselho Superior' <le .Just.iça 
não são susceptiveis de embargos. 

TITULO SETIMO 

CAPITlULO UNICO 

DlSPOSIÇÕES GEMES 

_.\.1·L. 325 . . Q,,; pt'Ocessos crimes militares não sâu suJe1-
t •)s a custas. e e:molumentos, selloa ou portes de correio. 

Paragrâpho unico. Os doottmentos offerooido~ pelas 
partes serão S'eJl~dos. 
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Ari. 326. Aos · autos ,<los processos ~riminaes se joot.al'".i 

uma índividual dactifo-scopia dos ré-Os. 
Art. 327. A policia civil ou milifãrizada é obrig.a'(}a a 

prestar todo o auxilio, inclusiv·e o da foroa, ás dilig~ncias lc-. 
gaes, que iõe . tiverem de levar a e:t:feito ·· fó1'a das estabeleci- · 
ment()S militares. · · 

ArL. 3:!8. 1fJs tahelliãe::; e r:sc:rivãcs em geral :;ão oJJriga.
. dos, sotJ pena úe re:;pon~ahilida-d"_,, a , acceila1· a pericia no:s 
examos de dwumeutos que se fizcre!m · necessal'io:; lIOS ;pro-
cessos militares. . . 

Art. 3.29. ,A$ multas commina.das nesta lei serão cobra
dus executivamente e recolhidas ao "Tbesouro Nailioool. 

Art.. 330. A l1abilitação ,judicial . para a .percepção' do ··
montepio e meio-setldo pagará as cüstas do Regimento da Jus- • 
tiça r.Federal e 'ficarã a cargo <los auditore~; t1ue, . na 6 .. cir,
cumscrípção, serão os mais antigos das juris<!:ieçõ-es respe-
ctivas. · . · 

'A.rt. 331. Si ·mais de um auditor. dentro d e ~o dias 
depois de vagar u•ma audit<iria de p.riineira entran"Cia, re'."' 
querer remoção, t,erá prefere-ncia o que fôr mais antigo e 
sendo igual a antiguida"<k, o que contar maior. temDO de :;er
vic;o :publico. 

Paragrapho unic.o. O requerimento poderiá -ser feito iior 
telegramma. 

ArL. 332. Os minist.ros mHitare.s que pelo ·seu post-0 ti
verem. vencimentos infer iores aos · dos ministrós civis serão 
equ~parados a ·ettes. 

ArL 333. Os ministros mfütares, que se invalidarem no 
cxt-ncicín do cargo, serão -reformados segundo as leis miiitares. 

Art. 334. A ·1egisla"ção da reforma compulsaria não se 
applica aos ministros · militares. . . 

Ar!. 335. O procurador geral ter{~ - um secretario, -que 
ser:\ um d'O::; funccionarios da Secretario do Tri-buna.l á sua 
N!(]Uisição . · . 

At'I.. 33G. üs ministros do Su.premo Trihuna!, pro
cm·ador geral, auditnres e promotores Lerão di~it.o a sessenta 
dia$ <ic fi; r ia:; [IOL' anno, i;em ill~·Cl'l'UPCâO, porém, da adroinís-
1.i'a!;ão r!a .iu .;.;tica. O .8upreruo Tribunal organizarú para. es.~c 
cffcito :l. tabclla nece5saria. '" · · 

ArL 337. Os processos se1·ão ·distl'il>uhl.os do. mut.io equi
fatívo por toc!os 05 ministros, .tocando de prcferencia aos mi
litares os >{]e crime de descr1;ão e insubmissão e -Os recursos 
de alistamento e sorteio. 

Art. 338. A aposentadoria dos ministros civi!l e audi
tores será r <.>gifJa pelas leis que r egulam ou Yl'nhrun a re
gular a dos .iuizes rederaes. 

. .\rL. 3:39. ·-Os autos não podem ser- dados cm confianca 
aos réos ou seus adyogac!os, a.inda mediante i·eeibo~ pode, en
tretanto, o escrivão, o.u o Seieretario do T1•ibunal, facultar o 
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exame dos mesmos em e.artorio P permittir a ex~racrão de 
notas e apontamentos nccessarios (t defesa . 

.i\rt. 3-10. As licenc.as de prcsidenLe e demais membros 
do Supremo Tribunal. !\lilíta.r· serão reguladas pelo Regimento 
Interno. As {lo procurador geral serão concedi-das pelo Pre;;i-
dente da ·Republica. · . 

Art. 3U. São compeLentes para conceder licença: 
a) o presidente do !Supremo ·Tribunal :\Iilit.ar aós func

cionarios -Oe sua secr.etari.a. aos auditores P seu;; ;;ubstitutos; 
b.) o procurador geral, ao·s membros uo minist.erin 

· publico; 
e) os auditore~, aos e~r-ivães e de.mais ser.,,;entuaI'ios 

Junto a cada auditoria. 
Art. 342. O tempo di! servi~o militar será. corn<,putado 

para os effcitos <la ap()se-nt.adnria. 
• Art. 343. O Presidéntc do Tribunal não tiirá voto nos 

julgament~s. O emnate importa decisão favoraYel ao réo. 
Art. 3H. A s~ntença criminal pas:;ada .em julgad() set'ú. 

por e:xt.racto annotada na fé d-e ·orfíeio ou nos as;::rn tameuto:-t 
do condemnaC:o. Esta nota uão poderá l;E' I' lraneaiJa, ~al\·u u 
caso de amnistia. · 

Art. 345. As penafüiades estabelecidas neste Codigo para 
;iui7.es e servcntuarios da justiça serão, quando· applicadas, 
transcriptas nos respectivós assentamentos. 

Art. ·346. O serviço .iu.dicial prefere a oufro .qualquer. 
Arf .. 134.7. As nomeações da cornpet.encia do Presidenfo 

dn. Republica. nal'a os carg.i);; da .iust.Joa militar serão rer~
rendadas simultaneamente nclos ministros da Guerra o da 
l\iarin:ha. . - ·. 

Art. 3!18. O .G overno forn<>iCerá passes graf.uitos aos of
ficiaes de Justiça para o desempenho de suas funcções. tant.o 
nas vias de communicações t~rrestrcs corno nas maritimaB. 

Art. 349. Contínúa em vigor o art. 5º, § 5º, <lo decreto 
n. f .rn. de {8 de julho de 1893. 

Art . 350. · As patentes <leis officiae-s effcctiv~::. refoi-
maGos, honorarios e das clnsses annexas. de que trata o art .. 5", 
§ 6n, do dcc!'elo· n. 1!1!1. de 181!3. e bem a~sim as dos (la 
~· linha, passam a ser eX'f.ledidas pelas Secretarias da Guerra 
e da l\I arinha . ·· 

A;rt.. 35 l. O st>r.·ico da jus tii:a militar, na sua parte 
arlministrn1.iví1. ficar:l a cargo do '.\-Iinistcrio da Guerra. ob

. ~rrvadns ali di!~posições deste Codigo. 
Ar!. :352. Fica abolida a faculdade conccdi·da aíls mi

litar!'s de rr>qucrc>r conselho para .~e justifi;carem dP. accusa
cões que lhr>s sr>.iam feitas; 

Art. 353. O .iuiz ,i11lgart'l segundo o allegado íl pr-0vado 
de ums. e outra parte, ainda •que 1J. consciencia lhe dicte outra 
cousa, e elle saiba ser a ve~ade o contrarfo do •que estiver 
provaiio nos autos. 
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~\rt.. 35-1. O rêo -será posto em liberdade antes mesmo 
de p1•oferida a sentença <lo Supremo rrribunal na appellação, 
ou nos embargos, logo que o tempo de prisão · attingir o ma
::tim10 da pena comminada· no artigo da lei . em que o houver 
julga-do incurso o Conse:ho de _Justiça, no. primeiro caso. e, 
no segundo, o proprio Tribunal ao julgar · a appellação. Esta 
disposição, no que fõr applicavel, ·se _observará tambem nos 
proce&sos e.a competenc.ia ~riginaria tio Supremo Tribunal~ 

Art. 35õ . .Os peritos que, sem justa causa, se recusarem 
a fa~e.r o corpo de delicto ou qualquer exame complementar, 
-serão multa-dos em 50$ a . 100$ pela -autoridade que presidir 
o ~to. 

Art .. 356. Aos audit()res e orgãos ·do ministerio publico 
1~ dcfcrn exereer a. advocácia criminal. . / 

Ar: . 357. Os casos omissos neste · rC.odigo serão res,ol-
viodos d_ ~ accôrdo com o direito commum . . • · · 

Art. 358. as accórdãos do Supremo Tribunal ·serão ·pu-
blicados · no Diario Official. · · · 

Art. 359. O advogado que em petições, arrazôados 
YCYrbaes ou escriptos, cotas ou quaesquer ·papeis forenses, 
deixar de guardar o respeito devi-do aos j~izes, soffrerá a 
pena <i;e suspensão de um a tres mezes, imposta pelo Su
premo Tribunal Militar ao tomar conhecimento do processo 
ou <de representação docümentada do offend"ido. · · 

Art. 3&0 . Revogam-se as disposições ém contrario. 

DISPOSIÇõES TRA,NSITOP.IAS 
< ... 

.Art. 1.º Aos actuae8 ,ministros, auditor€s, · auxiliares de 
auditor e mais serv:entuarios da. justiça militar são garanti
dos todos os c!·ireitos, vantagens, graduações militares .é re
galias asseguradas pelas. leis ánteriores. 

Paragrapho unico. Ôs auxiliares de auditor continuarão, 
como agora, a . prestar os servicos que lhes for·em distribuídos: 

.Art. 2.0 O nQVO cargo ·de ministro civil do Supremo Tri
bunal Militar ·S7rá provido <le .accõrdo com o art. 25, § 2•. 

Art. 3.° Ficam em disponibilida<!e, sem prejuízo das 
.vantagens que n.etua.lmente per~bm'n o actual secretario do 
Tribunal e os ministros militares, os dois auditores da Ca":' 
pital J.'edcral e o do Rio Grande do Sul. que não forem apro
veitados nos quadros fixados neste Codigo. 

Paragrap~o unico. Serão C.e preferencia pC>stos em dis-. 
ponibilidade os ministros militares e os au<iitQ!es ,que o re
.qucrerem. dentro do prazo de j O dias, a contar da publiC9-Cã~ 
deste Co-digo. Aos audit!)res ~o ·Rio Grande do Sul é con-
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cocido o prazo ·<te 15 dias e a faculdade de l}edir por tclc
gramma ··· a disponibilidade. Si nenhum requerimento fõr 
apresentado, ou si o fôr em numero insufficiente ou maior· 
·do que o exacto, o Governo resolverà quanto aet.s legares que 
faltarem ou aos requerimentos quo excederem, declarando 
cm disponibilidade os ministros ou auditores mais antigo~ . 

.Art. 4.º Os ministros militares e auditores postos em 
disponibilidade serão aproveitados nas primeiras vagas que 
de seus cargos occorrerem. 

Arl. 5.º Fica exLincto .o cargo de auditor geral da Ma-
rinha. - · 

Ar!.. G.• Os acf.uaes infcriOt'CS -elo Exercito n da Armada. 
que estiverem .s~rvindo como escrivães· ou escre-ventes, Lerão 
rirefcrcncia .cm igu aldade de condiç.:íes para os cargos de es
crivão, com baixa e demissão do serviço. 

Art. / .º A ultima escala de officiaes organizada- na fár
ma do art. 3M do Regulamento Processual C1'iminal Militar 
!-lel'virá para o sorteio dos Conselhos de Justiça., emquant.o 
não fôr cumprido o disposto no art. 15, § 1º deste Codigo. 
· · .Art. 8~ !O. Governo podeúí designar os auditorcii e au
~iliares de auditor, que o· quizerem, para, emquanto não fo
rem incluídos no quadro exercerem as funcções de protnot.or, 
-çom a gratif.icação addidonal de l :20(}$ a.nnuaes. 

Art. 9.~ O Supremo Tribunal continuará a julgar as cau
sas oriundas da Brigada Policial do Districto Federal e os 
recursos do alistamento militar na f6rma da legislação cm 

·vigor. _ · 
Art. 10. O Governo mandará organizar um-formularío 

do processo militar de accõrdo com este Codigo. 
Art. 1. L O Supremo Tribunal reorganizará a sua secre

taria, com os cargos e vencimentos que entender necessarios. 
ad ref erendttm do Congresso Nacional. 

Art. 12. O Supremo Tribunal, logo após a promulgação 
deste Codigo, organiiará a lista ele antiguidade dos au11i- . 
tol'es. 

Art. 13. os actuaes Conselhos permanentes do Exercíl.f.l 
e da Armada continuarão a funcoionar até serem sorteados ns 
novos Consc-lhos, na f6rma do art. 15, § 2ª. 

ArL 14. ~:\: fórma de proces~o estabelecido. por csfo Cn
digo, entrará. em vii:rr:ir 30 rliai; tlcpois de .~11n pul>I icar;iin no 
Diario Official. 

Rio de Janeiro. 30 de outubro d!! 1920 , - l oão Pancliá 
Calngeras. - Joaqnim Ferrei'ra Chaves. 
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.. ~. 'rt.~ELLA DE VENOIMENTOS 
Ordenado Gratifieaçio 

Auditor de ·1 ª enLrancia 8 :000$000 4 :000$000 
Auditor de 2s entrancia i2 :000$000 6 :OOOSODO 
Promotor de 1 ª entrancia 4 :800$000 2: 400$000! 
Promotor .de 2ª entrancia 6 :400$000 3 :200$000 
iEscrivão de 1.. entrancia 2: 400$000 1 : 200$000 
!E·scriv1lo de 2" entrancia 3 :600~000 1 :800$000 
Official de justiça de · 

i" entrancia . . . . 1 :200$000 · · 600$000 
Officíal de de j,ustir:;a. 

2ª entrancia. . . • . 1 :600$000 800$000 
Advogado na 6"' cir...., 

cumscripcão . . . . 
:~dvogado nas demais 

4 :200$000 

circumscripções . . 3 :ú00$000 
t?tf.inistros civis • . . . . 19 :500$000 9 :750$000 
Ministro!'\ milif.are~ . -Vencimentos militares 

· e mais o quanto 
bastante para per-. 

Total 

12:000$000 
18:000$000 
7:200$000 
9:600$000 
3:600$00G 
5:.ij.00$000 

1. :000$000 

2:400$000 

. 4 :'200$000 
\ 

3:000$000 
29 :250$000 

fazer . . . . . .• . 29 :250$000 
Procurador geral ...• 18:000$-000 6:000$001). 24:000$000 
Secretario do Tribunal. 8: 000$000 4 :000$000 '· 12 :000$00'.) 

~ 

· :() ministro civil, ao ser · nomeado, terá para primeirn 
c~t.abele.eimento 1 :000$, e o auditor 500$000. 

Quando a serviço sahirem da sôde da circumscrípcão, os 
auditores membros do Conselllo e promotores perceberão 15~ 
de diaria, os escrivães. 8$ e os officiaes de justiça 5$000. 

OBSERVACõES 

·• a ) O auditor, o promotor e o advogado interinos on 
a.d hoc perceberão vantagens pecuniarias iguaes ás do sub~ti
tuido. 

b) Emquanto a procuradoria geral fõr exercida por um 
dos actuaes auditoreg de 2• entrancia, a gratificacão será d~ 
3:000$ n não de 6 :000$000. 

e) Os membros do Oonselho Superior . de .Justiça n o 
auditor que servir de procurador geral no theatro das ope
rações, perceberão os vencimentos .de ministro do Supremo 
Tribunal e de procurador geral, respectivamente, com o nc
crescimo proporcional que a lei estabelecer. e na mesma c~
pecie de moeda, para os officiaes em campanha. Desta ul
tima '>'antagem g~nrão tamhem os auditor~s. p1·omot.orM o 

· l'lcrventuarios .. da justiça mili.tat'. que servirem no t.hcalro. 
da guerra. 

Rio de .Tancíro, 30 de outubro cl~ Hl20.-Jruio Pnrirliá Ca
loueras. - Joaquim Frrreir·a Cl1m:es. 
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?\ . 702 - 1920 

~!anda ·const-it-u-ir uma secljií.o a óadeim de chimica analytica 
na Faculdade de Medicina: da Bahia; com parecer da Com
-missao de füstrucção Publica contrario ao projecto e favo
ravel ao « véto ~ q·u e lhe foi op1wsto pelo Sr. P·1·eside·nte· 
da 'Republica. . 

<.Vide · projecto n. 387 B, de 1919) 

CO.M!\USS.:W DE INSTRUCÇ,\.Q PUBLICA 

PARECER SOBRE UM «'VÉTO) 
... 

S. Ex. o Sr. 'Presidente da Republica negou sancção á 
resolução do Congresso Nacional determinando que na Fa
culdade de :Medicina da Bahia a cadeira de Chimica Analy
tica passe a constituir uma secção, com eatbedratico e sub-
stituto, e dando outras providencia's. · 

Nas razões do véto S. Ex. refere-se parteiularmente a 
. cada :um dos tr es artigos do proj ecto de lei submett.ído á 

s.ua sancção, artigos que r epresentam disposieõcs <iifferen
tes, não relacionadas ~ntre si. 

Trata-se de um projecto de iniciativa da Gamara do:; 
Deputados, por ella approvada em 1919, e constituído a prin
cipio por doui artigos : - o primefro relativo á cadeira de 
Chimi_ca AnaJytica na. Faculdade da Bahia, e o segundo d P.
ierminando que os professores substitutos dos institutos d1~ 
ensino superior e secundaria fizessem parte das Nispectiva:; 
congregaoões, com o direito' de vofo em todos os assumptos. 
A este projecto o Senado accrescentou um terceiro artigo 
mandando dar maior desenvolvimento pratico á 7• secção 
nas duas faculdades de medicina, sendo posto em disponibi
lidade o respe.ctivo cathedratico. si assim o requerer, tendo 
accesso ao seu logar o respectivo substituto, com preferen
cia, na promoção a siubstituto, de um <los livres docentes da 
actual seccão que tenham regido cursos of.ficiaes da materia 
ou não, correndo por conta da subvenção das respectivas ía
culdadPs as dcspezas decorrentes .. 

Sobre esta emenda do Senado foi · em tempo ouvida a 
Commissão de· Instruccão Publica da Ca~ra, que opinou no . 
sentido de ser ·i:-lla approvada. Fui voto vencido,. na occasião. 
e justifiq1uei-o verbalmente fundando-me em motivos mais 
ou menos semelhantes aos do véto. e. mais a inda. no grande 
disturbio levado ás nossas faculdades pela · intervenção in- . 
congruente do Congresso Nacional em assumpto que affecta 
diréctamente uma das regal ias em cujo goso ellas ~~ acham. 
De facto, a lei vigente assegurou aos nossos institutos d~ 
ensino superior a•utonomia l]idar.tica, e, no c;eu art. 7()~ o de-· 
ereto 11. 530, ·de i8 <:!e marco de 1915 inclue, entre as attri
buições da congrega.cão, a . seguinte: - lettra d) cpropõr ao 
GovP.rno, oor inti>rmedio <lo Conselho Superior do Ensino, a 
creação, su;ppressão ou tránsformação de cadeiras~ , 
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Ora, · no caso vertente, trata-se precisamente de uma 
transformação de cadeira, como se deprehcnde das seguintes 
palavras do art. ~~ da re.sõlução vetada: - «Nos ci...rsos me
dicos de ambas as faculdades, a 7º secç'ão recebera·· um des
envolvimento pratico, ampliando-se a sua designaoão de 
modo a abranger a Pat.hologia experimental. constituind:) 
tudo uma só cadeira, etc. ~. Decretando umà tal transfor
mação, sem audiencia das respP.clivas faculdades e do Conse
lho Superior do Ensino, o Congresso Nacional não só burlaria 
aquella disposi1;ão de lei sabia '3 previdente, como ainda aba
laria um dos alicerces em que hoje assenta a organização do 
nosso ensino superior. 

?Ha ·nas razões ri~ vétr, um manifesto equivoco, '!m bôa 
parle devido á. má red,acr;ão do art. 2• da resolução vetada. 
O '.intuito do pro.iecto não era adüicionar. o ensino da patho
logia esperimental as da ~:ldeir:.i ae microbioio~:a. corno 
oouc:;ta daquellas r~7.ões e seria na verdade, um absurrlç . Re
fere-se elle ú í" ~eccão, que, na . ,fa.culdade do Rio, é hoje 
.constitui&a pela cadeira de pathologia geral; et·a. pr1rlanto. 
a <.!sta disciplina e não á microbiologia que o ·projecl.o !nafüla
va addicionar o ensino da -pathologia experimental. , 

O · P.Quivor,o -dci wlto se P.::::plica ·cabalmente pelo facto d~ 
ter o decreto n. 11. 530, que reorganizou o ensino :mperior 
e $er.:.undario na Republ ica, em seu art. Hl2, a'!:sign:iladn a 7R 
secr.;ão oonstituida apenas pela cadeira de microbiologia. O 
regimento interno da Fa.culdade do Rio, approvar:!io em julho 
fio anno passado, collocou esta ultima ~adt:ira na SR seccão, 
deixanrlo na 7ª a de patbologia geral. Não sei come-• dispõe 
sobre o assum'l)to o regimento da Faculdade da Bahia;· é pos
sível que mantenha a ID P.Sma divisão estabelecida nncruelle 
dl'creto. Si ae;sim fôr. mais sensiveis ainda se tornam os de- " 
foitos de redacção a que acima alludL .. 

As r?.zões do . t•rfto r.~Iaf,ivns ao ~rt. 3º do prcjecf.o, que 
~rêa pnra os profe~sores sub~litutos :i re:;alia de tomarem 
partr. em todas sessões ela congrr.:rn~ãn . . com direi to r.e voto, 
me parP.oi?m sem~at::is e conYenjent.es. De t'r.sto. tenho s0bre t} 

o.~sump!o npinião h:i muito formada <l ainda mais raiJ.jr.al. rpois 
.iu1im dP. toda convr.niencia ~r>.ía "~"e direito de voto rr.gul:tdo 
e::rclusivamcntc para os cathedr:itico~ . 

0 art. 1 • do proj P.clo diz respeito á cadeira cte r.himica 
analytica da Faculdade da Bahia r. comprehen;~re dua~ par!R.s, 
n 1primeira das qua~s é considerada cperfcitamente i·azoavea 
por S. F.x., o 81·. PrP.sidcnt.e da Rcpubliea, que, no entretanto, 
divergiu ela sr.:;unda por motivos ali :\s bem ponderosos •. 

Attenr!endo t1s razõl'.ls d0 véto, .fü esta commissão appro
'l.·nu um ituhsliiutivo. r!c )ninha lavra, determinanrlo fosse 
ncruella r.-adeira regir.a por cathedratico e annPxtlda ti 7"' se
cl}ão, ao l:i<Jo 'fa ch;micti. medica, servindo para ambos o· mes
m o professai.· substituto. · · · 
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"\' vista ;:los motivos expostos, a Commissão de lrt::f.rucçãv 
P11blir.a1~ dt>. parecer que seja ·rejeitado o proj ecto e approvado 
o 1•éfo presidencial. ·· 

Safa. das sessões. 15 c!e dezembro :de 192.0. - .4.nterf) 
Rotelho, Presidente.· ....:_ ,,\~evedo ·:.;;od:Pé, Ilelator' . - Ra~tl Alves. 
Bnrros f>e1iteado: - Arístarcho Lopes. - Heitew de Souza. 

PROJ EC'l'O N / 387 B, DE HH 9 

O Congresso Na·ciona! decreta: 
Art. 1.0 Ifo curso de pharm:i.cia da :Faculdade de Me'tliJ.-

0ina da. Bahia, a actual cadeira de ohiroica. analyti0a passará. 
a eonsl.ít.uü· como na Faculdade do Rio de .Janeiro, uma secção 
com catl::edratico ~ substituto, . considerando-se o · seu actual 
titular :como cathedràtico, com preferencia na promoção ~ 
suhstituto 1coe um ~J os livres do·~cntes na ··materia, medico, que 
tenna r egido cursos officia~s em miiis de dous annos lei:itivos. 
corre11do por ·conta ela subven..:ão da faculda-<le as despe::.ns 
da prl"'sente altcto.ção. . , . ·-

Art. 2.º · Os professori"s substitutos dos institutos de en
s ine-. superior e s~cundario, rege11do ou não cadeira, fazem 
pai te daEI respeCti'V3S Cougregações, com dlireito ele vot o em 
relação a todos os assumptos. 

~rt._3.º Revogam-:sc as disposições em oont ro.rio. 
' Sala das· Commissõcs. 19 dé dezembro de !919 

RfJdr.igues Machado . - Perlro Co-rréa. - José A.lve.~. • 

:V...ENSAGEM 

Exmo. Sr. Presidente da .Camara dos Deputados Por 
haver neg-ado sancção á resolúção do Congresso r,:l'acional, de
terminando que a cadeira de chimica analytica éla FaculdadP.. 
de Medicina da Bahia passe a constituir uma seccão e dando 
outras providencias, :ti:mho a honra de tranl>mittir a V . Ex ., 
com as razões do vr.to. dous dos autographos quP. ar..ompa . 

.,,, nhara.m a mensa~em n. 158, dr, 26 de agosto prox.imo findo, 
do Exmó. Sr. 'Presidente do Senado Federal. · 

Rio de Janeiro, G de setembro de 19'2{)•, 99º da Indepou
dencia e 32"' da Republica. - Epitado Pess6a. 

Resoluçüo a que se r·ef ere a men~aaem supra. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. j.• :"o curso de pharmacia da Faculdade de .Me<li

cina da Bahia, a actual cadeira de chimica analytica passará á 
constituir, como na Faculdade do Rio -Oe JancirQ. uma secção 
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C?ID cathedratico, e substituto, considerando-se O seu actual 
titula! como cathedrat~eo, com preferencia na promoção a 
substituto. de um dos h".r~s docentes i:a rnateria, m1~1fü:o, 11ue 
tenha regido cursos of.!1ciaes em mais de dous annos Jecti
Yos,_ correndo tJor conta. ·cta. suhvenção da faculdad1\ as des
pezas da presente aM.eracão. 

Art. 2.º Nos cu~sos medicas de amba;; as faculdades a 
7ª secção. rc_~eber~ um desenvolvimento ;lratfo•l, ampliando
s~ a sua des1~aç~o de modo a abrange".' a paLitolo;;i,in expe
rimental, consbtumdo tudo uma.,, .s6 cad•~ira. sendo posto em 
dis,ponibilidade o respectivo cathedratico, si ass1m o reque
rer, tend'<? accesso ao seu logar o resp·ecth·o substituto, com 
:Preferenc1a na promoção a substituto, de um dos livres do
centes da actual secçãó que tenha régid:> cursos officiaes da 
materfa, ou não, correndo por conta da suhvenção das respe
ctivas faculdades as despezas decorrentm; da presente alte-
r~ão _ · • . · 

Art. ~-º Os professores substitulos dos lnstitutos ,de en
sino superior e secun~ario, regew:lo 011 nfü) cadeira, fazem 
parte_ das respectivas congregacões, l!Om direito de "oto em· 
relaça o a todos os assumptos. 

Art. 4." Revogam-se as dispo.;;i1;ões ('ffi contrario. 

Nego sancção pelás razões •:onstanr.es da exposi~ão junta. 
Rio de Janeiro, 6 de setembro ,fo B~O.--Epit.acio Pes.~õa. 

RAZÕES D() VÉTO 
1 

· O projecto contém tres artigos. O primeiro manda que 
a cadeira de chimica analytica do curscí de pharmacia da Fa;... 
culdade de l\Iedicina ·da Bahia pãsse/a constituir uma secção 
com eathedratico e, substituto; que o acbual professor seja o 
cathedratico, .icom preferencia, na promocão a substituto. de 
um dos livres docentes da materia, medico, que tenha regido 
cursos officiaes em mais de dous annos lectivos:>. , 

A primeira parte deste dispositivo é perfeitamente ra
zoavel: visa uniformisar o regimen da Faculdade de .Medi
cina d'a Bahia com o da Faculdade de Medicina desta. Ca:pi
ta.l, onde já vigora a mesma providencia. Mas a ultima parte 
encerra medida inconveniente ou excusada. · 

Com cffeito. si o intuito da Congrega~ão é que o Poder 
Executivo, indedendente de concurso, nomeie substituto um 
dos actuaes livres docentes nas. condições prescriptas, como 

·parecem indicar as palavras acima reproduzidas, o project::i 
é inconveniente, porque, sem razão plausível. prescinde do 
conc:urso, que tem sido o re~imen sempre seguido entre nó,; 
no provimento dos cargos didacticos ·c, apezar ; de . todos !>s 
seULS defeitos, ainda constitue o melhor processo de seleccao 
das capacidades. Si, porém, a preferenria que se quer· esta
belecer teIJ?. por fim apenas favorecer, entre todos que se ha.-
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bilitarem em copcur.so, os docentes naquellas condiç.ões, o 
.projecto é excusado, porque esta preferencia. já está pt·evista, 
e atú em termos mais amplos, na legislacão em vigor . 

. O art. 2º 'do projecto addicíona nos cursos medicos o en
sino da pathologia e:..per imental ao da caç!eira de microbio
logia ; manda pôr cm disponibilidad e, si o requerer, o lente 
desta. cadeira, e nomear_ para seu Jogar o respectivo' substi
tuto, com preferencia,. na promocão a substituto, de um do;, 
livres docentes da actual secção que tenha regido cursos of
ficiaes da ma teria ou não~. 

- Antes de tudo é de nota"r que o Congresso autoriza a di;:;
pcnibilidade do catbedratíco, por não poder coagil-o a pro- -
fessar materia que, ao tempo do se.u concurso, era ex:tranua 

- ao programma da cadeira, e manda elevar a cathedra:tico, sem 
lhe reconh-ecer o mesmo direito, o substituto, que se acha 
em identicas condições. Depois, o proj ecto incide tambem 
aqui n-a cen.sura já apontada quan.to á chamada promoção do,; 
d'leentes, com a aggrava-nte agora de instituir pref.ereneia eni 
_ fav<>r destes, ainda que não tenham regido cursos off ici a..:s 
d-0 materia - «que tenha regido cursos orficia-es da rµa ter1a 
ou r../ió - é a linguagem do p t•ojeeio. 

O art. 3º outorga aos substitu.tos dos esitabelecimento2 
Je ensino superior ou secundaria, que não eslejam em regen
cfa de cadeiras. o direito de tomar parte nas c.Qngregações e 
vot.ar em todos os assumptos. Parece-me tambem incon.v~-
1liente esta medida . As congregações e::cercem, p or força da 
h.•i, a ttr.ibuições taes que convém sejam confiadas sóment!? 
3-0s cathedraticos, em quem a idade, a longa pratica do ma
gisterio e as responsabilidades inherentes ao exercicio àa 
funcção .constituem garantia segura de acerto e pru1encia 
nas dclibclracões. , 

Dar nellas accesso aos substitutos seria muitas ver.l')S 
expor ao voto menos autorizado de professores, fortes pelo 
numero. mas sem a expericncia dos annos nem a responsabi
!i<iade directa e actual do ensino, a decisão dos graves e mul
tir,Ios assumptos que pela lei vii;tmte sáo enlregu·es ao vere-. 
dictum das congregacões. 

O -Codigo do Ensino de i892 e~cluiá destas os substi
tutos que não estives~m em exercício de cathedrwt.icos. O ue 
i90i manteve o principio. A chamada lei organica (decreto 
n. S. 650, de i9H) revogou-o e incluiu-os então denominados 
p,.1if essores extraordinn.rio.ç entre os membros · perma.nentcs 
c!as <:on,::-regncõr.~. Dentro em potic.o. porém. reconheceu-a a 
inconveniencia da innov:icão e o decreto n. t1 .530, de 1915, 
voltou ao regimen· anterior. Nada aconselho. a abandonai! ·O 
ou !.1·n ve. 

Finalment.e, o projecf.o acaereta consideravel augmento 
de. despeza, íncompatjvel com os recursos da faculdade, que. 
a.mes m esmo deste novo onus. já está. reclamando reforco Jc 
~ubvencão, como consta de papeis em processo no MinisLcrio 
de Interior. 
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Pelas razões exp-0s~as, considero o pro-jecto contrario aos 
interesses nacion'aes. Nego·-Ihe, por:tànto, a minha sãncção o, 
rws t e1·mos do art: 37, s· 1° da Constituição, o de\'..olyo á Ca.
mara. que o iniciou. 

Rio de .J'aneiro~ 6 de !letembro de 1920. - Epito.cio Pe.ç-
s~a. . 

O _ Sr. ~resid~n.te - &tá finda ;i. leiM!ra. d() expediente. 

o ~r. E'u.g-enio Mülle.,. .(pela oNlem) - Communioo 
qne o ~r. Deput!:do Au tm ffatJLJ.,,ta tem deixado de C()mpat"ecer á.s 
se.;sões por motivo de molesth. 

O Sr .. Presi:len.te - A :'ilesa fica inteirada . 

Acha-se sobre a ;)Jesa um requei·imento quo va.c ser lirlo. 

E' lido, apoia.do e posto em discussão o $eguinto 

REQUERilIENTl> 

N. 83 

fü:<;neit"o. que sr.ia publicarlo no Diario rio. Coi,.,,.esso a re[lreo;cm
tação da Liga. Nor•nali3ta ·Je S. P11ul 1 !;l')bl"e eusi r•o pri 11 1.1. r:'io no 
Bras:l, entre;ne a ill~ pol' meu iutermedio, na scs:s:ã.o Je 2& de. uo-
vembro ultimo . · · 

Sala cla.s sessões, i6 de dezembro de l 9:'.0. -S:Llles Ju;aior . 
Eacerr:1da., e adiada a votação. 

O ~r. Nican.or Nascirnen.to (') - Sr: P1·e~i,lente, 
V. Ex. 111e ,>ermitt1rá q.ie ell. c.ie~La tl"iu11m.1., ué para.bens u.o Si·. P1·e-
sidente da Re:)ublica. · 

A gloria luminosa. de S. E"· · t ão procla.ma..fa pelo nobre l e'c{der 
da. màioria, accontna.-se c:i.1la. ve~ nw..,js. · 

Acocnpanbararn á. Argentina, na Liga. das Nac;.Oos, o. Cbile e 
o Perú. que se rr>tiraram provisoriamente da refê:·idi1 Liga. de modo 

· que tres dos maiores pai1.es da A.merica do Sul. estão ~!igadoo de 
ca.uda.~rios da Franç:t. n&1e momeuto. de11tre O> 37 paizes que cJm-. 
pareceram ã. asseroblé'a dn. Liga das Na~3S, o Brasil foi dos raros, 
ra.rissimos, que seguiram a F!'a11r.a, negando-se a: reducça.o dos arma
mentos. 

o Sa. ALv.i.RO B.1.PTcsrA ~· Inrelizmente. 
O Sa. N1c.\:tOR D) ~.1.scmE:.-ro-A gloria, pot'tanto, do S:-. Pre

sidente da Republha. a.cce11tua-se, como d1S50. ordem na. internacío-
11al. Ca.miah:unoscada vez mais p:4r<1. a condiçr,o brilhante · dê cau· 

Esta cl,iscurso não rol re:y ji;Lc p;·li) or~dor. 
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da.tarios rla F'r~nça., qne rep1•ec;enta h·)jc. ·n:l muo·Io inte1·aa.donal, 
a. r ac() ~o antt-liberal e auti-d~m'Jc.r;,1.Lica, a rl;lSisr.en~ia. ás iJéas 
a va.n~ada~. 

O S11 • . ·\r,VAM BArnsn .- E' preci~o di5liclguir entL'e a. Fran~?.. e 
o govcrn.:> fran~cz. · 

O Sn. Ncci1.xoR ;'\IASCntENT.o - V. Ex. diz bem - () governo , fra:n
cez. Va.cnos ticar como cauda.tat•ios apaga.do~ do go·:er:\o fra.ncez, 
que represeota hc:e, no mundo. o mifü:.t·ismo faliido, co11t1·a. a ori;a
nização industrial e a ill(;Orporaçã.o do proleta.1·1adó á sociedade 
molierna. . 

Sã.o victorias q11e a.ssignalam ca.d;i. vez mais o illustr::im sempre o 
go\•erno do 'r. Presi let1te d;i. lt·pdblica. 

Isso na. ordem ex erna. Na. or fom 'utcdOL~, nas activi·larles inter
nas, pocte~os an11an.·iar tra11ciuillamen-.e que o cre Hiô. do Hrasil 
desceu ta11to, ,que os empresLimos bra::,il ·iro::; foram rejc:.itadJs pelas 
americanas, corn <•xcpç ·Lo· 11111ca do e 'np .. e:;timo •lo Rio Gi·an1e do Sul, 

, por esta circurnsta.acia .fe que o c111e fo .,..iw a r<.!a lioç·~o dos empres
··· ti1nos é a respaitab.Ji ia.d.J .io; governo3 q e . os pro,,õ~m; e o g~ 

verno tio ft;o Gr:L11de d ·· Snt te1·á sr~ 1n.1L"e sem; cmpresliirnO$ cobertos, 
porque é ttmé!- orga.ni~çlo pel'f~1ta, ltoue;ta e sioi.;era.. · 

O Sn. C.t1.ntos in: CAMPOS - Peço licença a. V. Eir. para. dizer que 
todãs as organizações dos EstaJos bra,;1le11·os slo honestas e sin-
ceras. · 

O SR.. NTCA::'lOR ~.ASCBIENTO - Perdoe-rne V. Ex. : nã.o ma r~fe.ri 
a.inda. aos Esta 1-.s _esi.abebço o para.helo entre o govei·no fü::leral e 
a situa.ç~o do RiJ Grande o.lo :Su 1. 

O S.R. CARLOS DE CAMPOS - A ad1ninistraçio nacional tambem é 
sinéera.. · ... 

O SR. NtCANOR NAsCrnENTO - ·'\ pl"ova, é o cambio a 6 ••• 

O Sn.. CARL':>• ne: CA\lPOS - :-la.o qu::ir d;Z3r qae haja de~honesti-
da.de na. ad1nini.;:ra.ç io. . . 

O SR. NtcASOR XA~crn&.'l'TO _;_A prJva é o a.ban lono no commer-. 
cio, os ti tu los compra ·1os peh> ~over .10 sã.o 71 , e que <ista.o hoje a 64. 
nas p:•;iças eu:opéa.<:. S.i., esstlS os briltlautes negocios do garnroo que 
da.o em r~ulta. lo a ruína da patL'ia. 

O SR. JOAQOnt t)SoRro- :-;ã:) se esqueça V. Ex. de dar tambem 
alguma re3p JDS ibílida.Jo ao CQngresso. . 

O Sn. N1c.uoa N'ASClllENTO - V. Ex. me perdôe que não queira 
dar essa. 1·e:;porisabili,ialo ao Congreoso. 

O .5s. JoAQurn Osoruo - Em parte, ao menos, .. 

O SI\. NICAllúR NASCUIE.'ITO - .'.'l.\o pretr-n•lo a.bc:;olutamcnte -estabe~ 
Iecer um para11e10 entre os De1iutadüs q•ie tce;n combatido o Governo, 
que tcem r~iliti lo .a e•:>a. •m;ia, e os outr<.>i>, e, po~· e.;ta. razlo, desejo 
me esquece~· por c..>1Dpla&o '1e sawelhanta aspoct.o ~ questa.o. 
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O SR. JoAQUDI Oso1110 - Não tenho visto o_s Deputados da opposi· 
çlo combater orgia nenbuma . · Nesse terreno, parece que esta.o Roli-
darios -sempre com a ·maloria. . 

.O SR. NtcA:'ion i'iAsWIE:1TO -Não apoiado. · 
O Sn. · JoAQ011u Oso11ro - O que teem ·feito são. ataques pe:1so11cs ao 

Sl'. Presidente da. Republica..- · . • 
O Sn. fücANOR NAsCrnE.c;ro-0 que nli.o existe é a ditfol'llllÇll quu 

_ V. Ex:. fez a nte'·hontem. Ao passo q.ue votou o augmcnto das dcspc1.11s 
pai-a 01Palacio do Cattete •.• 

O Sn.. JoAQom O_sonro - Nã.o ªBoiado. ~eço a pala \lt'a. 
O Sn. N,:CANOR NASCIME!'l'TO- •• • ao passo que votou to-los o~ ll.U· 

gmentos, combateu o augmento para o Go11gresso. 
O SR. JoAQOnt Oso11.10 - Não é verdade que tenha frnvldo au

gmeqto de despeza eom o Pa.1acio do Cattete; houvo atú rod11c1(1LO. 
O S11. NiCANOR NAsCCME:'l'TO - Houve augooento de itítl :000:), co1nt> 

o demonstra.rei. · . 
O Sa. JoAQUI~ Oson_ro - Não o podera fa.zt;L' •· 

O Sn. CARLOS DE CAMPOS...:_ Ainda hoje, vem na imprensa o. oxpli-
caitão clarissima. • 

' O Sn. Nrc.-\:XOR NASCG\XE!iTO - ExplicaÇões destas, s1o faccls do dur; 
mas assllmO a responsa.bilidade de amanhã. trazer todos os documontos, 
pàra proYat' o aogmento de despeza do Palacio do Catiete. 

· O Sa. ALVARO BAPTrsu-V. Ex. estii enganado. 
O Sa. N1cA:xon NAscooNTO- V. Ex. 1•eri que na.o o~tou. Sol 11110 

V. Ex. ~ fülla11do de bôa fé, como seu digno collega do b~11ucd11 ••• 
O·SR. CARLOS DE CAllPOs - Peço licença a V. Ex. [>nl'U. ]lomlut'Rl' 

que tambem estou fallando <le boa fé ·. 

O Ss. NicAxoa N!SCntE:'i'TO-:- ••• mas amanhã trar(li u. pl'1H'I\ d1>
cumental do a.ugmento. 

O Se.. JoAQUL\f 030RIO - Einqua.nto n;io a. trouxer, fiu;s. J~ pú quo 
nao houve augmento. 

O Sn. NLCANOR NA.scnn:l'lrp .:...._ Pois, mostrarai que _houvu • 
. O Sa. ALvA.Ro BA.l'T1su. -- Se~ia melhor trazer ho,lo mn~mo 11 

prova. 
· O SR . NrCAl'fO:l\ NAsCntENTO - Não a. posso exhibir bojo porquo nt'lo 

vim prepara.d() para. responder a e~sa,contestação. 

o Sii.. JoA.Qum Osoruo - Então v. Ex . Jllio devia amrinar o quo 
atllrmou. _. ·· 

O Sa. N1CA.>OJ1 NA50XE.-."TO - Tenho, entretanto, a certou. abso· 
luta. do qtie verifi'Juei, de modo que produzirei a. prova do que hoave 
esse a.uguento de despeza. 
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O Sn. CARLOS DE CA~1Pos - E el1 trat·ei a. prova ern contrario. 
o Sa. JoAQUDl ÜSORIO - o ora.dor deve dar ainda a prova. de que 

-rotou contra o augmento, 1u1. hypotbcse dello ser exacto. 
O Sn. NrcANon NASCIMENTO - Nl!.o votei só: íallei contra.. 
o Sn. JOAQUIM Oson10 - Ent1io, fica adiado esse ponto. 

O Sn. N1CANOR NASCIMEtcTO - Adiada, Sr. Pr€sidente, a discussão 
desse ponto sobre o qual n1i.o trouxe os documentos, perguntarei si o 
Congresso ~tá satisfeito, quando o cambio chega-a. 6, de teJ:' vota.do 
creditas illiroitados. cujas contas, promettidctS diariamente, não cbe
garam ainda ao Congresso, e nao chegarão, porque já so declarou 
que só virão de])9i.s que o S. Paulo voltar da Europa, e elle sómente 
voltará em janeiro. 

O SR. JoAQIIDl Osoiúo - Eú não estou satisfeito. O Congresso, en
. 1retanto, não sei se estará, depois do augmento do subsidio. · 

O SR. NICANO!l NAscntENro - O que não posso comprebeoder, é 
que, ao passo que o Congresso tolera e apoia que o Presideate da Re
publica augmeute a. dElspei:a <lo Palaclo . do Cattete, e que receba 
accumu]ação remunerada ... 

O SR. OsCAR SoABEs - Não apoiado. Não recebe; V. Ex. não 
prova que tenba recebido como Presidente da Republica. 

O SR. NrCANoa ·NAsCntEttro - • .• como elle proprio confessou que 
recebia., e quiz se defender pelo Jornal do Commcrcio • • ·• 

O SR. Oscu l\fACBADO - V. Ex. vá ao Thesouro e verifique isso. 
O Sa.·N1cANôll NASCIMENTO - .•• estejamos a assistirá. ruina quo

tidiaoamente realizada da fortuna particular, reduzida de 4-i r., 
deapte da iodifl'erença completa. do Governo. 

·O SR. JoAQUIY Osoruo - E do Congresso Nacional tambem. 

O Sn. NICANOR NASCB!El\'1'0 - Dlz Y. Ex. muito bem - e do Con
.gresso Nacional. Nào queria provocar a responsobilidade do Congresso, 
mas desde que V. Ex. a affirma, tambem eu affirmo. 

A responsabilidade do Congresso, porém, não é tão dirccta., por-
que o Congresso vota tudo quanto o Governo manda votar. 

O SR.. JóAQunt Osoato - Porque assim procede? 
O SR. NrCANOR NASClMEi."ITO - V. Ex. dirã.. 
O Sll. Jo.i.QcuI Osoruo - Porque nã.o-rea.ge? 

· O SR. NxcANÓn N.i.scu11E:O'TO - Eu tenho reagido. Só posso respon
der por mim e por minha. consciencia., e nã.o pela. dos oul.ros. 

. O Sa. CARLOS DE CAMPOs - O CO!Jgresso tem vota.d!), na sua con-
sciencia, aquilo que julga ser de interesse para o paiz. 

O Sn. NtCA.,"!oR NAsCIMEi"!TO - V. Ex. diria melhor cena. sua. incon-
sciencia» ••• 

. O. -Vol . XIV~ .62 
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O SB. CARLOS UE CA.~1Pos - Aqui nã.o ha. uns mais conscientes e 
ontros menos conscientes. (Apoi<ldos.) 

O sa·. OscAR SoARES - Ne:n o orador viria dar lições de conscien-
cia ao Congresso. ~ -

O Sn. 'NICA:iOR l'fascmE~To - __ . porqac demonstrei aq1li, a.t.~ á. 
evidencia roais plena; que to:ios estavam votaodo o Trata.ia com a 
Inglaterra, não sabiam o que estavam vota.ado . 

O Sn. CAntos D't: CAltPOS E oUTRos Sns. DEPOTAoos - Não apoiado 

O 811.. JoAQUI~t Qeol\10 -:--- Decla.1'0 a. V, Ex. que sabia; acompa.nhei 
até a.o lado da. Mesa. a votação. · 

O Sn. NxcA.~OR N.-.sCIME~ro - Sorriam raríssimos, éntão, os que 
· sabía.m o que estavam votando. 

O SR. ALVAllO B&PTISTA-Por mim, não encontrei o texto. 
' . t . 

O SR. Nr~on NAscutEtl"T0-0 nobre Deputado pelo Rio Grande d(} 
Sul nem encont rou o texto 1 Ta.moem nilo o re~ebi . O tratado sahiu 
publicado, vaga.mente, em qualquer numero do Diario Official, uão no 
mllmEinto em que devia vir. . 

O S11. Jo.&QtilM OsORlO - Fo~, realmente, uma falha da. C9mmissão 
não ter juntado ao parecer o texto do Tratado; mas da.binão se põde 
deduzir que foi um acto clandestino; foi um a.cto publico. 

O S11.. N1c.~oil NAsc1:\1ENl'o - Quer sabec V. Ex. Sr. Presidente · 
. porque chegamos a. este esta.do_ de ruioa.? E' porque em cada acto 
of.ficial, cm cada. acto do governo, verifica-se immediatamente qqe, 
nã.o os interesses · publicas. mas os interesses privados, · sã.o os que 
governam, são os que dirigem, sã.o os que reaiisam. · 

o SR. CARLOS DE C.t~IPOS-Não apoiado. E' uma critica. toda vã, e 
desacompanhada de provas. 

O Sn. N!CANOR N..i.scnraNTo-V. E,.-:. vai ver a d:)cumen taçã.o • 
S1·. Presidente, votámos o anno par;.sado. aqui. a a.utorizaçao ao 

Governo para. · q11e · reformasse a. Saude Publica. E _ quer V. Ex. ver 
como é que oo reformo\1 a Sal!de Pnclica ~ No meio de toda a. pedan
tel."ia que corre. em mais de ~O paginas. no Diario Officialt a unica. 
cousa de etfec~vo, de efficaz é que foram eieva.dos os vencimentos 
dos altos füncciona.r ios da Saude, com immenso augment.a ·da dcspez~ 
publica. 

O.SR. JÕ<\QUnt ÜSOllIO - Quem autorizoq esse .augmento de ven• 
cimentos'! 

O SR. fücANOR NASCL\JENTO - Foi o Congresso, tendo eu falado 
. contra.. · · 

O SR. OscAR SoA.nEs-Contra o a.ugmento? 

O Sn. N1CA.'IOR N.iSCilrarrro-Contra. todo o pf'.ojecto. 

_o SR. Jo.&QtlLV OsoB10 - Eu ~e lembro de ter falia.do contri;. 
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O Sn. NrCANon NAsCiilIBNtO - Nos ultimos igjas P,e se.s.s'ão do anno 
'\)assa.do faUei contra, discuti o assumpto longamente. . 

o Sn.. CARLOS DE c.rnros - E agora. v_ Ex. está falland~ contra o 
vencido. 

O Sn. NICANOR NAscnmNl'O - i'jão é conLr;;.;,, .-c.mcklo; é contra os 
actos do Governo, o que V. Ex. não quer que cu faça . · 

O Sn. . CARLOS n•: C.rnros - Nã.o pÓsso querer ou d°<Íixar de querer, 
}\Orquanto Y. Ex.. pode fallal' livremente e quando bem entender_ 

o SR. NrCANOn. NASCUIUfTO - Nas V. E:c disse que C'stou r~Ilando 
.sobre roatel'ía veucicfa:-nào é materia. vencida : é a. docamentaç<lo 
dos actos do Governo. . · · · 

Eu sústento que ·o director da Sa.ude Pubfü~a. iria ncar com 
vencimentos extra.ordinal'ios, praticando o mesmo acto que e Sr.' Pre
sident.e da R.,::publica pratica, de acc11;roulnr vencimentos; pois ••• 

O Sn •. OsCAn SoARE.i - Não apoiado. 

O SR. NlcANon. NAscl~iENTO - • • • neste . regulamento se · verifica. 
que o dir'ector da Saude Publica terá, além dos ~·encimentos da 
director de ~fo.nguinhos. 27:000S annuaes como director da. Saude. 
Está aqui, no Dio}'io Offi.ciaL. · 

· O Sn.. JoAQum Osonrn - Isto 6 muito pouco, meu collega., dea.nte 
das di11icul.1ades da vida ... 

o·sn. ÜSCA!\ SOARES - o Dr! Carlos Chagas não aceun:mla os 
vencimentos de cbefe do Departamento da Saude Publica com os do 
director de Maoguinhos. 

O Sn.. ALVAl\O BAPTISTA .:..... ~Ias o ora.dor .diz que ~ccúinula. 
"·O Sn. OsCAR SOARES - Asseguro a V. E:c. que nao .accumula, e 

se V. Ex:. duvida. de ·minha palavt·a, trarei amanl)ã. uma: certidão do 
.Tbesouro. · · · · · 

O·Sn. ALVARO BAPTISTA - Não dtwido, obset'Vei apenas que havi.1. 
duas affirmat ivas diversas. 

0 SR. N1CA.:-!Oll. Iüscrirn:-;To - Aqui está, no Diario Ofli.cial {lendó) 
ordenam> :18:000S, gratificação 9:000S, total, 27:ooosooo. 

Agora, quer a. Camara saber o que é que, neste momento, faz o 
Governo Federal, quando elevava os vencimentos do director da.. Sa.ude 
Publica a 27: OOOS e dos outros dírectores, .ª de i6 e a rn contos?-· 

O SR. OsC.\R SOARES - Onde a prova de que o Dr. Carlos Chagas, 
accum ula. ? • 

O $:a. NrCA~OR XASC!i\l't:'."TO - A prova está aqui, no Diario Otficiri~ 
de donúngo, :10 de ontubro deste anno. 

() SR. Osci1.11. SÓARES - Repito: o Dr. Carlos Cha.gàs nã.o_ aceu~ula., 
si duvidam, trarei certidão do Tbesonro. 

O SR. ALv,mo B,\J>TtSTA - N~o ponho ern duvida a palavra de 
V. Ex.,~ tain bem tcpito. mas o 01·3dor apre~ta. documenta.ç;lo • . ,· . . . 
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O Sn. NICA.NO~· N~MENT~ ~Sr. Presidente, aqui está a documen~ 
taçã.o no Dia,.io Offi,cial (lc_ndo) : · 

Dircctol" Geral, is:ooos de ordem.do, _9:000$ de gratificaç1io, 
total 2i:OOOSOOO. . 

Sr. Pl"csidente, dil"<l.O alguns dos nobres Deputados que na.<la. mais 
justo do que pagar ao Dl". Carlos Ghagas, qtic é indubitavelmente, 
uma. notaoilidad~ cujo valur reconheço, e declai·ei desta ·tribuna, por 
occa;;iã.o da pandemia da grippc, que elle devia ser o uomeadu para. 
dirigir a. repartição de Sa.ude l'ublica. Deste modo ninguem mais do 
que cu reconlirice o talento. 3. c11.pa.cldade e ·o va.iol." do S1·. Ca.l'los Cha
gas. Mas nã.o posso comprehendet· que, na mesma lei, ao mesmo ro
gulame11to, em que se augmcntat•am os vencimentos elos funccionn.rios 
mais clcva11o:i, se diniinuisse de :1.Si>$QOO para i30~000 os ,·encimcntos 
dOs pobres scrvl!ntcs da S:ltldc Publica. Estou on na.o <locument.-~ndo 
()Ue aqaelles qno organizam os regulamento!\ o far.cm pro rlomo sua, 
pa.ra augrocntat' os pC"Oprios ,·encimeutos, rcdu?.indo o;; do;; trabalha
dol'cs, como aconteceu dll -180$000 pal'a :130SOOO? . 

Ha mais, Sr. Presideotn. C>t('S homçns tinb1i0l obtido do Congresso 
e chamo para isto a atteuç.ào do nobre lcade-r, que está. natm·almcute 
discutindo qualquer questão de flauta, mas isto é inter~nt~ ••. 

O SR. CARLOS DE C.uH>Os - Reservo-me para. contcsta.r as allega
ções do nobre Depnta.do, afinal. Não desejo entre!lleiar o discurso de 
V. Ex·. com -apartes. ·· 

ó Sn. Nxc&N<>n N.1.sc;rn~ro - V. Ex . sabe quanto acho precio-;a. 
a a.ttenção, e por isso mesmo a estou chamando~ 

O SR. C.uu.os DE CAMPOS - Aca.bei de dizer o motivo por ~uc não 
dou a.rartes. 

· O SR. '.'i1c.\nol\ N·Ascm&xT~ - O Congresso, e V. Ex. tem o dever 
de o defender porque é .o nosso leadar, ':l CoogrGSSo !'.lecretou que se 
elev1ll'ia até 50 "• a gratificação provisoria. aos inf(llizes ·serventes d&. 
Sande Publica, E ta.ritél. era a misoria d~s abandonados. que o 
proprio Sr. Epitacio da. Silva Po:;so:i., , r~onheccndo-lllcs esse . direito, 
em começo do anno que corre, outorgou-lhes 4.5$ de ;i.ccrescuno em 
seus vencimentos. · 

Tinham ollcs, nessa occasiã.o, i35$ de vencimeotos; com esses 
4aS pcrlizet•am a cxigua c 'irrisoria quantia ele :i80SOOO. . 

Pois bem, ago1·a, sem nenhuma autorizaçã.o fogi:;lativa, o Got"el'llo 
reértJZia os vencimentos dessCJ .lunccionario:- de i35S para i 36S e $US
pcoden o pagamento dessa. gorgcta. que lho; havia. siJo concedida. 
Fez mais: eut1·cgou esses dcsvent11rados tra!)albadores, como a todo 
o func"Ciona.lismo publico da. Hcpulilica, ás mãos de agiotas vorazes. 
Ao pas~o qoc o dircctor da Saude Publir.a e todos os altos funcciona.
rios recebem, nos dia.s 2 ou 3 de cad:i. ml.lr., os vencimentos integraes, 
os stibaltcrnos roccbc1·am os seus ordenados do outtibro 110 dia :!.O de 
dezembro de Hl.20 ! F,, tendo de csperat• 40 dias por !:CU pagamento, 
honveram de · cutregar os pulsos aos agiotas, protegidos da Saude 
Public:t, comQ são os ela Guarda Civil, onde, ·devo declarar a V. Ex •• 
Si•. Presidente, pa1·a honra. e _gloria dcsto Governo, um SC'. Cor-· 
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deiro, empregado .publico, da confiarn;:i. do. Sr. Pn~sidenle da Re
publica. da canfiar1ça do chefe de Po!ici<l, é quem exerce <t agiota
gem. Não paga em dia a esses pobres funccionarios, para qtic lenham 
de vir pedir-lhe emprestimos q uc cllc tiL·a da Caixa. p:rra adeantar 
aos necessitados, recebendo, depois, no dia do pagamento, os orde-
nados, emquauto os guardas nada recebem, - · 

-O Sn.. ·· ÜSCAR SOARES - O Sr. Prcside11tc da Republica nunca 
conheceu esse Sr. Cordeiro. 

V. ex. apon t<i to.ias as p~oa.s q ne lhes são desaffcctas c!lmo co
nhecidas do Sr. P!'esidcntc da Republica. (l!isos.) 

O Sa. N1c1~on NAsct~JEXTO-Niio posso rlizer :iue o sr. Osea1• Soares 
seja pessoa de confia.uça do S1·. Presidente da Hcpublica ..• 

O Sn.. Osc,\n So,\nEs-Sou amigo pessoal rio Sr. Presidente da Re
publica, desde os tempos d.~ ostra.cis;uo, e ni;to tenho muita honra. 

O Sn. Nrc,Hon N.1scrnE:'ITO-•.• µarque S, Ex.·, t~m vindo a esta 
casa. Jeclarar que certas propostas são gm·ernamentaes : aci·E'.ditando 
elJ! sna palavra. a commisslo de Fln:iri:,as apoi<1. uma mcdirla, e, 
depois o Sr,. Presidente da Hcpubiiua, v6ta o projecto. 

O Sn. OsCAR SoAnEs-Somos amigos sinceros, apezar de dioco1·dar-
mos em algumas opiaiões. · 

O Sa. NicANOn NAsCTMEXTo-Ahi nlo ha. discordancia. porque 
V. Ex. declarou na Çommiss~o de Fínaoças •1uc o projccto era gover
na.mental. 

o Sn. ÜSCAR SOARES-:-lã.o deela rei cousa alguma. V. ex., porq llO 
na:.o estava presente. nio pode dizer o qne houve. 

· O Sn. NicAr;on NAscu1ENTO-- ••• entretanto, e logo depois <le appro
va.da como governam~utal, foi a mediria vetada pelo Sl'. PrcsidenLe 
da. Republica. . 

Nã.o posso deixar do dizer que o Sr. Oscal" Soat'Os é da. c.onfiam;a 
do Sr. Pl"esidente àa Republica.. E, assim, uão posso deixar rie dizer 
que o Sr. Cbefa de Policia é da confiança do Sr. Presidente da Repu
blica, e que o homem· da. coufianc;.a do Sr. Geminiauu Vieira de Mello 
é tambem da confiança do Sr. Presidente • 

. O Sn. OscAR SOARES-Que ra.ciorinio, este! Quc logica ! 
Não pode a1·vm·at·-se em professor ou dii•ect.or rla. consciencia. da 

Cama.ra quem, cm Jogica, chega a taes conclnsõcs.(Risos.) 

O Sn. JOAQUIM 0.>0nro--:A forma por que o orador ~calJ011 elo racio
cinai- não autoriza. o a.-;s'.\rto de que o no~o illustre col!t-ga, Sr. Os~al" 
Soares, é da. confiança do Sr. P1•esidente· da Hepnblica. Bastal.'ia o 
véto á resoluçã.o a. que .•. 

. O Sn .Nrcuon no NAsCDrar>ro-Perdio; V. E'.I.'.. podcl'i~ <lizer que eu 
qoiz ser amavel com o nosso distincto collega, muito mai5 qne o 
Sr. Presidente da Repu blic:i. 

Sr. Presidente. est3 é e. ía.cto que estou documenta.udo. 
Na reforma. da Saude Publica. foram augmentados os \'encimenros 

dos altos digna.ta:rios daquelle departamento. 
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E qllanto ao esi-:tdo· aotual e ao futuro da. Saude Publica ha. d e ser · 
~ mesruo primado que temos boje na tuberculose, havemos .de con
tinuar a ter: o primado . da tuberculose;, das rnolcstlas gastr1cas, das 
molestias das vias respira'torlas. . · · 

São as tr:es molestia!l car:.1.cteristicamente da rniseri,\, e porque 
o São~ Porqlle o regulamento da Saude Pub1ica se cumpre ·,I>elo modo 
por que passo a. expor. 

~a em toda. essa pedaotarfa qtte aqui se encontra. n o Dia'l'io 
O{ficial um largo capitulo sobre a tuber.;ulose· pulmonar. E sabem 
VV. EEx. qaem é o <).t'fmiuistrado1· . geral da Saude Publica? E' um 
notorio e conhecido tuberculoso. Esta é a . sinceridade com que se 
administra. · · -

o pobre, aquelle qqe for encontrado em qualquer recanto ~ban
doaado da cidade será retirado da ci~culª'ção corno homem perigoso a 
todos quantos andam nas ruas; mas o a.dmíni:itr:Ldor, aqu elle que 
estã em · contacto com toda. a f!lnte que administra a Saude. é um 
tubercul~so, mantido pelo Govero.) no eitercicio de um cargo . que. 
ent.cade Justamente com. a propbylaxía. da tuberculose! 

O SR. AMOR PRATA :_De quem é ·esse diagnostico? 
o SR. NJ.CAMII NASCOIE'.'>TO - Estou me referindo a facto?. de noto-· 

rieda.de ·ab~oli.rta. . . 
·A publicaçao demogra.phica.· declara que positivamente a cidade 

do füo de Janeiro é aquella que tem a percentagem maxitna de tu-
terculosos. · .. . · 

O SR. THO:'ICAZ RomuGUES....:... V. Ex. queria que esta situaçã.t) j á. esti~ 
vesse modificada:? -

--O SR. NrcA.N"on NAscnri:Nto .:....Paga.mos, ha cerca de :1.5 aunos, 5 e ô mil 
conto:; annuaes,-e a.gora S mil.- para derender a cidade precisa.mell
te desses males, e no entanto, estamos hoje" ainda nesta situaçlo. 

Quer V,. Ex. saoor;Sr. Presidente, porque estamos nes.sa situa
ção.? N~ quem igno--e que. a. tuberculose é uma molestia da des
nutrição: da miseria. Nã·o hA quem .ignore isso. -

-Vou lerá Ca.mara o depoimeuto de um servente da Saneie Pu
blica, que o a.ssigna. corajosamente. E' .para. se ver a .sinc_eridade. com 
Que fafa. esse bomem, vou mostrar aos nobres deputa los a .ass1gna
tura.;. Não a publica.rei porque não quero, que elle seja victima da.s 

· persigaiÇOes atrozes dos pod~rosos. 
E' o seguin~ o depçiimento: (lê) . _ 
Assim. em ambas as cla.sses ba dímioni<;ã.o de vencimentos pa.1·a. 

esses infelizes, para. esses degràçados. Fez-se ·mais: aprovei tando-se tia· 
reforma., foi adrnittida uma. enorme qnantiriade de emprega.dos que 
nã.o eram da. Sa.ude Publico, e collocados na. ·primeira. classe, a.o passo 
q·ue Yellios·trabalha,fores, com i4- e i5 annos elfectivos de casa fica· 
ram na classe segunda. com os seus vencimentos refozidos ! 

.O sa. osCAR so.~nEs-Nào sei qual o numero dos serventes nem os 
nomes. · 

. ~ . . . . 
O Sa. NrCANon NASCIME..1'\TO - Confiado na discreçã.o de V. E:t. 

passo ás suas mã.os o papel. V, ~x. podefá. ler Q noIQe. 
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O SR. ÜSCAR SoAnEs-Est.ou apenas dizendo que ignoro o numero 
dos seL·ventes e os nomes. Mas, pcJ;t rcdacç1o lida, parece mais um 
doutor em direito ou cm -mediciila, do que um serd}Ote~ quem escreve. 

O SR. NrcA:son NASCDIE:STO-Passo o papel ás mãos de V. Ex. parª 
que n1o faça pilheria e confio em soa honra p:tl'a qne niio ~·á. dcmm-
ciar esse pobre borrem.. · 

O !5n. Osc.m So.&RES-E~ou apreciando apenas a "r edacc;ão do.ser
vente. Trabalharei até pela. prom-0ção desse intelligente funccionário • .• 
(.RiSos). 

O Sn. Nrc.~:-;on N . .\SCIMEXTO - Si·. Presidente, a Camal'a. que vo'to~ 
hontern o angme_ato de seus subsidio.-, virá diier ~i esses homens 
podem ficar ganhando i30SOOO ! 

O Sn •. JoAQllrn Osonxo-Nào podem, é cla ro. 

O Sn. NrC.\NOR NASCDIENTO -Si para nós, ganhar iOOS era miseria 
tanta que se fazia preciso aug-mentar os nossos vencimento;; ; si o hon
rado Sr. Presidente da Republica precisa rlc 27i6:000$ annuaes parn 
maoter as dcspezas de seu palacio, pergllnto cu: csse8 pobre.> homens. 
esses br~sileiros poder!lo viver com i30S meosaes ? Nào, ou é a propria 
Saude Publica que está organizando um viveiro novo de tuberculosos 
que, pela. desa utrição, pela mi:;eria, v;10 ser os melhores vectores 
desse flagello nas casas de familia que vão examinar. 

Si nã.o po;lem viver oom esse exiguo vencimento, qual a ::;oluçilo 
que o Sr. Presidente da Republica dará ne ,te caso? · 

O SR. ALVARO BAPTJSTA- De ~80$, passaram a. vencer f30SOOO. 
Ahi é q~e está. a. gravida.de do caso. · . 

O Sn. NrCA:'iOn NASCmE.oYro - Ao passo qne se elevavam os venci
mentos dos alto:; mandarins, reduzem-se os desses pobres homens. de 
i80S par;& 130$000. Mesmo nao contando a gc·a.tifica.ção de 45$, ainda 
perdem 5$000. 

O SR. ÜSCAR 8oAJ1ES - Sou de opinião qne cffoctivamente, como 
está. na lei, elles são mal pagos. 

o SR. NrCA~Olt NASCUIE.i.'iTO - Então V. Ex. certamente vae dar o 
seu voto á emenda que vou apL·csentar. · . 

O Sll. Osc.tR So,\RES - Si fôr justa poderei até dar parecer fa
voravel • . 

O SR. N1CAXOR NAscrne...,:ro-.Mas si V. Ex. acabou de dizer que ~!la é 
justa, que clles não podem viver com esse exiguo venci~ento! Portanto, 
se eu augmontar 45$ a esses homens, V, Ex. naturálinente vetará. 
E' questão de consciencia e de coração, tanto mais quanto a decla~ 
ração de V. Ex . já. está. feita. 

O Sn. .JoAQurn Osonio . -Até ::·o % , eu vota.rei. 
O SR. NICANon NAscmr.:sro.- Sr. Presidente. dern declarar á 

Camara quo esses pobres serventes da Saude pµb~ica., a.bs9lutaniente 
não são eleitor~s do prime!rQ dis~riçto . . • · 
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O SR. ÜCTAVIO ROCR.o\..-Nã.o.são? 
O SR.. NtCA.NOR NASGIMEC'l'.ro- ••• porque a (<cangan da administra~ 

çli.o da Saude Publica, se orga.nisou de tal fürma. que todos ell0S estão 
alistados no segundo distrícto, para votar com o Sl". Paga.ai, fütlo do 
administra.dor geral da Saude Publica.. · ' 

Assim~ não tenho nenhum interesse· político. O alistamento 
encerrar-se-á. no dia 20, de modo que não posso nem transferir nem 
a.listar mais esses homens. Elles não representam para mi.m nenhum 
auxilio eleitoral ou social. Mas, como appellaram esses homens para 
mim, julguei que, nã.o podia deixar de trazer ao coahecimento da 
Ca.mara., esso appello, e o faço, agol·a., desinteressadamente. · 

O Sa. Ar.VARO BAPTISTA.- Attitude muito sympathica aliãs, muito 
correcta {Apoiados) • • 

O Sa. füCANOR N!scnmNTO- Aquelles que votaram hontem o 
a.ugmento de seus subsidios, terão porventura. a coragem de negar 
essa miseria a esses pobres serventes ? 

O SR • . JOAQUIM Oso!Úo-Apoiado. 
O SR. NtCL"(OR NASCIMENTO.- Já vê o nobr~ Deputado, leader da 

maioria que quando disse que esse regulamento era. feito para. gaudio. 
dC>S grandes e oppressão dos pequenos, trazia documentos em máo. 

O SR. CARLOS DE CAMPOS - Continuo a dizer que só respondeL'ei 
a. V. Ex. no final. 

O SR. Nrc.L"iOR NASCnrENrO - E' faci[ V. Ex. fará., como .fez, 
quando disc11tindo ea a q1rnsta.o dos operaeiOs de Slo Paulo, promst
ten traria os inquerltos e dfacuttrta a. questão, e mais de um a.nno é 
pa$1dO sem que eu tivesse o goso de ouvir V. Ex. 

o SR. CAIILOS DE c~~fPOS-Posso informa.~ a V. Ex-. que o indivi
duo q,ue era accusado do crime contra o operaria foi, absolvido pelo 
jury. · 

O SE. NcCA:'.'iOR NAscnmNro -Era natural.., 

O Sn. CARLOS m: CAm>Os-V •. Ex. não faça agora opposl~ão á. Jus.
tiça. da minha te1•ra. 

O Sa. NtCA.NOR N.SC!M:ESTo-.... era naturalis>imo. Es~c final, aliás 
foi annuncia.do por nó3 aqui. Mas o que é certo é que o operaria nã.o 
reviveu, 

O SR. CARLOS DE CA.MPos-Não mor1·eu. 
O sa. Nrcuoa NAscmE:-;ro-C:i.stellani n:i.o morreLt? )forreu imme-

diatamente no a.cto do tiro que levou. 
Os~. CARLOS m: CA~tPos-Só si V. Ex:. falla. no out1·0 caso. 
O Sn.. NICANOR N.'.scmENrc>-~Iorreu incontincmte, na. mesma hora. 

do assassinato. · 
O SR. CARLOS DE CA:.J:POs-Sll.o varias quest;õosJ do maneira. que nilo 

sei a. qual dellas V. Ex. se refere. 
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O Sn_. NtCA."iOR NASCiilIEl'l"i'O:-Refir"o-mc á. do ~oldado qu::i atirou e:u 
pleno peito de um operaria de i 7 annós e o fulminou. 

O SE. CARLOS DE CAuPos-Tiro casual. 
O Sn. NrCANon NAscumrro - Tü•o Msur.l? ;}fuito bem ap-mtado, 

com pontaria segura. 

o Sn. CARLOS DE.C.rnPOS-:iã.o ar::iiaJo. 

O Sn. N1CANon NAscnuENTo-Devo agora perguntar ao Coogres.so, 
q_u~ COI_n tan~ .altivez, com tanta coragem voton o augmnnto do sub
s1d10, si os d1ar1stas postaes e os empregacios dos Correios podem an

. àar rotos e esfarrapados pelas n.ms pedindo esmolas para viver? 

O Sn. JoAQum OsoRm-A questão abi não é de coragem, é de di-
nheiro. . 

O SR. ÜCTA.VIO Roca:A -O Sena.do já vae augmentar de seis mil 
contos o orçamento da Viação, para. justameote a.ttender aos Correios 
e Telegraphos. . ' -

O Sn. NrcANOR NAsc1111E""Tº - V, Ex. sabe que o grande eleito, 
o grande da Elepubl)ca deseja que a autorização seja global, para que 
elle possa fa.zer o qae quizer desses seis mil contos, e o Senado quer 
condicionada. a reforma, e ahi está a difficuldade. 

Não podemos dcb:ar que andem assim estes homens, jã. não quero 
dizer por nma questão de solidariedade, de caridaàe, mas por uma 
questã.o de defeza d.e saúde geral. Se transformarmos todos os esta
fetas correio~ e télegraphos em vectores da tuberculose; si trasfor
marmos os emplfegados da Saúde Publica que andam pelas nessas 
casas em tuberculosos ambulantes e livres, não praticaremos unica
mente um :.l.Cto de impiedade inqualificavcl, senão tabeni um crime.-

Desejando ir mais longe, Sr. Pl'esidente, eu pediria a V. Ex. 
me inscrevesse para amanhã, na hora do expediente, nos termos do 
novo regulamento. Devo dizer a Camara, entretanto, q110 hoje, não 
faço unicamente a clla esse appello. 

Sabe a Camara o conceito que faço do St·. Presidente da Repu
blica ••• 

O SR. ALBERTO St..RltE:'iTO ~ão é o mesmo que V. Ex. externou, 
quando fez conferencias em Sii.à Paulo .? , 

O SR. NicA..~OR NASCIMENTO-E' diffet•ente. V. Ex. não quererá. 
negar-me o direito de regeneração. Estou regenerado. 

Não quero declarar que o Sr. Presidente da Republica, nao seja 
um homem multo intelligente e muito culto. 

Estou certo, que se elle soubesse da flagl'an"'ia desse horrendo 
absurdo, desse'crime tão evidont.e, tão marcado, e1ie teria corl'igido 
essa miseria, antes qnc todos esses Ja1·es se estivessem lemntando, 
como se estão levantando, em côro contra. o Governo que a.misera o 
commercio e a industria, que concorre para llmn. situaça.o que uos 
trás o cambio a 6 e reduz ã. fome o funccionalísmo publicot cuja bolaa. 
·entrega a agiotagem. 
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E~ton certo de que quanrlo S. Ex. tiver noticia oe qílC, com os 
45S ~ados a c~ses estoma.gos faminto;;, corrigirá. es~a. dm•a. sitm1.~'.i.o, 
terei cntlo, talv-es, a. unica o.::casilo de appla.udir o seu gt>sLo. 

o Sa. Ar..nno BAP'CTSTA-N"ós corrigiremos. 

O Sn. NrCHOR NASCtl\lll:NTO-V. Ex. a.filrma? 

O Sa. Ar..vAno BAPTISTA-Sim. 

O Sn. NrCANOG NASCIMENTO-Temos a palavra do Sr. óscar Soares, 
temos a palavra. do Si·. Alvaro Baptista, como fiaóores.:.da emenda 
qtJe vou apresentar, mandando entregar a. es.~es bornens de novo os 
4-5$000, . 

Estou daqui a. golieit:is um otba.r suave do nobre lcaclcr da 
maioria. · 

o Sll. C.\JlLOS DE CA~rpos-Y. Ex. tem tido sempre' para as boas 
causas. 

· O Sn. NrcANOn NAscrnENTO-Aqoi fica o men a.ppello, endereça.do 
tambem ao Sr. Presidente oa. Republica. e a.o nobre leader, para que 
deem o reforço da fiança. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Sal'.D.paio CorríSa (")-:-:.-Certo, Sr .. Presidente, 
cu desejaria. que a si:.ua.~J.o financeira e economica do paiz fosse hC\.ie 
tu.o estavel que, deante della, pudesse eu di,;pensa.r algumas conside
rações sobre. o actual eo;tado das nossas principaes praças com
merciaes. Não me é rlado. porém, fugit> _ao cQmprimento do devet> 
que me impõe e exei:<:icio do mandato a mim conreric!o, dizendo sim:e
ra.mente a.os meus coUega.s 'de Casa. que a N~ã.o atravessa, na hora 
presente, pbase bastante critic&, que não .ma.is podemos àcompanbat 
de braços crazados. 

O Sn. JOAQUIM Osonro - O Sr. Luiz Dorninguei diz que foi sempre 
assim. · 
. O S11. SAMP/i.lO Coaui;A - Reim~sent;mtc do Dist.dcto Federal nesta. 
Casa, eav'ia.'.lo á Camai-a pela maior ci.fade commercial do paiz - ta.o 
irnportanté que nella. se liquidam, por assh1 dizt!r, quasi todas· as 
grandes opera_ções reai!zadas no Brasil - sinto-me 1~0 de·;er inill u
divel de chamai· a attençáo dos meus honra~os collegas e 005 poderes 
constituidos para o ioce11di, qug, iofcli.zrncmte, romeça a lavra.r. Alias. 
St". Presidente, a.s obs_'.!t'Va.Ç<~es que prntendo ra.zer CIU curto teinpo, n:1o 
as manifesto de pt1blico p~ia. prirnefra vez, porquanto já. add11:f.i, ha tres 
mezes passados, a.ppr-0ximndamente, t10 seio da Commissilo de FínanÇ('5, 
quando a essa Commisslo foi µre:;ente pelo HlustrQ lcadcr da. maioria. 
o denominado projêcto de emi:;são. Aos ho;jrados collegas da Com
missã.o de que me honro de fa7.e1• parte. dccl11.rei, então, com toda a 
franqueza., co:r.o quem est:1.va sealindo a. gr.~vida.1ie da.. situ~r.,ào, qne 
as providencias de que naquelle 111ome11to se cogitava deveriam ser 
pl'Omptas, cuergicas e decisivas. Do cootral'io, teriamos qLte sofl'rer, 

(') Esle discurso não rbi revisto pelo orailor. 
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pos:;ivelmente, a impre-.slo dolorosa de um crak, qiie se c:;tenleria, 
por ce.rto, a todas as praças do paiz . 

. Jafelizmente, hlvez, p~la t>equena valia do Deputa.do que se 
ai:umou a taes observac(OCils, (não apia'ios qeraes) foram ellas inteira
mente postas á margem. A Camara. perdeu dias e dias seguidos, dis
cutindo um complexo projecto de lei, com que se pretendia até re
solver o problema. do saoearnento d:i noss<l. moeda, nd. occasiã.o em 
que só as .soluções simples, mas a iministt:;i.das, prompta e eoer·gica-
mente, podr.riam sel" emcazes: · 

O SR, PAur.o DE FRo:'.l'rr:-.:..... A dcmot•a nli.o pl"Oveiu da Camara. 
Esta discutiu o ri.ssumpto em dous dias. A demora se verificou ll<t 
Comrnissao. 

O· Sa. SA~IPAIO ConR~A - Nã.o responsabillzo, pela demora, nem 
a Camara, nem as Cocrmissões qLic estudaram o projecto. A respon
sabilida1ie cabe inteira á fó1•ma. pol' que se redigiu o projecto a que 
alludo, que cuidava de multiplas q llestões, nem todiis pertinentes á 
situa~ão que se pretendia corrigir ou rnclilorar. .. 

~ãocritico, Sr. Presidente; assignalo apenas, que, á. falt~ de 
prondencias durante lüngos trcs mezes, a situaçã.o se tem ag-grava.do 
dia a dia, addicionando-se hnje á crise ele numerario, contra a qual 
todos daJDavaro, uma outra. crise, muito mais grarn. de reflexo.> 
muito maiores e que nos porlerá arrn;,tar á banca. rota. 

Refiro-me á crise c&rnbial, devida a multiplas causn.s, cuja 
apretia.ção não pretendo faznr agot·a. mas de que muitas correm por 
conta de actos errados que temos, por vezes, praticado, ·e deante da 
qual estamos pasmos. com o;; braços int~.iramente cruzados, inactivos, 
ante ~ fogueira que não soubemos .evitar. 

O SR. JoAQum Ü30Rrn - Crise sobretudo de falta de confiança. 
O Sn •. NrCANOR NA-SCillESTO - Apoiado, muito bem.· 

O Sn. SAllPt..XO CORRÊA - De falta. de confiauça. diz, talvez, muito 
bem o nob·:e representante do Rio Grande fo Sul; de confiança em 
todos nós. os que temos rospomabili iaoies nos dest.inos do paiz; que, 
por isso mesmo, não portemo!: ílcar inertes, pois 4uc a inercia gera a. 
!alta do confiança na no;sa capacH1de. 

O SR. N1CAN:Jn N'Ascrm::uo - S:i.bcm que o Brasil niio tem governo 
capaz. (!\'ão apoiada:::.) 

Certo as outr:i.s praças nlo pod'lm tet• con1ia11ça. 

O Sn. CARLOS DE CA~rPo:; - V. Ex. vê todas as cousas sob um 
prisma 'de pessimismo. 

O SR. Nrc.1.~oa :'üsc1MExro-Vejo as cousa.> atravéz do cambio 
a 6. · 

o Sn. s.rnPAIO CoRJmA - Falo, s~·. Pre.;idente, com inteira isen
çao de animo, sem accusar a quem uuer que~ se.ia. sinã.o a todos nós, 
pois que ni'l.o teuho .o dm~ito de <lu vidar do patriotismo dos homens aos 
quaes a ~ação Brasileira' confiou, na ho·ra presente. :i. missão' de zelai· 
pelo:} nossos mai~ caros interesse:>; creio com siticei.-ida.de no desejo de 
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acertar, de parte de to ios os q uc dii.-ig~m o> no;sos de;;tioos. Confio 
tanto r;io p~triotismo do; que devem zelar pela<: nG':Sas cousas que 
ve11ho a. tnbuua fazer um a.ppell:i a esse pa.triotismo, ·certo de que 
não fa.lârei em vão . 

. Falo tOJ? .isenção do animo, repito, Sr. Presidente, porque tenho 
sabtdo ser ~1g1lante uo exercício do mandato que me foi conferido, 
no cump~1mento d~ meus deveres de representante da populaçio 
desta. Capital. (Apoiados aeraei.) 
. Posso alludir á minha. . vigilancia, porque. qita.ndo senti que a 

stt?aça.o ~ ~gg_ravava. dia~ dia, do honrado Sr.- Presidente <la Repu
blica sollc~te1 uma; au~1encla, que me foi prompt.a. e gentil
mente cedida, no mtmto de apresentar a S. Ex. os motivos 
determinantes das minhas appre.hensões, quanto á precaridade 
da nossa situação. · · 

A S. Ex. expuz, ha varios dias passados, o estádo me
lindroso de todas as pracas importadoras do Brasil, estado de 
incerteza e duvidas, que nos poderia -conduzir a grandes des
astres, de nocivas consequencias; a S. Ex. expuz, como sim
ples . suggestões, al.gumas idéas, tendentes a demonstrar que, 
em t.al emergel'.'.Cia, não se poderia o governo negar á rea
lwação de uma efficaz e cautelosa politica intervencionista. no 
mercado de cambio, usando, para isso, dos proprios recursos 
de que dispomos, sem necessidade de emprestimos externos, 
do que só de-.-eriamos lançar mão para evitar o crak, se de ou
tros meios não dispozessemos . . 

Não comprehendendo que se possa pensar · na realização de emprestimos externos, que representam agora um grave 
erro do pontó de vista internacional, do ponto de vista finan
eeiro e, tamb1~m. do ponto de vista economico, quando é possí
vel resolver a crise transítoria com o ouro amoedado ·e em · 
barra. existente nos cofres do Thesouro e com os titulos que de 
alguns governos estrangeiros temos recebido em pagamento 
de mercadorias fornecidas, nos termos dos connniOs que as
signámos. 

A situação . .. 
O SR. ARMANDO BuRLA~AQu'I - QÜe não é umã si tuação 

.. exclusivamente brasileira, sep.do geral. · 
' . . 

.O SR. SAMPAIO CORRÊA - • .6.bro curt~ parenthesis em 
minha exposição. para responder ao a.parte do meu nobre 
amigo. A si tua cão não é só brasileira, é geral, diz S. Ex .. 
com muito acerto; mas em nenhum outro paiz, nem me~mo nos 
Estados Unidos. as condicões geraes são, no fun~o, t!lo. boas 
quanto entre nós; a nossa imprevisão ·e a nossa mact~v1dade, 
porem teem concorrido para que nos rebaixemos ao mve! em 
que ora se enc:ontram .outro!'l povos~ Es~avamos bell), pe1ora
mos dia a · dia, porque nada temos feito para orientar as 
correntes que nos eraqi fav-oraveis_. Esta é que é a verda(je 

O' Sa. PAv i.O oE FRONTIN - Nenhum outro paiz da :Ame
ri()a, go .Sul tem a. depress~o cambial que tem o nosso. .. 

.. 
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O Sn. ARMANDO B uru...-.MAQUI - Os argentinos estão ·se 
queixando for~amente agora. 

A SR. Nr·..:1-.~9R NAsetMENTI) - l\luito menos que nós. 
. O Sn. SA~CPAIO CoAAJl:A - E ' verdade que nenhum outro 

pa1z da A~e·:·~c.:\ do Sul tem a depressão cambial igual á que 
ora se· reg1strJ. en~rc nós; como tambem é verdade que em 
ne~hun~ delles · ~1.ss 1stem os poderes publicos, impassheis, a.; · 
oscill~çoes bru$r,as, cm curto espaço de tempo, das suas taxas 
cambiaes. 

· E' verdade de outro lado que ()S argentinos se ·queixam 
agora do n;:!sn10 phe~ç_mcno de baixa.. de seus cambios, não 
sen~~' . porem, ta.l baixa, nJm tão sensível, como a que se 
ver1f1c-a entre nos, nem, tao pouco, explicavel pela mesm::i 
causa . 

A.qui, Sr. l'residen!e, como já muito claramente eviden
ciou em voto ctcripto o íllustre Relator da-Receita nesta Casl', 
Sr . .Antonio Carlos, quizemos fingfr de ricos; abrimos cre
ditas,. a pra.zi:is iongos, a nações extrangeiras vara avultadas 
importancias, supprimindo estas impol'tancias do met'Cado de 
cambio e conc')rrendo, assim, para a depreciação deste. Só o 
oonvenio con. '.< Halia deve estar respondendo, a esta hor.'.I., 
por mais de dei,, milhões esterlinos em letras de exportação 
retiradas ao mercado de cambiaes; e deverá responder, em 
prazo curto, por mais tres milhões de libras ~ 

O -Sa. NlC~'iOR N ASCIMENTO - <r. Morbida vaidaae ~. disse 
muito bem o Sr. Soares dos Santos . 

O Sn.. SAMPAIO CoRREA - Porque, Sr. Presidente, não 
rncorrer aos tilulos recebidos de governos extrangeiros, em 
pagamentos dr. dividas por elles contrahidos pat~a comnosco, 
titulos que oi'fcrecem todas as garantias, ao envez de man
tel-os immobilizados e inutcis n-0s cofres do Thesouro ? 

Retjrcmos os _ benefícios 9uc dell_cs .podem ser colhidos, 
procurando impedir a depressao camb1~1. provocada, de out.ro 

. lado; e, em grande parte, p~Ias con~pras que o prop~io. Go
verno é obrigado a fazer no cxtenor-, par-a reconst1tmr o 
nn$:: _. ar1par;:) !h:11m·r. Lt• . de transportes, de que não podemos 
cuidar effi"Cirntcmente durante.ª guerra. . . 

Por qne não recorrer ao onro que possmmos. para toni
ficar o organis.r.o ~·~ononüco elo paiz, solução intelligcntemente 
indicada, ainda qnc sob apparencia diversa, p"clo illuslrc 
Sr. Antonio C~l'!!1s? · 

Dir-se-á, t.ah"er., que o Governo não carece de lançar mão 
de t.acs recmsos, porqnc qne está. de,·~dament.e app?-relhad_o 
para satisfazet' t.'.>dos os seus compromissos. no exte:r:1or, po:s 
que cont.a liquidar, _a tempo, esta ou .aquc.lrn ·;1pol'açc1.o de co
brarn:a no c:drangcll'O. 1\las. n que •: fac1.:-1, e que, ·por em
qu:i.nto. !i[: 1 ~ão :-iin rla apuravcis os :.'l'~u;!, 1·hs de laes c·p-..~ :-o.
c;ões. E quan ··l1, pudesse o Governo dispensar taes recursçs, 
não os .póde tJi:;·; ensar a Nação, a qual clles, de faoeto, per-
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em h11neficio da qual podem ser utilizados, afíui 
evi~a ·> d'esmoronamento, a desarticulal'.,áo completa 
imperfeito apparelhamento economic~ ·<:!~ que <li§ .... 

tenccm é 
de que se 
de todo o 
pomos . 

Não vejo, Sr. Presidente, na minha pouca eXJ)erienda, 
na i;1inha -cegueira (não apoiados geraes), digamos com fran
queza, não V•!ÍO <jifficuldades para dar ao paiz o alento de 
qu" ora IJrecisa. Certo, taes medidas não bast.am; · outras mui
tas serão nee·~:-;::.3rias, como as que se referirem a uma con
veniente distr~h;.üção das despezas pi.ablicas a .pa-gar no exte
rior·: como, JJ<>'? exemplo, a de favorecer pela dispensa àe ar
mazenàgem ·levida ás alfanqega.6, a reexpor.tacão de muitas 
mercadorias .:11ifl rmcnem os armo.zens das aduanas~ 

Nã tenho competenci~. Sr:. Pres:dente, sin:o p11ra appella.r para 
os hOmens de-respomabilida.de do regirnen; nilo aponto solur,ões, pois 
sinto que não as sei formular (não apoiados aeraas) . . Nem poe isso, 
porém, deixarei de provocar a attenc;ão de todos os dirigentes do paiz 
par<1- a gravidade da situação, afim de evitar que os nossos succcssorcs 
tenham mafs tarde de construir. sobre escorn bros. (Apoiados. Muito 
bem.) . - , , 

úe:inte dcs factos qne se observam, do pa.nico e!'tabelecido já. no 
mercado cambial, da. an:ea<;a. que.pei:a sobre todas as praç.as do Bra
zii, cral; geral que se vem a11nunria 1~do, faço, desta tribu.na, um 
appello ao Sr. Presidente da Republica, aos $rs. Depu~dos, aos 
Srs. Senadol'.rs e a torios aquelles que teem responsabilidade nos des
tinos da. Nação, no sen1ido de que evitem roais esse desastre para a. 
nossa terra. (Muito bem; muito bem. O orado1· é muito cumprimen
ado. ) 

t 
O Sr. Joaqu.iua. Osorio (') Duas palavras apenas, 

Sr. P.resi1ente. . . 
Na s~ de 13 do corrente fui accusado, pelo St'. Deputado 

Maurício de Lacec-da., de con tradictorio. por Íl?30 que, disse S, Ex. 
impugàava o augmento de s11bsidio do3 Srs. Congressistas, quando 
-tinha. votado o augmaoto de subsiüo do Sr. Presidente da Republi.ca. 

Nã.o é exacto; nii.o rotei o a.ugmMto do sabsidio pre;idencial. 
«Se.ia como fõr, e a.péza.r desse augmento, ()certo é que a 

Camal'a. se acba quasi collocada·em um becco sem sabida: 
como poderão votar COOt!'31 o aug.oento do subsidio dos Depu
tados. a. cujo respei~o aliás, o ca.t1dea.te deputa.do dos pampas 
não se pronunciou em coo_trario ?» . 

Nã.o votei absolnLacnente aaa:ment.o de s11bsidio do Sr. Presidente 
da. Republica, ~em a Ca.mac-a o ~,·otou, nem o Congresso. . . . 

O Sr. Presidente da H.epubhca. p~r"oobe o mesmo sub3tdio ·cons1-
goa.do na. lei que regula. o subsidio pa.ra. o actua.l quatrieuoio. 

Bm t.odo o caso. eotno a.inda.. o nobre Deputa::to poderia a.lle,;ar 
qa.eseiquivocou, que nã.O queda. fac-ir aoau:;mento de st1bsidio e :;hn 

Este -discurso não foi Tevista pelo ora.dor. 
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:to augmento tle daspezas de represent:ição do palacio, como S. Ex. 
·ainda. poss1. procurar tcl'givcrsu· nesse serltldo. peço lic3uçn. para fol' 
a varia; que foi hoje publicada. pelo Jomnl do Cflmmercio, e de cuja, 
le tora se vê que não houve augmeo ro. niio ~6 do subsidio mas 
tambem da:; <lespezas corn o Pahtio dd Cattotc. ' 

Houve até o cotitr.'.u·io, rlt?vído n. int~1'\•enção, do Sr . PrBSidente 
da Republica, uma. reducção das despC!zas d o palacio ua importanch 
d~ 58 coutos, legalizada uma siluação irregular que occorl'ia . 

O Sn. NrCAxor. ;~Ascu1&•To - f:\educção de tiS sobre um augmcnto 
de !56 contos coroo demonstrarei. 

O Sn . OsCAn SoA11Es- .'i1io apoiauo. 

O SR. JOAQ11Ill OsoRro - Vou ler a. «var ia>; do Jornal pedindo o 
ao nobre Deputado que a contest~ com documentos e ne:;.te caso 
~ - Ex. me terá ao seu lado na critica ao acto do Congresso. 

A «Vária» é a seguinte: 

E' interesó';,;ntc como p~riodica.mrute se repetem. na lm· 
prensa, as mesma.s accusar,ões :i actos <lo ·Governo, já clara
mente Justificados. Pela terceira ou qnacta vez a propos1to da. 
attitude do Sr. Presidente óa. Republica cootratia ao an"'· 
menio ·de despeza, surge a noticia de oue no orçamento \'igente 
foram augmentadas as verb:i.s da Pn~sidencia da Republica. 

E cita-se nm augrnc-nt11 de 3:000S na rnrba 3" (Gabinete 
da Pl'esidencia). que eru de 7!}:800S em HJI~ e passou a. ser de 
1·éis 79:SOOS r.ste nono. lrs..~ augruento de réis 8:000S nas 
\'erba.s do Palacio r cpr!·scnta na r ealidade, uma economia de, 
pelo menos, 6:000$ para o Thr:som·o porque naquelle total está 
incluiiio o pagamento ein folha dos dous a.uxiliares· d~ gabinete 
que sempre receberam vencimentos arbitra.rios pela verba do 
mate1·ial, no mimma 2505 por mez cada um. 

Cita.--se ainda a vE: rba 4-• (Oespcza.s com o Palacio da Presi· 
dencia), que era de iOO:OOOS annuaes e figura hoje com a 
quantia de réis 25~ : OOOS. A esse ~ovo augmcnto da verba do 
Palacio corre,;pt>nde outra econo1u1a., e não peqaena, para o 
Thcsouro. Os iOO:OOOS não representavam a despe7.a exacta do 
Pr,lacio, psrque o porteit·o. os continues, e serventes os cliou
tfeu.1·s, e:c. do PaJaclo eram e~pregados dos Mioi~terios e re· 
cebiam pelas verbas das repartições a. que pertenciam ..• ,. 

. O Sa. PAULO DE Fao:-.-nx-Nem sempre . Nesta parte reclamo; ao 
Governo do Sr. Marechal Herroes da Fo1seca isto não se da~a. 

« ••. A dcspeza re:il com esses empregados e o ma.teria] do 
Palacio era de 223: ooos. sendo 100 rontos pelo Pala.cio e 223 
contos pelos Minist.erios .' U Sr. Presidente 9a. Repuhlíca. dea 
ordem para. que t aes ·1oga r~ fos.sem supprim1cios nos respe
ctivos Ministei-ios e tra.nsíorrnou em pessoal etfectivo do Pa.
Jacio, dP.ntro da. verba de 265 :0005, o pesl\Oal que ahi servi• 
_de ·cmprestimo. 
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Ora, se o Thesom•o gasta.vi:. com o psssoa.l .e material do 
Cattete a quantia. de 223:0005 e passou a despender 26;):000$, 
é evidente qne, longe de haver au~meato, houve uma eco- . 
nornia de 58 :000$000 ! A verbi\ do Palacio foi augmentada, 
mas o Thesouro economisou 58 :000$000. 

9 SR. ALBERTO M.rnAi\"AXo-Esta. demonstração já está. feita. no re· 
. lator10 do Orçamento do Interior• na Commissã.o de Finanças. 

O SR. JoAQUill Oson10 (continv.awlo a ler): 

e(,.; Em ambos os casos o T.icsouro h1c1·ou. 
O ponto, porém, em que a accusação chega a ser ridic1Ila, 

é aquelle em que se attribue ao o.ctual P1·esideatc da Republica 
o ter obtido, depois de eleito e empossado, o augmento dos 
seus proprios yencimeutos, quando o seu subsidio fõra ·fixado 
em 19i8, para. todo o quatrienaio; e, em face dos termos 
claros do art. 46, da Constituição, nã.o póde ser alte1·ado, nem 
para mais, nem pa.ra menos. 

E agora, é csperi.r pacientemente que a accusaçã.o se re
pita.; mais uma vez, para ma.is uma vez ser rebatida t · 

Na.da mais tenho a dizer. (Muito bem; muito bem). 

O Sr. Presidente - Está :finda a hora destinada ao expe
füente. 

·Comparecem mais os Srs . . Costa Rego, Antonio No;ueim, 
Souza Castro, Dionysio Bentes, Bento Miranda, Prado Lopes, 
Lyra Castro, Luiz. Domingues, Agrippino Azevedo, .Joã:o Ca
bral, Rerminio Barroso, Frederico Borges, Alberto :Viaranhão, 
Oscar Soares, ·João Elysio, Eduardo 'J:aV•'.lrP.S, Corroa <le .Britlo, 
AI exandríno da Rocha. Pereira de Lfra, .Aristarcho Lopes, Deo
dato ·!\.faia, Mario Hermes, Pacheco :\fendes, Joã·o Mangabeira, 
Alferdo Ruy, Arlindo Leone, Manoel Mon,iard~ro., Heitor de 
Souza, Nicanor Nascimento, Paul«>. de Frontin, Salle3 Filho, 
Raul Ba•roso, Macedo Soares, João Guimarães, José :'.vforaes, 
·v.erissimo <ie lVlello. Augu.sto de Lima, Francisco Valadiares, · 
Antonio Carlo,s, José Bonifacio, Gomes Lima, Antero Botelh<>, 
Vaz de ~fello. Honorato Alves, Camillo Prat.es, SaUes Junior, 
Veiga l\Iiranda, ~odI'igues Alves Fi-lho, Pedl'o Costa. MA.noel 
Yillaboim, Celso Bayma, Gomercindo- Ribas, João Simplicfo, 
Carlos Penafiel, Domingos :Mascal'enhas e. Carlos :\faximi
líano (56). 

Deixam dc,.1omparecer os Srs. Felix Pache~o . . Annibal 
de Toledo, Eplngenio de Salles, Dorval Porto, Monteir o de 
Souza. .l\t)el Chermont, Chermont-..de Miranda. JoJ.:;;é Barreto, 
Marinho de Andrade, Moreira da Rocha, Thomaz Accioly, 
Thomaz Cavalcanti. Ildefonso Albano. José Augmto, Cunha 
Lima, Simeão Leal, Bal;thazar ·Pereira, Gonzaga. Maranhão, 
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:António Vicente, Gervasio Fioravante, Arnaldo Bastos, Es
tacio Coimbra, Pedro Corrêa, Turiano Gampelfo. Julio de 
:M:ello, Natalicio Camboim, Alfredo àe Maya, Lniz Silveira, 
Miguel Palmeira, :M'endonça Martins. João Meneze$, Rodrigues 
Doria, Manoel Nobre, .Pedro Lago, Octavio Mangabeira, Lauro 
Villas Boas, Pires de Carvalho, Castto Rebello, Leoncio Gã.lrão, 
Arlindo Fragoso, Torquato Moreira, Rodrigues · Lima, Ubaldo 
Ramalhete. Antonio A.guirre, Octavio da Rocha Miranda, 
Azurm Furlado, ArjsLides Caire, .Mendes Tavares, Noriva.l de 
Freita·s, .José Tolentino, Azevedo Sodré, Themistocles de Al
meida, Buarque dB Nazareth, Francisco Mareondes, Raut Fer
nandes, Maur ício <le Lacerda. José Alves, Hercuiano Cesar, 
Albet·tino .Drummond, Ribeiro Junqueira, Silw•.ira Brum, 
Emilio Ja rdim, João iPenido, Senna Figu-eiredo, . Landl:lpbo 
de 1\.lagalhães, Odilon de Andrade, Zoroastro. A!Jvarenga, La
mounier Godofredo, Josino de Araujo, FranciôCo Paoli'lllo, 
W.al<lomiro de Magalhães, Ma.noel Fulgencio, Mejlo Fra~o, 
Cesar Vergueiro, Marcolino Barreto, Eloy Chave:;, PalmilJra 
Ripper, João de Faria, Sampaio Vidal, Ramos Caiado. Ayres 
da Silva, Tullo .Tayme, Severiano ·J.\ofarques, Cos~a Marques, 
Ottoni Maciel, Luiz. Xavier, Luiz Bartholomeu. _4.bdon Ba
ptista, !Pereira de Oliveira, EvarisLo AmaI"al, Augusto Pes
ta.na, Alcides Maya, Nalroco de Gcmvêa e Flores da Cu~ha1 (95) . 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista de presenca accu:oa o com
parecimento de H5 Srs . Deputados . 

Vae se proceder á votação das materias que se acham 
sob~ a mesa e das constantes da OI"dem do dia. 

•Peco aos nobres Deputados ~ue occu.pem as suas .cadeiras • 
. (Patisa.) 

Votação do requerimento ;n. 83, <le 1920, tlo Sr. Salles 
Junior. pe<lfado -poblicação no Diwio do conuresso .d&. .;~
presentação da Liga Normalista de S. Paulo, sdbre ensino prx-
mario ·no Brasil. . ' 

REQUEflt:MENTÓ 

N. &'3 

Requeiro seja ;pubtica~a no p iaria do Congres.~o ~ r epre_
sentação da Liga Naeíonah.sta de S. Paulo so!Jre ensu~o prx

. mario no Brasil. entregue á Mesa por mer( intermedxo na 
sessão de 26 de novembro ulitmo.. · 

A.1>prova<l-o . . 
.• -Vol. Xll i3 
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Documento a que se refere o requerimento !Supra 

Lili.<\ ~AClO::SALISTA 

-Secretaria. Geral - Rua S. Bento, Ú, 2º andar - ~ãt>
Paulo: 

Exmo. Srs .. Membros do Congres:;o Federa.) - A .Liga 
~\"!clcionalista. ~de s. Paulo. pen$andio traduzitr:· ,fielinenté a 
ma:ior aspiração do no5so paiz no momento actual, vem tra
zer esta representcu~ão ã consideração tdio Congresso Lea-isla-
tivo Federal!. ,,, 

Entre os povos civilisado.:; o interesse I>éla . t:uitura na
cional é o que p!'epondera sobre todos os mais. Os diffe
rentes povos do mundo distinguem-se hoje pelo seu grão de 
educação, pela . extensão do seu appa.relhamenlo educativo . 
Os povos civilisados . são os que teem uma orgãnização com
pleta 'de ensino :publico a abranger com justiça e igualdade 
todas as olasses ea população. . 

Assim, póde-se avaliar da .eivilisação de um povo í>~la 
:ma 01·ganizacão educativa . . · 

Entre os povos a.deantado::; e ·que · podem chamar-se com 
justiça cívílisadoi: ·o numero total de alumnos matriculados 
nas e:>eol~ respectivas ~ sempre mais ou menos co1·respon
dente a 15 % lClto total da populaoão do paiz. O:tEstao-0s Unidos 
teem mais: com. uma população l}alculada em 1915 d'a 
98. 7 8·!_. 3.2-i habi !.antes tinbain ma tricu lados em suas escolas 
elementares 2(). 35t. 687 alumnos. a que 1..-0rrespcmdia a 20 % 
da população total. A .Franca, em 19·Ui:, eom a populacão de . 
cerca de 39 .. 000 .000 de habitantes,. tinha 5.669.251 alumnos 

. ma.tri:culados em suas escolas elementa.res. ·co1·respoodcndo a 
U % do t-0tal da popu1ação. A Alleinanha, com 67. 812."300 
habi1(antes, tirl.ha em suas esccrlas element.ares 1O.~9.95Q 
alumnos, correspondente a 15 o/ci do total ~jia população. A 
Grã-Bretanha, com 46:089.000 habitantes, tinha em sua::; es.
cQlas. elementares - 7 . 632 . 535 · alumuos matriculados, corres-
ppnd'entes a 16 % do ~t.al da população. . · · 

A média ·observada no Brasil não nos dá direito ae nos 
consiáerarmos um paiz oivilisado . Assim é que o Bi-a~il. com 
cerca de 28.000.000 de sabi.tantes, tem act.ualmente appro- . 
xii:m.damente 1. 2'00. UOO alumnos ma.tricufados em todas as 
suas e~olas elementares, correspondentes a cems de 4 % de 
toda a população, que nos relega á ·ca.tego~a de rpovo infe· 
rior, de cultura insignificante, c:1Jmo uma quasi def.ficienciR. 
de ensino. · 

• 9', pois, o regiimen deinocratfoo elll sua es-senma que 
está em jogo nesta questão• n.a educaçã.o popular do Brasil. 
O Goveroo rePUblioo.no para se ·tegiti~r e se tornar uma 
reatidade no Brasi.J precisa, antes de tudo, de llUidar da edu
Cll.<ião do povo, instituindo ·o appa.relhamento necessario que 
ora nos falta. qua.si por collliP.leto. 
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Pensando reailizar o p1·ogrc-sõ>o nacional, nós fiz.emos tudo 
no BrasH: leis. e-0n.stituic;ões. codii;os. Mm; esqu~cemos a 
principal que era fa:Z1e.1· o brasileiro. E .para fazer o •bm,sileiro 
6 ·preciso uma organiZ'ai.;ão uadO'nal de educação. 

A estaiistic.:a nacioM.I. IevRnía'da eim 1900 ,incompleta 
como foi, nos deu uma porcen.ta.gem Lotai! de analpbal>etos de 
'75 %, a qua.J. ini'el.iz.mente, é. sup·er.i\lr mesma ás d-0s pa.iz.es 
maü; a.traz;i,,<los neste sentido. pois qUe n a.R.ussia a. porcenta
g.e-ru de. analphabet.os era de 69 % , em P-0rtugal de 68,9 %, 
na Bulgaria. de 65 %. na Hesir:>anha 58,7 o/e. Nos paizes civi
!badoi; ' l. poreentagem de ana11phabetos, na P-OP'Ulação é a se
guinl~: Framça; ·t3 o/e; l!nglaterra, 1,8 % ; Bel'gica, 12. 7 _%; 
Pru&sia, 0,02 % ; SuíE;sa, 0.3 o/o ; Suecia., 0,02 .% ; Escos
:;ia, 03 :%. 

O Brasil é un1 dos .paizes mais a-trazados em miaJe1•ia rle 
ins(.ruc~ã'O. 

Impõe~se como unica. solucão possiv·el ·para o Pl'<)blema·· 
uma accão in.t.ensa e tenaz por par.te -do Govtlrno Federal, 
que iaj)ra.nja todos os Estados do B1,a:sil, afim de ex.tir.par o 
analphabetismo .que nos degrada e aviolta. 

Nos Es!.ados Unidos, de onde CQJ)ia.mos a nossa. Consti
tuição, o Governo Federal mantém o Burea.u de Educaoão, 
que Pt'ei>ta seuviças notaveis, a:tém de que o referiido governo 
doou as terras nacíc.uaes aCis Estados. ('.om a condição de ap
vlícarem o produicto em inst.1•u<:ç.ã.o publica. 

Na Republi:ca At•g.e;ntina, o g-ovemo tem o Departamento 
ctq, instrucçá"o publica, mantem mas de "200.1000 ail:umnos na<.: 

· escolas elementares nai;ionae s e gasta annualmente cerca de 
, ' 80 . 000 cont1>s com a instruet.ão primaria. 

Na' Hespauha. o censo d~ 1900 revelou que 63 % da 1lO-
_. pu!1-1,çãt:> era analpbabeta, sendo qne mesmo em cidaodes icomo 

Madrid era. de 30 ~º e ·em Barcel-0na 48 o/o. Em consequencia 
<le a.1arme p1·oduiVdo por essa. constatacão foi na Hespanha. 
creado o Mmísterio doa. Insirucl)ão Publica. . e Admin istm,ção 
das escola·s pubHcas e inst.it.uições &uperi-ores, foi desanne
:xada. d()s outros -departamentos. O .Ministro da Insíruccão im
rned'iat.amentc ordenou uma investigação sobr.e o esOO.-do da 
·instrucção primaria em todo o paiz·, a qual revelou condições 
alarma.ntes . 

Xa Suissa consta,t.aodq, a insuffic iencia. da distrH>uição do 
ensino em vai·ios cantões, 1'oi feita uma reforma constitu 
cional e::meclal.mente para permtttir á União manter escO'las 
r1rimarin.s em quiaes·quer cantões que -se não desempenhassem 
<levidament.e dGs seus deveres. 

~rodos os i;o•~ernos dos .pai,,es civHiz-ados exercem a accão 
mais intensa em bem da instruccão ·popular. 

186 no .'Bl'asil nada se faz no sentido de diffund:ir a in-
skucção popular. · 

Entr.elll,lltO, eni.re nós, a·pena·s em d()US ou tres JCstados 
ex;iste uana organização inicial de ensino publico. Na quasi 

. totalidade dos Estados a. bem dizer nã<> existe '1t:ganizaoão 
a.lguma •. 
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Por isso, diz•ia em s.ua ul.Uma mensagem o Sr. Dr. Ar~ 
thur Bernaudes, digno Presidente do Esw~o de Minas Ge
raes: 

«A educa.cão popular qué," em quadras normae:s, deve 
constituir um campo de eleicão para a acLividade de todo 
governo consciénte, fornou-se, agora, o problema viW.l o ma
::dmo problema da nacionalidade. 

No momento em que de tcidos os pontôs da terra, a aB.
gustia economica tange a huroani.dade para o. immenso ce
leiro do Brasil, ~pro·cura dos materiaes de reparação e de 
r1queza, é (preciso - custe o ·que custãr - que façaml)s 
desapparecer o lamen~·cl, o vergonhoso coustraste entre a 
opulencia, as ·pompas, a tTaT.dezi.'l, do territorlQ e a miseria, 
a pequenez, a: desconsoladora fnqueza do homem ci.ue a ha-
bita. . . . 

Emquant.o a Nacáo contiver em seu seio um numero in~ 
eo.nfes..~vel de aooJphabetos, estará cancerada nas fontes da 
vida, irremeçliavelmente perdida na_ concur.rencfa coro os ou
tros povo.s, incapaz de surtôS progressistas, chumbada. aos 
preconcei.tos e á. rotina pe-lo peso morto do obscurantismo de 
. seus filhos.» 

Pam,. cara{!terizar bem a situacao act.ual do ensino no 
Brasil basta o seguinte i'aicto: S. Paiulo é o Estado modelar 
em materia de ensino e tem a.pena•s 250.00Q alumnos matri
culados em suas esco"L:ls elementares, ao pàsso que o Chile, 
e.xactamente com a mesma popuJ.acão de S. Pa.ulo, tem 
369. 62~ alumnos em .suas escolas elementares, ou mais 120 
mil que o Estad-o ·de S . Paulo. Ainda ma,is: A Argentina, 
com oito milhões de habitantes, tem 1. ·WQi. 000 alurono·s ma
triculados em suas escola.s primarias e, rportanto o . Estado 
de S. Paulo, cu.ia populia.cão é de 4. 000. ODO de habitantes, 
na proporção argentina, devia ter 550.000 alumnos tendo 
IG.'Penas à metade ou 250. 0001 

A ci'ViliZJ.'l,Qão· contemporanea. identifica-se cornpleta
mente com a escola. Só a escola explica e>· surto fo.rmidavel 
<los Estados Unidos, da AUemanna, do Japão. , 
· Com referncia· ao·s Estados Unidos, diz .o conselheiro Ruy 
Barbosa; 

«Os espíritos de mA,is longo de...~or.lino, as cabeças mais 
progressistas, os estadistas mais pra.tfcos da Europa, cur
vam-se, ·hoje, . diante desta realidade, attribuindo este facto, 
a.pparentemenle , quasi sobrenatural pela sua immensidad~ 
prodigiosa - o desenvolvimento dos Esíados Unidos - á 
mais natural e palpavcl <las causas; á. general:izacão do ensi
no popular, á. identificacão da vida nacional com a. escola 
c-ommum. · . 

A Liga Nacionalista de S. Paulo, consciente de q·u.e atra
\'es.;amos um IJerfiJdo de tran~ição hisiorica, em que a naeio-: 
nahdade brasileira se apre.ssa para uma marcha mais accele
nida ~ realisacão dP. seus grandes ideaes, tem ai certez:i. ds 
que o Congresso Nacional saberá compreh~mfer o alto papel 
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~ue lhe cabe em assump.t.o de tão suprema i·elevancia. e por 
isso ousa ler;nb~ar a VV. EEx. algurnas medidas que lhe pa-· 
recem const1tutr a chave da sotuc;ão do problema. 

Em linhas geraes, parece G. LigLJ. qu<:: pelo Governo da. 
União dentro da Gonstituicão. devem ser tomadas com ur
gencia as seguintes providencias: 

1 \ creação de um departamento de erlucahão moldado 
no que existe nos Estados Nnidos; • ' 

2•, fundação àe varias escolas n ormaes nos diversos Es
l~do~ e zona~ do paiz- que mais necessitem, pata constituirem 
viveiros de pr·ofessores, escolas essas que,, sendo d<> ensino 
secundario. são de competencia. .federal; 

3°, fundaaâo de escolas primarias nos ·differenti>s · Esta-
dos que as solicitarem ou as acceitarem, por accôrdo do Go-

, verno da Uniâo com o das unidades federativas, onde haja 
maior numero <le .menores sem escolas, .!)l'ocedendo-se, Es
tado por Estado, a, um estudo completo· das respectivas ne
cessidades escolares. 

Ha governos estrangeiros. Exmos. Srs., qu~ subvencio .. 
narp. escolas prjmarias e secundarias dentro do nosso pai:z, e 
o (:foverno naeiona.I não póde ficar indifforP-nle ant~ milhões 
de brasi!Riros abandonados, na inrult.ura e no analphabe-
tismo. . 

A felicidade desses milhões de b~·asileir.os está nas mãos 
dos Srs. membros do Congresso Fedel'aL Cnm pPovidencias 
àdequadas poderão ·vv .. F.Ex. P.vitar qu.c milhões de 1:xist.Pn
cias <l'e patricíos nossos naufraguem no analpha.hetismo. 'Não 
~ possivel que o Congresso Xa1~ional recuse nos nossos pobre~ 
patricios um beneficio que t·he est~i "~ má.os e que. é um 
direito sagrado para ellcs. :\ propria ~olui:ão do· problema. 
tão relevante do saneamenLo nai!ion:i.l fSUt .subo1·dinada inie
:-;ralmente á solução d.-. pmhlemn do ~nsino elernentat em 
todo o paiz. 

Sem a disseminacão <ln f)nsino elementar não ha sanea
mAnto :possível. A defesa sanitn.ria do individuo só é passi
ve! ensinando-se-lhe os p1•eceitos da hygiene e os meios <le 
se precaver contra as differentes molestias. 

Portanto. para que o saneamentü não se.ia um trabalho 
inutil e em pura perda, é mistC'r- s~.ia prece~i1:l~ e aco~pa
nhado rJclo onsinamonto' rlos conhecimrntos rnd1spensave1s :i 
vida. 

Na:s zonas sertanejas ou praieira.s, assoladas pelo· ímpa
luodismo, opilação e barb~iro, a tl'lai<?r resistencia ás molesti_as 
não sr deriva do maior· Yi~or ph:Vi'tco rle cada um. mas sim 
do nivel. de capacidad8 mental. O 3nalphabeto, fechado em 
sma profunda ignorancia., acceit.a a in~.ervencão medica nas 
'horas de desesuero, mas, passado· o pr,r1g-o, torna a desprezar 
em absoluto t.Ôdos os conselhos ll:"-'g"ienicos. reincidindo nas 
-praticas que abril'am a porta. á molesf.ia e rerahindo no mes
mo ou em outros estados morbidos. 

Portanto é inutil cogitar de uma· campanha effica. pelo 
saneamento, s_em or~aniza.r a educacão nacional, sem ensinar 
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o individoo a defender-se :Permanentemente de todas as mo
Jestias, para o que é necessario, . para .principia~. que elle 
saiba ler e escrever, depois do que füe poderão s·er ministra
das to9as as nocões indispensaveis de hygiene. 

. Toda questão do saneamento depende essenciahnente de 
· um serviço de propaganda, e não é possivel fazer pro.pagan

da. de -cousa nenhuma quando se trata de urna .popula.ção 
composta em sua quasi totalidaoe de analphabetos . ..... 

E is porque, no i'umdo de todos os problemas nacionaes se 
encontra sempre a questão da eduoacão c.omo base e a que 
encer.ra em sua solução a de todos os outros problemas bra
silejros. · . . · \ . · ; 

Apresento a VV. EExi. a seguraru;a. de meu elevadov~re
ço e distincta considera~ão. - F. Verguefro ~eidel, presi·· 
dente. . . 

. ;, S. Paulo. 16. d'e julho de 1920 . 

O Sr.[Presiden'te-Acha-se sobre a mesa. o segninte 

REQUEIWIENTO J>E UJlGENCIA 

,. Requeiro urgencla. para immediata discu§ão e votação dos pro· 
jectos ns. 687 e 690, de !920, abrindo credito de \).000:000$ supple
mentar á. "rerba. do orçamento da l\farinhae 2.900:000$ p:m~ transpor• 
te de tropas. 

Sala. das~. i~ de dezembro de 1920 • ...,...0ctavio l!.ocha .-lm.>e· 
nal Lamartine 

A{)pt'0"6.dO. 

O Sr. Nieanor Naselm.ent.o (Pela ordem).requer 
a verificação da. votação. 

Procedendo-se á verificação de votação. reconhece-se terem vo
tado a favor 97 Srs. Deputados e contra 3, total 100. 

O S:r. Presiden'te-Não ba numero. Vae-se procederá 
chama.da. · 

O Sr. Andrade Be.ze:rra. {1º seeretario) procede i 
~bamada dos Srs. Deputados. . 

Feita. a chamada verifica-se te1·em se :iusenta.do os Srs. Bento de 
Miranda, Herculano Parga., Osorio do Paiva, AtJ'onso Barata., Auscre
gesilo, Mario Hermes, Ubaldino de Assis, lllanoel Monjardim, Heitor 
de Souza, Maoedo Soares, l\fanoel Reis, José de l\foraes, i\fatta Macha
do, Honorato Alves, Ca.míllo Pra.te~. Edgardo da Cunha, Cincinato 
Braga, José Roberto, Prudente de Moraes- Filho, Rodrjgues Ah·es ·Fi
lho, Pedro Costa, Pereira Leite, Joã.o Simplicio e !úarçs.I Es-
cobar. · 
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O Sr. Preiddeu:te- - Responderam á chamada 90 St'S. 
Deputados. 

Não hã. numero para se proseguir nas vor.a.ções. 
Passa-se ás ma.terias em discussão. 
Discussão especial do projecto u. 673, de i9M (redacçã.o da. 

em~nda approvad.~ e destaca_da do projecto n. 3.17, de Hl20), provi
denciando sobre as nomeações para directores e profes..~res de 
estabelecimentos dependentes do :\fini;;:terio da .. Agricultnr:i., Ind11s
tria e Colll.!llercio. 

O Sr. Prelridente - Acha-se,sobre a mP-sa nma emenda. 
que vae ser lida. 

E' lida, apoiada e envia.da á. Commi~são de,Fin:iuça.s a segnints 

F.MEND~ AO PROIECTO N. 673, D?. i 920 ' 
·{Discus~ão especial) 

Supprima-se o_art. i 0 • 

Substitua-se, pelos seguintes: 
Art. !.0 Os c-argo;; publicos serão preenchido!< no .Ministerio da 

AgricuJtura, Industria e Commercio, em concurso publico. 
Art. 2.º Não ser~ exigido do ea.ndida.to nenhum diploma esco

lastico ou aeademico para. a ia~cripçã.o em t>.()ncnr~o, m&s pr<>va d., 
!'lua idoneidade. 

Art. 3.0 Revogam-se a:s disposições em contrario. 
' Sala. das $1.~Sões, rn de de7.embro de rn20. - Joaquim ,L1dz 

Osorio. · 

Encerrada a. discassào especial do pro.iecto n. 513, de 1920, e 
adia.da a votação'até qne a. i·efeJ'irla Commi;;sã.o dê parecer sobre a. 
emenda. offerecida. 

f 4 discussão do pl'~jecto n. 520 A, de rn:w. rev.igorando o n. ;;, 
do a.rt. 28 da lei da. Receita e Despeza. 
. Encerrad.1 e adiada a. votaçao. 

· f ª discussão· do projecto n. 45a A, de 1920, estendendo á Escola 
Pratica de Commcrcio do Pará as di~posit;~AS das leis qne baixaram 
eom 05 decretos n.. 1..339, de i%5, e n. '.'l.2M, rle i.9H; com ~uwti-
tutivo· da Commissão de rn.~t.rncç.ão Pnbliea. " 

Encerrada. e adiada a votaçií.o. 
·o Sr. Presiden'te - Esgot:i.da~ :i.s mat.erlas em dis'1.u~são 

vou leva.11t.a1· a. .'<fl~são, de.~ignando para am.1nhii a ~aguiotr "' 

ORD•:u DO DIA 

v ... tar.ãn do projeclo n. 6i0, de I!l:JO, .abrindo o c1·edito 
oe 47: ~H)3Sl443, para pagamenl.o a Felisberto Bra.nt (3" dis
~11ssãoJ; 
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Yota~.ão. do projecto n. 669, de 1920, ::ibríndo <l creditei 
~spee\al de 1 :825$, para paga.ment-0 de d'iarias- a Hermelíndo 
F.'erreira f..iP'!a (.'l" dis.:mssão}; · 

Votai;;ão_ ,_to projecto n. 672, de i.920, a.brindo o credito 
especial de i;'f :949$343, para pagamento a D,jalma Ferreira 
'(2ª <ih;cussão); 

Vo·lar;ão. do projeeto n. 681, <le 1920, autO!'faa.tldo a nbrir 
o credito especial à!'; ~4-500 :0-00$, para pagamento de com
promisso=- n~sumidos, pelo Lloyd :Brasileiro _(2ª discussão); 

Votac5.o · do prC,iN~t0 n. 603 B, de 1920, mandando ri>
v~rler ao serviço acti'io rlo Exer:cito Q capitão reformadQ Al-

. frE!do Fon.~~cn~ .cóm pa!'Pce:- <fa C-0mn.;ssão de Fin3.l).ça5 $Obre 
a ezr;enda r1ff!.n·~ida., . substitutivo da mesma Commissão e 
pareci'!•~ da da Marinha e Guel'ra, favoraveJ ao substitutivo 
'(2 .. dis;,u~são); 

V.obcão do projecto n. 655, de 1920, concedendo ;l 
1 D. L~opoldi.n:1 Maria ·do .Amaral Te·ste e outra o montepio 

e.ivil :t Que tem direito (2ª discussão); 
Vol.i'tcão co pro,jecto n. 345, de :f.920, abrindo o credito 

especiul de 4 :150$, para pagamento ao majol' Arthur 'Xavie·r 
J'if-Oreira e cauitão José i.omdes Guiomrães Pad'ilha (3ª dis-
cUi-~ão); • . -

Vntacfio do 1mbstitutivo da Oommissão de Fi·nancas ao 
pro.ieeto r •. · 222 A, <le {920. isentando de direito'S de impor
tação o material qne e.A destinar ao Laborat.orio de Obsc.rva- ' 
cõ~i::. mantido Pm Manáns. pela·· Escola de Medicina· Tropfeat 
de Liverpool rn• discussão); .. 

j . 

Vot.twão rlo pro:iecto n. 648 A, de 192CY. reconhecendo d'? 
uti.Jiidade. publica a T_,iga Esperantista Brasileira.; com parecet" 
favoravel da Cornmissão de Constituição e- Justioa (1• dis
cussão): 

Votação do proJ1>,cto n . 326 'A. de 1920. rP.irulan<lo a lo
cação dos predios urbanoS', P. <!iandn nutra.s 'flrovidenr,ias; com 
narecer sobrA. as emE»nd.as off P.recidSls a voln P.m 11eparadn do 
Sr. Deodato Maia. (3ª discussão); 

V()tação do p!'ojecto n. ~·!'i7. de f900. nutori1.ando. dPntro 
(ia verba orçamentària. para. t92i. :i cooi:;t.rn~clfo rll" umn linha 
telE>l?l'ar>liica de Urnndy a Cnnde\100. (2" tlii;ous!'lã()) : 

Votar.ão dn· pro.iPclo n . fll~:f. ria 1!)2(). ahr;ndn o crAfli~o 
dt' 114 :65õ.~228. suipplernentar á vorba rn• do nrr:nm~nt.o vt
g'entn do l\finisterio d·a 'Gíu~rra (2• discusso) : 

Vnta~ão do J1rnjN•.t.n· n. .-mo A. de 1920. "'r11ipR.randn a 
1mnort.anr.i& de cauehtt"> doe lhesoureiros e fieis da RMe
hedoria do Dü;f.,.íoto 'Fe<'h~ral á CIU" tH>.rcehem os pa11;adorl'!'\ e 
f!r.is de nagadorias do 1'h1>i:;ouro Nar.innrd: com parecer fa
voravel da Commissão de :F'joaDcas ·(1• discussão); 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 00:56+ Pág ina 149 de 14 9 

$F.fH'!ÃO F.M 16 OE DR?;F.\.faRO DE 1920 68:( 

-
Votação do project.o n. 608 A, de 1920. concedendo isen

ção dos direitos <le importação a usinas de fabríca~ão de 
ferro e aco em ter:ritorio brasileiro: com emenda. da C:orn
mi>.são de Financas (f& discussão); 

Votação do projecto n. 492 A, de 1920; autorizando o re
paro e construcção de e~tl'adas ·de rodagem; com pare(:er 
contrario das C-0mmissõcs de Obras Pubfü~as· e de Finanças 
( 1 A discussão) ; 

. _Votação do pro,iecto n. 285 A, de Hl2(), aúfoTizando a i·.e
v1sao do contracto com a Companhia Chemins de Fer; com 
parecer da Commissão de Obras Publicas, opinando pelo ar
chívamento do pto.iecto (1"' discussão); 

Yotai;rão do P-l'o.iecto n. :no A,. de 10:?0', autorizando a 
abrir o credito de 27 : 14(}.$) para a construcç.ã.o de uma linh~ 
telegraphiica entro Xirirfoa e Ypiranga; com -parecer favore
vel da Comrnissão de Finanças á emenda aprPsentad:a (vide 
pro,iecto IL 570 B, de 19'20) (2" discussão); 

Votação do projecto n. ·575 A, de 192(}, autorizando a 
abrir o credito de 41 :800$, para construci.;ão de uma. linha 
teleSTaPhica entre Piedade e Sorocaba; com parecer favora
·vel <ia Commissão de Finanças á emenda apresentada. (vide 
projeet.o ·n. 57·5 R, de 1920) (2ª discussão) : · 

Vota0ão do projecto n. 576 A, de 1920, autorizando a na .. 
turalização de mulher estrangefra casada r,om brasileiro; com 
parecer das Commissões de Constitui0ão e .Justiça e de Fi
nanças, sobre üs emendas 'Presentadas (vide riro,iect.o numef:) 
576 B. de 1920) (3~ discussão}; 

Tofa('fio do nrojecf.o n. 520 A, de -Hl20, revigorando o nu
rnr.ro 5 do art. ·~s da lei d:i. Receita e Despe:r.a (!" discus
são); · t 

Votacão do projecto n. 45:'1 A. de 1920, estendendo á Es
cct!a Pratica de Commercio do Pará as disposições das leis .que 
baixaram com os decretos n. i. 339. de i 905, e n. 9'. 261. de 
t911 : com substitutivo da. Commíssão de Imtrucção Publica 
(1• discussão); 

Votacão do projecto n. iR, de 1920, concedendo melhoria 
de reformas aos voiuntarios ·da Patria José Joaquim Goncal
VM e M!anoel Adolpho Cios Santos: com parecer das Commis
"ões de Marinha e Guerra e de Fimmoas, contrario ao oro
,iP.cto e favoravel ao véto qur lhe foi opposto pelo Sr. P~e,.. 
sidente da Republica (vide prnjecto n. 18 A, de 11912-0) (d1s
~11ssão unica); 

2ª discussão do projecto n. 687, de 1920. al>i'indo os cre
i::litos de 9.9::16:28'6<$932, papel. e de 571:875$920. ouro. sup
Dlementar a diversas verba:} cio orçamento vi~i=nte da Minis-
t erio da Marinha; : 
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2& discussão do projecto n. 690, de ·1920, abrindo o cre°T 
~mo extraordinario de 2.982:489$441, pai-a pagamento de 
despezas co.m a !Irt.ervenç.ão no Estado da Ba9ia; 

2ª 1füeussão do projecto n. 69i, de 1920, abrindo o cre
oito especial de 47 :616$276, .para pagamento ao m::i,ior medico 
do Exercito, Dr • . Joaquim da Silva Gomes; 

Discussão nnica do parecer da Commissão de Finanr.as 
sobre as emendas offereeidas na 3' discussão do proje~t.o-nu
mero 242, de 1918, autorizando a conceder subvenr.ão aos Es
tados, particulares ou emprezas por estes organizadas. que. 
~em privilegio. de zona, se propuzerem a const.ruir e con
servar estradas de rodagem; com parecer da Commissão de 
Obras Publicas sobre as emendas apresentadas, emenda;:; desta 
Commissão e .substitutivo da Commissão de Finanças e· uma 
das emendas da de Obras Publicas (vide projecto n. 692, de 
Hl20). · 

Levanta-se a sessão ás :l4 horas e 40 minutos. 
l. 

·>: .. itW SESSÃO. EM 1i DE DEZEMBRO DE 1920 

PP.F.SinEN'r.TX DO Rfi. 'BUENO BR • .\..1';DÃO, l?P.r:smEi'\'l'E 

A':s 13 hora.a. comparP..cem .,.;; Srs. Bueno Brandão. Ar-
1.b11-:- Collare:,; Moreira . .Juvenal L:-1mart.ine, Dctacilio de Al
buquPrqu~. Costa Rego, Ant.rmio· NnguP,ir :i. Dionysio Bentes. 
Pra.do Lop~ Cunha Machado, Agrippino Az~veco, Al'mandi> 
Burlamaqrn. Thomaz Rodrigues, Vicente Saboya, Osorio de 
Paiva, :Frf'dP1'iC('l · Borge~ •. Tosé Augusto. Cunh3 Lima. Ose.ar 
Soares. ·GPrvnsio Fioravant.e. Pereira de Lyra, Austregesilo. 
'A.r istarcho Lopes, Dr:oda!n Maia, Pires <:lc Carvalho, Ubaldin.o 
de A~;;is , Jo~é Maria, Raul Alves, Elpidin dP. M~sqnita. Rodri
gul'!s Lima. E?tg-P.nio Tourinho, L~ão VeUosn, ManoP,l ~[onjar.:. 
dim. HeilO!' de &m7.::t, Sampaio Corrêa, Nicanot' ~ascimento, 
P:inlo de Fl'1int.in .• Vic~nte Piragibe, Rnul Bnrro.~o. Macedo 
Sonres, Mauricio dP. Lacerc!n, TF>ixeirn Brandão. Americo 
Lopes, Gome;; Lima. Zoroastt'o A lvar1:nga, Francisco Bres.sa.
n~. Fau-sLo Ff'rraz. 1\Ioreira Bra.ndão; Raul Só, Honorato Alves. 
Edgarrlo da Cunha, R:ml Cardo.:;o, Salles Junior. Carlos Garcia, 
Ferreira Braga . .Tos!! Roberto, Vl'iga Miranda, Jn::é Lobo. Joã.o 
'de Faria. r.a1'Jos de Campos, Arnolpho Azevedo. Olegario 
·Pinf.il, Pcl'eirn J~(lilP., .Tono P~rnP.:lJn. Rngenio Müler, Alvaro 
Bapfütn. Sl'ri;rin rle Oliveira. Marc;nl ii<' F.scobal', Barhos:i. Gon
c:alv";; ,-. .Tn:Hy11im Q.;.or·io (7 ·1), 

o· Sr . Presidente - A Jista de presenÇ:i aceüea o oompa
recimr·nl n dr 71. ~rs,. Dt>p1ltados. 

AbrP-se a se~ão. 
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SESSÃO EM 17 OE DEZ~ilUtO D~ 1920 . , 
. O Sr. Octacmo de Albuquerque W Secretario, servindo 
de 2º ) p1·ocede :.1 leilnrii da a:~!.a da o:>e,-;são aatecedE:nte, a qual 

, é, sem obsePva(;õed, ;Jpprovai:la. 

O Sr. Presidente - Passa-se á leitura. do expediente. 

o· Sr. Juvenal Lamartíne (2 .. Sec1·etario, se1"t>indo de 1•)' 
procede á leitura elo seguinte 

EXPEDIENTE 

Oífíc.ios : 

Dous do Sr. :1.~ Secretario do Senado, de 16 ·do corrente, 
enviando emendas ás ~eguintes pr0posieõe.s desta Camara.: 

·Reorganizando o quadro dos funcciona1'ios .civis <lo Ar
senal de Marinha do Rio d?. Janeiro. - A' Cornmis5ão de Fi
nanças . 

.Abrindo um nredilo. pelo Minist.erio da· Viação, para oc
correr ao pagamento dé c!cspeza-s do districto l'adio-telegra
phieo do Amazonas. ·- A' Commis~ão de Finanças. 

Do mesmo senhor e de igual data, enviando o projecto 
do Senado, mandando r.ontar. com(l t.ernpo de embarque. para 
QS effeitos de promo~ão, ao eap~t.ão c:le fragata Oct.avio Perry; 
o período em que eommn.ndnu navios do Lloyr!. Bl'asileiro. 
A' Commissão de .Mar-inha .~ Guerra. 

Do m e;;mo senhnr e> de jg-ual data, c1>mmunicando que o 
Senado, <>m se;;isão rfo H ,fo (•orrcnlt:, não deu as-sentimento 
(l proposir;ão ílegta Camal'a, c\e!!labelecendo OS VAUCimentos dOS 
fonccionarin ;; civis do Ln~ . ..,, ~tori<1 ~fü i tar df! ~a.cteriología. 
~ Inteirada. Ao Archivo. .~; 

Do me.::;mn ~f'nlirw ~ dPo icnrnl d:H:l. eommunícand1) que o 
Senado adopton r. enviou (1 :-;nneeãn :is ;;r;uínt.e,,., J•l'OP1>sit;úi!!i 
ilP.Sf.a Camara: . 

Aut.orizancln n :ibert\11'n rJ,; rrP.ciiitn •)Special dt' -1 : 2()0$, 
ouro. par:i. pag:im('nfo d() IHl'mio 1fo vi~~l'm cnnr.~dicto :í atu
mna rtn Tilsfit u!o Nnl'ion::i1 ([r Mn~ii: n. Ht'loi!llt J\ccioly de 
.Prit.to; 

Au!m•izanclo n nbl'~lma do r.rNlitn flXt'raorrHnnl'i<l de 
13 ;20t1$. para 1la~manl.o ao pt•o.f1~~!!01• Hl'nriqut1 Brrnarctf!lli. 
lle 22 r·t>lratn.~. "m n1Pdttlhi'"~s. rlrf: f i nncloc:: :'1 <l r.t•ornr:ão ria parte 
t:xlerna do rdil'icin ela F.;:rnla ;>;adnnal rli:' Relia~ Artes ; 

A11tnl'izar1dn a aberíur~ rl1l credito de 230 :000$ aupple
mentar (i , ·l' rbn 2• r.o a:.-t . 5Z da lei n. 3. 99i, de 5 de ja
neiro de f 920; 

... . ·· 
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.Autori7.anrln a ahll!"fura -.fo cr·~d1to Jc~ 3.000: 0UÓ$, WP·· 
pldnr,ntar d V"rh!l 3J •, •fo ()t('amenfo ela de!'peza do ac.t.ual 
n.~Prc.icin. 

foi.eirada . 

· Tres do ·1\-fü~isterio da; Guerra, de 1& do corrente enviando 
as seguintes 

'.MENSAílENS 

Srs. Membros do (~ongresso N'oapion~l - Transmitto-vos a 
exposi ção que me foi apres1mtada pelo ~J.inístro de ;Esta·~o 
da ·Guerra sobre a necessidad~ dP. se abrir ao respectivo Mi
nisterio o credito espf'(;ial de t :000$ que compete ao sargento 
ajudante reformado do E:xiereito João B~1p.tista Junior. como 
remuneração de que trata o ar!.. 10 .. leL n. 2. 556. dfl setem
bro de 1874, pelos seI"'ViCC>.S prestados no mesmo Exercito dn
rante 20 annos e U)eço 'habiliteis o Go\'_erno a abrir. ao refe
rrdo ministerio o necessario credito. . 

Rfo de Janeiro, 16 de de2JeIIlbTo de 1920, 99• da Indepen
deneia e 32º da R~ublica . .._ Epitncfo Pe~s(Ja. 

S.r;;. )fombrri;; do Grmi:rrsso '.'facional-Transmittindo-vos a 
e:xposição que me :foi' a.presentada pelo -MJnístro de Estado 
da Guerra. sobre a necessidade de abrir -se o . credito especial 
àe 3 :236$515-7. para pi.'}:gamento de vencimentos. de 8 ..ie· ou
tubro ultimo ·a 31 do cDrrente, ao Dr. CaTIOs AfO'Ilso tQbaga~. 
auditor de Gue,rra interino da 3º região militar, rogo-vos di
gneis habilitar o Governo icom esse credito. 

Rio de Janeiro, 16 de dezemfV'o de i920, 99• da Indepen
dencia e 32º da R~u:blica. - :Jnzacio Pess~a. 

-~ . 
~.:i'' 

f'r~.- :\f<'mhrM do Con~esso N:icional-Transmil.tindo-vo~ a 
exposição que me foi apresenta.da pelo Ministro de Estado 
da Guerra sobr13 a necessiOO.de da abertura ao respect.ivo mi
n~st.erio do credito Ji.e . 36 :993$284, d espendido pela D irect<>
r1a Geral de Contabihdade <la Guerra. na conformidade do 
ar·t. 42, n. 1, da lei n. 3. 089. d P. 8 de janeiro de 19>1 6. com 
o .pagnmentC> de contas de m a1.e1·i:ll adqnirido nô anno ·!indo 
para a construcção do quart.el do 3º regimento <le infantaria. 
venho pedir-vos '1ha.biliteis o Governo â. abrir o m encionarlo 
credito, destinado á indemnizará:() ao Thesouro Naci.onru da 
mesma quantia. • 
. !\io de Janeiro, 16 de de:oP.1mbro d~ 1920. 99• .. da Indepen-

Qenc.1a e 32° da. Reip-ublica. - Epitacio P~s$.ôa. 
~~· Com.missão de Fli,nanças. 
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Telegramma: 

Urbano. 17 de dezembro - Presidente Gamara doe 
D ei JU wuu.~ ~ _-\. J,1g a do~ 111qu i J i rw:' r~ 1~uHsum1dure:;, ern n:1111e 
povo desta Caipilal, ag1'adece \ ' . Ex. e tO<ios os Srs. L>e.i:.1u
tados aP.t>r:pvação lei, constrU1Cções "Casas operarios. E pede 
para que se.ia ta.mbem ·i:.ipprovada lei inquilinat•J antes cncer
rnmenw Lr•-tl:Jalhu:; l1~gi:;w.Ll\0::;. Creal.cs altL' µa ldubsmu de 
lodos ::i1·s . 1J01Jutacfo~, o· vuvu <lr:~ ta CaviLal csp~t·a que esta 
6ssembléa o garanta .por lei a fórma. mitar. e!iploração, ·pro 
prietarioS' unicos causadores de todas mi serias actuaes. -
C. Pedl'oso, secretario geral. - Inteirada.. 

E ' lido e fica sobr1~ a mesa até ult.el'i,;1 .. deliberacão um 
proj ecto do Sr. Verissirno de ~Iello. 

E' lido a vae a in1p~iroir a. seguínte 

J~D(CAÇÃO 

~. J J ;\ - 1\l2<J 

- A Commissão de Policia,, estudand·) a indiÚcãa a:prcsen
tada. pelos S't's. Deputados Octavio Rocha, Verissimo de Mello, 
Ii'DlUl.Cisco. M.areonaes e J<lsino <ie AraUjo, propondo a orga
nização de um índice systematico, por materias, de todos os 
assumptos su.bmettidos á consideracão da Camara, durante o 
adual r1~ ;,dn@1 - übs(!1·\-~ que, l l'alaudo-sc de nm objedo 
de servico dq, secretaria, . a medida. poderia ser posta em ex~
cução poi- uma. ordem da Mesa, que jã. tinha tomado prov1-
<lencia.s .sobre o assump.to; desde, porém, que ha uma inpi
ca!,':.in. ; 1 .~s 1;,;JJadn. uw· ili u,.;! r1\$ D1.•pntudo . .,:, ;;;ubmr~ttcwJo a ídéa uo 
'·oto da Camara dos Deputados, 3 Commissão de Policia não 
vê · inconveniente algum na. approvacão d& prop()sta. ii.c
<'rescen tando-se, · onde couber. as seguintes 'Po3fl.avras ~sem n.u
gmento de despeza.>. 

Sala. das sessões, ·J-; eh~ d13iemrn·o de 1 ~20. - - cl't~e71/J 
. .Branàlia. Presidente. - A:ndrade Be:;;erra, i" Secretario. - 1. 
1.omartirw, 2fl Secretario. - Octar,ilio de Albuquerque, 3'' Si;-
cretario. ·· 

INDICA.CÃO '.À QUE SE REFBl\E O PARECER SUPRA 

N. U - t~O 

· -Indicamos que a Co.mmi,;sã<> de Policia da C3mm·a· doi; 
lleputadoi; mfl.nde organizar por funccionarios de sn•1. seci-':l
taria, um 'indice a.lphabetico syslemaLico, por matería:;:, de to
dos os .assumptos $Ubroettidos á consideração da C~a, des
de a primeira legislatura. republicana, assignalado o respe
etí vo andamento. 

Sala da.; sessões, l.2 de dezembl'o de 1920. - Uctcrvio 
Rocho. - Verislimo de MeUo. - F. llorc<mdea. -"- Josf110 de 
Ara:uio. .. 
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E' lido ~ :va& ar- impri'.IIiir ri S€SUi'Ilt~ 

P.\'RIEOER 
N , '55 - 1920 

lndef e1•e o requerimento _ domachinista 1'ef or·mado da Ai·ma.da 
Jfariano Jacyntho :1[rx-rque8, p_edindo r,epersáo ao. serviço 
actiuo 
A Commissão de Marinh~ e . Gue~ra tomando em consi

deração o requerimento. de Marian9 Jacíntbo :Marques, ma
chinista reformado da Armada, em que pede· sua reversão no 
cargo de sub-ajudante machinista do quadro de engenheiros 
niachin\stas da Armada, é de parecer que o pedido seja in
deferido. 

O peticionario ::illeg--ct· que tendo sido reformado por ter 
8ido julgado incapaz para o serviço ém inspecção de. saude em 
reforma datando de 1902~ acha-se l}reáent.emente em: boa!' 
condi~ões de saude, i.anLo que vem exercendo as funcções de 
chefe de ·macbinas do aviso brasileiro Tenent;e Lakmeyer. . 

A allegação nada prova a favor da pretensão do peticiO-' 
nario, e sim que a administração publica já veiu ao encontro 
de su<is convenicncias, utilizando-se dos seus serviços p~·Jfis
síonaes onde podem ser bcneficos sem prejudicar aos seus 
camararlas de quad1·0. 

_ Além disso nadn lllD il:• clflvr~ s1>r feito por ferir direito~ 
de terceil'OS C abrir llt'P!t;t '. . ._ ... 11.n UI\ l~OUSCC}Uencias aesvautajo
sas para o serviço publfoo •· qui1;ít pai·a o proprio Thesouro, 
c;;em vantagens para a. administração. 

Sala da"S sessões, 16 de dezembrn de 1920. - Antonio No
:;ueiru.. Vice-Presicll'uk. - 1lrmandu Bu1'lamaqui. Relator-. 
- Lura Cu:>!ro. - .llario H1:nw.!~. ""'"" Juaqufo~ Osario. -
Osori<J de Pnivu. 

São succc~siYumcule lidos e vão a imprinm· os seguintes 

PRüJi>CTOS 

,\ • 59 A - 192-0 

Dá direi to ao po.c ov. mãe de quatl'o ou mai$ filhos menn,.e.s, 
brmilefros, <i eúucaçiio J)l'Ofissional, secundur fo e su
penor (/e 1(.1r1. <fe~·ses filhos; co1n substitutitio da .Com, ... 
. ·missão de htstrucçiJ,o i>Ublic;a e parece1· f'a.vm·avel ao 
·nLesmo su.bstitt4tivo da comrnissáa de Constituição e Jus- : 
tiça 

O projecto n. 5Sl, da i92U, obedece evidentement.e <J ltm.a 
(\xoellente inspir~.ão, Qual a de permíttir que moeus nascidos 
de familias pobres. nos quaes se tenham l'evelado excepcionaes 
dotes de intelligencia. e granda aproveitamento n,os estudos 
elementares, possam ultimar a sua instr.ucção noa cursos se
cunlia.rios, superio•e& ou. prorissíonaes, mantidos ou subven-
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cionados p~la. União, dispeu:oaudo-se-lhe:o os pagamEmtos de 
t~a~. pensoes, etc., ~ que de outra sorte deveriam· estat' 
-suJeitos. 

Dá-se desta maneira ao ·poder publico federal a m1<1~@,l 
tle amparar aos que, desa.iudados da i'ortun.a IJJO que toca aos 
tecursos p~c~níarios, mostrarem dispor de apti•J.:)tis capazes 
de, convenientemente aprimorada -pela educação guindal-os 
ás m~is altas s~tuaeões_ sociaes, ·na:; quaes pod'€lrão' ;ervir, l~om 
o maior proveito, ao interesse collectívo. 

A idéa capital do projecto merece a. mais franca :syro.
pa.thia do Relator. 

Suooede, ·porém, q~!!, D:º cl.lnjunto das disposicões que u 
fOl'Dlam, se deparam mmuoms que o ~ornam por cremais am
pla, transformando-se uma. medida que .por. sua natureza e 
pelos onus ·que acarreta para o Thesouro ·PUblico, deve ser, 
-nem póde deixar de ser de excepc;ão, quasi que. em regr.a 
geral. 
- Basta attender a que, no artigo segundo, s~ cons1uera 
como podendo appellar para os benefieíos da lei em favor dos 
seus fllbos todos os funccionarios publicos, federaea. est.aduaes 
011 municipiaes, cujos vencimentos annuaes forem inferiores a 
Sf'lis contos -Oe réis, isto é, mais da. metade do eorpo do fUnc
eionatismo publico brasileiro ficará, si conveI"ti<io em lei o 
projecto n. S9, em 3ituaeão de ~uear um filho á. custa dO 
eral'io publico fedQral. 

·Por outro lado, no arLi~o primeiro vem est.aDctecido qus 
a a.ppro•acão plena no t;Urso ·primario · é uma demonstração 
da oapacida<ie mental do alurnno :mfficleute para. admiitil-o 
a . gosar, das vantagens da ü1struc(;ão gratuita. 

E' dar lul'guezas d~:;mesuradas ao conceitu da aptidão 
excepcional que ·rarece devcl'-ser o c;ritcrio dominadc no es
pirita geral da medida su;;geL·idil. pelo projeet.o de hom·ado 
Deputado pelo Districtu Federal.; Sr. Vicente Piragibe. 

Ainda no artigo quinto firma-se u prinoi'!;•iu de que as 
va.ntagens .previsLas no projccLo só poderão set· suspensas si o 
estudante tiver soffrido reprovat;ào em úous a1rnos conse
cutivos, o que annulla inteiramente a finalidade visada pelo 
seu -auto1· - o amparo ao::; c~iudantes pobres ·de grandes pos
sibilidade intellootuaes e de evidente aproveitamento nos c~
tudos - abrindo-se as pot·Las aos mãos alumnos. 

Pensa o Rc1ator que Lca:S amplia~õe~ são prc.iudiciaes ã. 
idêa ·mo.tte1' do projecto, idea que, eumo t'it;ou c.""rpresso linhas 
acima, lhe in.::ipira a8 melhores sympathias. 

Por isso, e para. que ella. se.ia convenieulemen1.e aprovei
tada, sem as 1ar;;uezas que a deturpani; pI'l;ipüe C1 Relator _que 
eit dd ao :tll'Ojei;to de lei n. 0f9. do corrente annu, P seguinte 

Su.b.stitulivo 
~~L i-'' O estud.an:le brasileil'o. filho de 11a~s notaria e 

oompro~.adaD1~nte. pobre~1 que j.enba!l) mai!I de ~res filho! 
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menores, si na esccüa: primaria tiver revelado notavel antidãC> 
:para o estudo, attestada por constanLes a.p1provações plênas e 
di:.::ti:nctas e maioria desta.s, terá. direito ao pagamento J;ielo 
Governo Federal das t'axas .de matricula, frequencia e exames 
em crualquer institutos se~undario, superior ou profissional 
'Ja Cãpital Federal ou dos Estados, com caracter de· externato, 
c.usteada pela União, .por ella subvencionada ou que goze de 
equiparação aos respectivos estabelecimentos de ensino 
officiaes. 

Art. 2." Para que se torn!e effecfüvo o favor <\Onstante 
do art. 1 ~. é necessari.o que o responsavel pela educação do 
estudante a ser beneficiado o reguei}:<'!: ao Ministro da Justiça 
e dos Negocios Interiores, juntando dooomentos comproba
t'.?rios de !;eu ·estado de pobresa e das app.rovacões plenas e 
d1stinctas obtidas no ensino primaria pelo candidato. 

Art. 3.º Cessarão os beneficias decorrentes desta lei uma 
vez que o estudante venha. a soffrer qualquer reprovação no 
curso que estiver seguindo. ,. ·--- _. 

Art. 4.º Fica o Governo autorírzado a abrir os rxeditos 
necessarios para a execucão do disposto no art. 1º. 

ArL . 5.º RevogaDl-se as disposições em contlra.rio. 
A.ntero Botelho, Presidente. -. José Attg~to, Relator. 
Heitor de Souza. - Paulo de Frontin. - Azevedo Sodré. 
Ba1'ros Pentearlo. - Raul. Ah•es. 

P A.RE:C.ElR 

.Em junho d() corrente anno. o Deputado Vicente Pira
gibc, offereceu á consideração da Ca.mara dos Deputados o 
s_eguinte projecto de lei: 

O Congresso Na.cíonal resolve: 
Art. /1.º O pae ou mãe de quatro -0u mais filbos menores, 

bra-;ileiros. Jegitimos ou nafJuraes. e que viva em estade de 
Cl1nlprovada pobreza, tem direito á educação profissional. se
eundaria e suj)erior de um desses filhos,. (!Usteada pela União, 
ind~pendente de vaga, em estabelecimento d-e ensino - ex
ternato -0u int.ernato -- .mal!tido ou subvencionado pelo The
souro Federal. desde que, nas escolas •Primarias, o candidato 
f~nha reveladó aptidão para o estudo, attestada pelas appro
Yar,ões plenas ou distinctas alli· obtidas. 

~.!\rt. 2.º Pre9ume-se comprovada a pobreza. para. os ef
fcilos da ·presente lei. aos operarias, aos emprega<!os do com
IrtP.rcio, aos pensionistas do Thesouro e ·aos funiccionarios da 
União, Estado e município;;, cujos venr..imentos não excedam 
de seii- contos annuaes. 

Art. 3.º Nos concursos que s~ effectnar:em para pre~n
chimento de cargos publicas ou para conq··.nsta de prem1os. 

- em igualdade de cfrcumstan<.-.ia:, -terão preferencia os q;oe esti
ver."m .estudando ou si houverem diplomado de accôrdo com 
a :Presente lei. 

-1 
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Art. 4." Aos alumnos rnatriculad-0s na confórmidade do 
art. 1", será facultada a passao;em gratuita. nas estradas de 
ferro e: companhias de navegação da União. 

Art. 5.º Um.a vez conce.ciidas as garanLias da presente lei, 
stS poderão ser suspensas em virtude de reprova1:.ão do es
tudanlc em dous annos conset;Utivos . 

;A:rt . . 6.~ Fica o Governo aul.orizado a abrir annualment.e 
os creditas necessarios. · 

Art. 7. ~ Revogam-$e as disposições em contrario. 

Ju lgado objecto de dcliberai;ão e remeLtido :í. Commissão 
ur.' Finanças. opinou esta douta Commissão J)ela audiencia das 
Corno:iissõfs de In lrucção Publica e de Constituicão e Justiç'a. 

A primeira, em pare-cer de que foi Relator ~ Deputado 
Jo~?. A·ugusto, applau".lindo a orientação do -projecto, offereceu 
.sub~litutivo. Assim expoz suas razões: o projecto n . 59, de 
i920, obedec·e evidentemente a um_(l. excellente · inspiracão. 
qUal a Oi'.': permittir que OS IDOÇOS nascidos de familias J)O
bre;;;, n.os quaes se tenham revelado excepcionaes dotes de in
~elligencia e parte aproveitamento nos estudos elementares, 
pos,,am ultimar a sua instruccão nos cursos secundarios, su
periores ou profissionaes, mantidos ou subvencionados pela 
Uriião, dispensando-se-thes os pagamentos de taxas, pensões. 
ef.c. , a que de outra sor~e deveriam estar sujeitos. 

Dá-se desta maneira ao poder publico federal a missãe 
ele ampara aos que, desajtldados da fortuna no que to1~a 
a0s ·recursos pecuni'arios, mostrarem dispor de .aptidão ca
pazc; de conveninntem~nte aprimorados 0pela educação, guin
clal-co:: ás. mais altas posições sociaes, nas quaes cpoderão ser
vir. icom o maior proveito, ao interesse collec.tivo. 
· A idéa capital do -project.o merece a mais franca sympa-
tia do fülator. 

Succede, porém, que no conjuncto das disposicões que o 
formam, sr. deparam minucias que o tornam por demais sm
nl·o, ttansformando-se uma medida que 'P.Or sua natureza. e 
petQs onus que acarreta para ô Thesouro Publico, deve ser. 
Lem póde deixar de sel' de excepção, quasi que em regra 
gt'!ral. 

Basta attt>ndel' o que no artib"O segundo, se considera como 
rioctendo appellar para os beneficios da lei em favor dos seus. 
filhos todo.s os funcr.ionarics publicos, federaes e estaduaes 
Gll munic.ipaes cujos vencimentos annuaes forem inferiores a 
seis rontos de réis, ü;to é, mais .de me~de do c~rpo do f~n
ccionalismo nubli~o brasileiro ficará, si converti-do ha lei o 
proj~to n. : 59, em situação da. educMãO um !ilho á custa do 
era:.-10 pubhco federal. . 

1•or outro lado no artigo pri_meir.o vem estabelecido· que 
a approvacão plena no eurao Pl'1mar19 . é uma dexnons~ra,cão 
<1a r.apacidade me.ntal do damno suff1c1ente para adm1ttil-o 
a gosar das vantagens da instrueção gratui~ . . ·· 

E' dão IarguP.zas desmurada.s a~ co,nce1to _da aptidão e:;
capcional que parece dever· ser o cr1ter10 dominante no eSl)t-

c. -Yol. XIV ~4 
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rito geral da medida suggerida pelo .projecto do honrado De
putnctn pelo District.o J<ederal. 8r. Vicente l'iragibe. 

Air:.Cla no artigo quinto lirma-se o principio de que as 
vantagens previstas no projecto só pode1·ão sei:' suspen:;:l.S si 
o estudante tiver sofirirto reprovação em dous annos conse
cutivos, o que annulla inleil·amente a finalidade vi.:;ada pelo . 
seu autcr - o ampaL'O aos esludanLes pobres de gra.ndes pos
~ibilidarJcs intellcctuaes n <.ie evü1eute aproveiLamento no::. es
tudos ·- abrindo-se as portas aos máos aiumnQ.s . 

J?ensa o Helalor que taes ampliações são p!'ejudici~,c~ ·á 
- .!d~a '11cr :.er do projecto, i•Jéa que como ·ficou expressa. lhe 

mspkn. a!> n,elllores sympatlüas. 
. Pot· i~so ~ para que ella se.ja convenientemente aprovei-

tada sem as larguezas que a deturpam, propõe o Rela.tor que 
se dê ao projecto n. 5!:1 o seguinte substitutivo: 

. · Art. 1 .º O estudant"' brasileiro, filho de paes notoria. · e 
comprovad.ameute poht'es, qne tenham mais de t.'t'es fill:l.o~. me
:nore.s, si na es~ola priu.aria tiv~r r~velado notavel aptidão 
para e e~tudo, attestada por con:slante·s approvacões pleuas e 
distinoias .. e maioria destas, terá direito ao pagamento pelo 
rn.iv-emo E'ederal das ta~a:; de matricula, fl'e!).uencia, e. exa
:ines '~m qualquer in!:.tiluto secunüario, superior ou -profis
sional da Capital ~'edera.l ou . dos Estados, com caracter de 
externato, custeada pela União, por ella subvencionada, ou 
uue gi)~e de equiparaoão aos respectivos estabelecimentos de 
ensino ofíiciaes. 

Art . 2.º Pa,Ta ·que se torne effectivo o favor e·onst.ante do 
art. 1º. ê necessario que o re:sponsavel pela. educação do es
tudante. à ser beneíiciado o requeira ao M~nistro da Just.iça 
e dos .Negocios Intel'iores: juntando documentos comproba
torios de seu estado de póbreza e das approvacões plenas e 
distiocla~ obtidas no ensino primario pelo candidato. 

Art. 3.° Cessarão os benefieios decorre.ates d~ta le.i uma 
,·ez quP- ·o estudante venha a. soffrer qualquer reprovação no 

. curso que estiver seguindo. 
Art. 4.º Fica o Govél'lio autorizado a abrir os credito; ne:

cessarios para a execução do disposto no art. fº. 
Art. 5.º- Revogam-se as disposições em contrario.> 

Est:i o si.ibstitutivo assignado pelos Deputados Antero 
Botelho. Presidente; José August.o. Relator; l!P.itor de Souza. 
Paulo de· Frontb. Azevedo Sodré. Barros PenteadQ e RauJ . 
Alves .· .. .. 

·A Commissão de Constituição e Justiea opina pela ap
provação do substitutivo. Applaude ~ineera e. francamente a 
idéa. d.o projecto que facilita O'S estudos secunda.rios e sune
ídores aos l)Studantes pobres de comproyada ea.pacjdadc pe
las nof.as plenas e -dist.inctas obtidas na eseolri. primariu. 

. E' nm P.stimulo aos que sem recursos para as lide3 irt-
~ellcct.uae~ teem ~!ltrPtanto ai; qualidades precisas para -ven-
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ee1· nas ~-usta-5 da mtelligencia, o obLer na vida. os legitimas 
rocursos que a.:;segul'em o t.aleuto e o t!SLudo. 

Lameut,avei é ~en; '1uv1t1u. Vt'lr mu1l.tt.~ vezes um alumno 
pobre, mas imethgente e appllt!ullo, ::i.uunuuna.l' os esLuúus pela 
necess1t!atle tle ganhar para aux1l!u1• a ru1111lm em sua. sur;s1s
tencia, n:io dispondo tambem de mc108 pura OCllorrer ás aes
pezas do curso se.cundar10 ou suµenor. 

Ahi se vê o merito mtcllectuul cci·cC"ndn om ~uas e:x:pan
'Sõos pela precariedade da sHuo.<;üo pecuuio.1·in, o lalento ap1·i
::;ionado pela caren-cia df' recurso1-1 n.ntr•rii1ns, d~via-do fre
quent.'>.~ vezes da. carreira 1m1 íJ1H~ p!'l<l in Mr.r· 11t.11 ao Ila'.l?. e á 
humanidade !lOr não lhe ~m·r.m fttcutlndoi;1 º"" mP.ios necessa
rios:. 

A medi-Oa aventada no proJeclo ~ mr.llt"rndn no subbt,itu,.... 
tivo ,1 -digna de Lodos os encorn1os. 

As c!i!::tposições ri.rop%ta!'I pcln Comn.ís~5.o ele Jn:struec-ão 
Pu.Qlica -corrigem os defeitos dn Pl'f'l.l~cl.o, rrno-lhe exequ1bill~ 
cfade, ~1sseguram o seu e:-.:11.0 f!!h1.. . 

Sr:'>ndo uma conce.ssão ju5t1 fícnvel no estudante de mere~ 
cimente que iniciou sob os melhores o mais brilhantes aus
picios, na escola primaria, os ~ew1 ostudos, é ignalmeutc a 
medid<L ahi e-0n:signada, um auxilio 1w1•feitamcnte razoavel aos 
paes que tiverem mais •lo LrGs filhm1 menores. · 

Son10S pela approvação do substitutivo. 
Sala .cJas Commi'ssões, 1G do cic.:cmbrn dn 1920. - Cunha 

:lfachr;,rfo, Presidente. - Jostf 8011ifw.•io, Relator. - Gom.er
cinàio Ribas. - Amolfo A:;cvecPo. - Pr1ulcr1tc de .Mot·aes. ,,........, 
V!!t"issimu de 1llello. 

PROJEaI'O N, 5{l, Dl'l l \l20 

O Congr.esso . Nacional resolve : 
.Art. 1. º o pae ou mãe <ic qtmt.ro nu mais filhos menores, 

brasHeiros. legitimo.s ou nnLurnm~. 1• 11uo viva em i>,stado de 
comprovada pobrP.za., tem dircHo Li udtwac.ão profissional, se
cundaria e superior de um dt•11rw11 !'ilhos. custeada pe,la 
Uníão, independente de vngn, 1•m 1iMl.nhclocimMto de ensine> 
- externat,o ou internato - m:ulLldo ou subvcineionado pe!Q 
'fhesouro Federal. desde qw1, nn~ l!KCO!o,s primarias, o can
didato tenha revelado aptid!ío purn o nstudo, attesta.da p-e!as 
approvacões plenas: ou dis!incl.Uff ulll obL!das. 

Art. 2. q Presume-se comprnv11diL 11 pobreza, para os er
fcitos da presente lei, aos opi"1·a1•in11, noK nmpregados do com
merci.o. aos pensionistas d<i Thosouro o 11os funcci<>narios d~ 
Cri.ão, Est.ado e municipios, cujoíl voncimonto-s nã-0 excedam 
de seis col1tos annuaes. 
. Art. 3. ~ Nos concursos quo so orrootunrem para preen
chimento de cargos publicos ou pnr11 aon(flli~a.. de premios, 
{lnl igualdade de circu~ta.ncia., f.Arlio PMfor~ncia ()S que es ... 
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tiv-P.rem esiudando ou si houverem diplomado de accôrdo com 
a presente lei • 

Art. 4. º Aos alumnos mat.riculados na. conformidade d·O 
art. 1 º, será facultada a passagem gratuita nas estradas 11c 
f~rro e companhias de navegação da União. 

Art. 5. º Uma VP.z concedidas as garantias da presente 
lei, só poderão ser suspensas P.m virtude de reprovação ·110 

· estudante em dous anno.s consecutivos. . · 
.Art. 6. • Fica o Poverno autorizado a. ·~brir annuaitmen'tc 

os credítos neeessarios . 
.ArL. 7 . ~ Revogam-!X! as disposições em contrario. 
Sala das Com1nissões, 17 de junho de 1920. - Vicente! 

· Piragibc. 

l\. 120 ..:\. - -1920 

Abre o c1'erlito' especial dt: Hi :22J.$, var1i pat1ame11tv u. José 
Lopes Martins e outros; com su.b-e111,e·r.da da Cam.misfão · 

· de Finanças á emenda upresentad1,1. em 2~ discussão .. · 

Ao projccto n. 120, de i.920, que manda abrir pelo Mi
r.islerio da. .Fazenda, o credito de 57 :225$, para pagamento 
a José Lopes Martins e outros de juros de apolices, em Yir
tude de s·entença judiciaria, apresentou o Sr. Deputado Meu
<les Tavares, na sessão de 23 de julho do ·corrente ann . .,, 
emenda aut orízado o credito de 57 :390$090, para pagar ao3 
cor-reios e servente5 da Imprensa Nacional a gratificai:.ão. rie 
~0% sobre vencimentos, devidos desde 1912. 

Em 29 de julho a Commissão de Finanças pediu infor
mações ao Governo, e estas foram dadas no corrente mez, e.m 
officio n. 106, que está. annexo. . 

Declara o Sr. Ministro da Fazenda que é nécessaria. e op
portuna a abertura do. credito de 57 :390$090, para o paga
mento refer ido. porque o Tribunal de Contas t.em dP.cidi<l<i 
não ser applicavel no caso a excepção do art.. 4º da lei nu
mero 3.313, de 16 de outubro de 1886, só podendo, portanto, 
& des.peza cor.rer por um credito especial. · 

Sendo assim, a Commissão de Financas é de opinião. que 
a emenda cieve ser approvada, declarando-se ser credito as
:pecial e constituindo a referida emenda. o art. 2º do pro
jecto. 

Sub-em.enda da Com.missão de Finanças 

·ondP. se diz - credit-0 - diga-se: credito . especial. 
Sala da Commis,;ão de Finan!:.as, 16 de dezembro de 1920 .. 

. - Alberto .Uaranhão, Presidenié. - Octavio. Rocha, Relato:. 
- Osca1· Soa1·es. - Ramiao Braga. - Sott::a Cast'l'O. - L. 

· C01·1·êa de B1itto. f:elso Bayma. - Carlos Maximiliano. 
Cincin.ato B1·aaa. - Pacheco Jl endr!s. 
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EMENDA A QUE SE l1EFERE O ~·\REClm SUPnA 

Accrescente-sc : 

&')3 

E' o Presidente da Republica autorizo.do a abril' o ere
dito de 57 :390$0!10 para pagar aos eorreios e serventes da 
Imprensa Nacíooal a gratifica~ão de 30% sobre vencimento:; 
& que teem direit.o no a.nno tle 1912, em fa"e do disposto no 
art. 94, n. 5, da lei n . .2.5a, de 3 de jar:eiro de 1912. 

Sala das sessões, 23 de julho de 1920. - i'líendes 1'a
vares. 

Justificação 

Os :f'unccionarios a que se r.efere est.a emenda, estão em 
iàer.itica situação aos -a que se refere o project-0 n. H3, d 1i 
rn20. Nada, portanto, mais justo, conforme provarei p eranti.' 
a Commissão. 

llROJECTO N. 120, DE i920 
.A.ecrescente-se : 
E' o Presidente da Républica autoriza.do a abrir o cre

dí to de 57 :30050-90 para paga;r aos correios e serv~.ntes d1 
Imprensa Nacional a grat.ificacão de 30% · sobre venr.imentos 
·a qu-e teem direito no anno de 19í2, cm face do disposto !lo 
·art. 94, n. 5. da lei n. 2.5U, tle 3 de janeiro de 1912. 

Sala das sessões, 23 de julho de f920. - Mendes Ta
?Jares. 

Justificação 

Os :funccionarios a que se refere esta emenda, estão em 
ider..tica situação aos a que se refere o projecto n. f.1.3, · de 
f 920. Nada,, portanto, mais justo. conforme prqvarei perante 
a Commissão. 

!\' . 1G7 A -- -1920 

Elei'tl. o rium.er.o de m edicM dn Assiste-ncfo a Alierinclr;.<:: com 
· r.<l?n parece·J>, (at•oro.~~el da..1· Commis.<:iie.~ de Smule· P11bllr..·a 

~· fie Pino.,-u;os. 

se multiplicam e tor nam-sP- mais delica~jos. E' a:--;~im que o~ 
erros ocr.asionados pi:-la experimentação são eonf;t.antes. qua~i 
sempre, devido as m:ís rondicões de nossos Jaboratori!'l~ e rle 
nossos estabeled mentos hosnitaiarP.s. ·Por qualquer. lsdo que 
se este proble-ma· encare 1mtrc nós. vêrifi0a-se que careneia. 
de boas in~tallacõe!'l para accommodar o avultado numero de 
dQentes e que ha. sensivel falta <le medicos especialistas para 
a.ttenrler as nP.ressMade~ ôos i;erviços. () campo de refqrma., 
a, realizar · G io:ímenso, se bem que já tenha o Congressli pro-
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curado solucionar po.r iniciativ3. de alguns de seus mcro1)ro~. 
esta obra humana de interess-~ nacional. E' referente ao .:orpo 
clinico do Hospital de Alienados o assumpto do parecE'r que 
ora submetto a considerar;ão desta Commissão sobre o fll'O,ie
cto n . 167, <lo illustre Deputado Heitor de Souza •.. A insuf
fi~~encia de medicos no Hospício ide Alienados, como em toda 
a Assistencia a Alienados é de facil demQnstrac;:ão: 

Não é possível negar a verdade desta. assercão. 
Assim é que da lígeiro estudo feito constatamos que. ape

zar de conferido-:; e das transferencias em grosso de doente'3 
para as r.olonias, como 1mico .meio de acommodar o~ alienados. 
constantemente remettidos para o hospital, a méd ia tem 
orc;:a1:lo em 1.200, sem contarmos os internados que dão en
trada sem os . competentes papeis, como 1)odemos vêr. no livro · 
de occurrencias diariaS> daquelle estabelP.;eimento. .Si veri- · 
ficarmos, por exénrplo,. os primeiros dias destes tres ultimos 
wezes, teremos que: 

Em 1 de julho, 'havia· ... . _ ..•...•.• _ .............. . 
Em 1 de a~osto, havia ............. _ ............ . 
Em t de setembro. havia" ............ · . .. ........ . 

Doentes 

:1. IR3 
i 209 
1:201 

No dia 20 de setembro, existiam 1.20'1 doentes com.o 
mostra o ·quadro abaixo onde são desarimin:u'l~s as seccões, o 
servi<10 a que pertencem ·e os alienistas que os cuidam: ." 

Th>ent~s 
-~º Dr. Ulysses Vianna - Secção Pinel (homens). .. 349. . 
A.o Dr. Ernane J~opes - Esquinol (mulheres)..... 336 
Ao D~. ~. Gottuzzo - Seccão Calmeil (homens· pen-

sionistas . . . . . ........... . _ . . . . . . . . . . . . . . . . • 'f.55' 
Ao Dr. I!deffonso de Lemos - Secção Moral (mulhe-

res pensionistas) ....•. _ . •. • __ .... .. .. : . . . • . . . .. 1.36 . 
Ao Dr. Heitor Carrilho - Secção Lombroso . (mulhe-.. 

res delinquentes) ............. _. . . . . . . . . . . . . . . 27 
Professor Juliano Moreira: 

Pavilhão Guisia,in (Ex. homens) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2S 
Pavilhão . Gricssinger (Ex. mulheres) ........ .. .. . ; 25 

Dr. 'Faustino Esponset: 
JoQine (mulheres)................................. 23 
Li~ano (tuberculosos) : .......... ~. ... . . . . . . . . . . . . . 25 
De Simons (tubertulosos - mulheres) ........... _.. iS' 

·Dr. :Fernandes Figueira: 
Pavilhão· BourneviUe (creanças) • . . . •.• . • • . . . . . . . • . 46 
Sala .Picqué (cirurgia) ...•.. _ ·----· ........................ - · 211 
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Para cuidar destes i. 20:} doentes, tem o bospi.tal seis 
alienistas e um encarregado -do sen•iço de «delinqur,ntes11 que 
será 3,ffasta.;b p!lra o «'rnanicomio criminall> a fnaugurar':"se, 
nos ·terrenos da cas;i de Detenção. Ficam neste caso· os me
dioos a lienistas . Os p~vílhões de «Molestias 1ntereseantes> 
merBcem cuidados especiaes, por que tem o medico encarre
gado d~ste servic;o de cuidar do mal differente Q\olasi sempre 
~ave, sobreposto ao mal mental, sendo por -demais sufficien
tes os· 88 ;juentes que cont~m. O pavilhão das crr.anças P. 
dos mais ~ompletos · pelas exigencias r equeridas ao seu medico, 
qUe cuida igualmente da reeducacli.o de idiotas :e irritiecis -
trabalho embora penoso e denodalio. mM de utilidad'e inesti
mavel que faz çle um imbecil um · ente sufficiente e ca,par. 
~eroio bastante o numero de doeníes que co.ntem, · parti boa: 
cfficiencia do fim que tem em vista. 

Descontados os dous medices rmcarregados d:estes servi
~o>:. P.!'lpeciaes, resta:rão i. Oi()' interno~ para quatro mecicos 
ou sejam mais de 250 doentes para cada medico. 

Não póde um medico cuidar 1:!:c mais de cem r!oentes -
Esta é a opinião do professor .Ju liano !\foreira c-om quem 
eomhinamos - Sendo este illustre :professor director do es
f.abeler.imento é no mesmo tempo, encarregado CO$ «pavilhões 
de epilepticos». Por mais que se c!'iforccm não podem <lS pro-

. fissionaes -prestar os cuidados necessarios a cada nm dos 
1'1!0entes .· As duas colonias precisam de· mais medices, uma 
vez que são insufficierites os que exist.em para o· ser.viço que 
augmenta constantemente. O tratamento feito a tempo, prin
·cipaimente pall'a os alienados, Que merecem attenção especial 
e oontinua. dada a grande •.rariabili.Cade de coefficiente .pes
soal, ha de trazer resultados- uteis que redurtdem em grande 
economia para o Estado. Ao Congresso, ·portanto incumbe a · 
solµção destes casos, fa:zendo as reformas indispensavei.s para 
serviços !die . tamanha monta. 

no exposto se evi<:tencia a conYenícncia do projecto, pelo 
que dou iparecer favoravel. . 

Parecer da reunião da Commissão . - Rodri(jues Lima.
Dommgos Mascarenhas. - 1llexar1d1·iri,o Rocha, Relator. -, 
A(f onso Barata. 

O projecto n. 167, do corrente anno, prestigiado pelo pa
recer unanime <ia "douta Commissão de Saude Publica, eleva 
de mais dous o numero de medicos alienistas da Assistencia 
a ºAliena~s. · • 

Esse serviço tem sido desenvolvido e ampliado e o nume
ro de doentes tem seguido sempre uma linha ascensional; 
apezar dessa elevacão e daquella ampliacão, o quadro dos 
alienista!l ainda é o mesmo. de onde a sobrP.cat"~ de traba
lhos e a deficiencia dos di>:morados e metir.ulosos cuidados 
profissiónaes requeridos pelos ;t}te~ados, d;;tdª ~ exiguidade 
qe alienistas, · · 



câ'nara dos oepltados - lm~esso em 29/06/2015 09 03 - Página 15 de 188 

ANNAES DA ClAMAlt..\. 

. A ampliação do campo da .Assistencia a Alienados está 
no augroento das coionias, cujo serviço constantemente oresce 
na C!eacão do Manicomio Criminal a inaugurar-se e no desen.: 
volvunento dos pavilhões ·de molestias intercurrentes mere-
cedoras de cuidados especiaes. . ' 

A média <los alienados internados no Hospicio é de 1. 200 
e o numero de medieos alienistas para trataI-os é de seis. 

Pelo excesso de doei;ites, não póde o medico alienista dis
pensai:-lhes a continua e e~pecial attenção, conveniente e ne
cessar1a para seu tratamento. 

O pequeno accrescimo de despeza é justificado pela me
lhor cfficiencia do servico e examinado o projecto sob este 
aspecto, a · Commissão de Financas subscreve o parecer da 
douta Commissão de Saude Publica e opina pela sua appro:_ 
vação. 

Sala das Commissões, 29 de outubro de 1920. ~ Alberto 
Maranhão, Presidente_ - Ramiro Braga. - Antonio Ca:rl<Js, 
vencido . - Octa1.1io Roch.a, com restriccão. A Commissão de 
Saude Publica é fa"'oravel ao projecto e . demonstra a neces
sidade da creação dos dous Jogares. Não cabe a mim recusar 
essé parecer technico, e por isso dou o meu voto· ao pr6jecto, 
como aconselha o mustre ReJator,. mas .. com as seguintes 
emendas: · · · . 

i.& - Art. i • - Onde se diz: Fiea elevado; diga-se : Fica 
o Govent<> av.toreado a elevar. 

2ª - Art. fº - Onde se diz: preençhúlas as 'VOfl<U abe,.
ta.s. etc. àté final, pelas seguintes: preenr.hidM as vagas eN
tentes, · de assistentes, com. os actuau internos desta claue 
mediante corn:urso. 

De accõrdo 'com o sr. Octavio RQcha: Oscar Soaf'es. :.-....; 
Som:a Castro. - f.,. -Corréa de Brito. -- Josirw de ArauJo.· 
- .Sampaio Corr~a. - Carlos Marimilümo. Cincinato 

. Bf'a.ga. ,_. Pacheco Mendes. 

PROJECTO N. i67, DE 1920 

O Congresso Nacional decreta:' _ 1 

Art. t.º Fica elevado de mais dous o numero de alienis-· 
tas da Assistencia a Alienados, preenchendo-se as ':8-gas, aber
tas pelas promoi.:ões a estes logares, com a nomeacao dos dous 
assistentes interinos mais antigos. . . . 

Art. 2.° Ficam aberto para esse fim os necessarios c~-
ditos. . - · tr · Art. 3." Revogam-se as disposl<;oes em con ar10. 

Sala das sessões, 22 de julho de i920. - Heitor de souza. 

Justificação 
A multiplicação dos serviços da Assi~ncia. a Al~e~dos :· 
nugment.o lle r.olonias, creação de mamcoro1os er1m1naes, 
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ampliaoão dos pav ilhões para molestias contagiosas, etc. ........: 
e do numero de enfermos, cada dia crescente exigem de modo 
inadiavel o au~_ento dos profissionaes de seu quadro. 
. D9s especu~hstas de que actualmente dispõe a .Assisten

c1a,. nao · é poss1vel, segundo o testemunho insuspeito e auto
rizado do seu eminente director, distrahir qualquer delles 
para utílízal-os nos serviços novos daquelle departamento. 

A estrêiteza do quadi:o dos alienistas e a necessidade pre
mente ele accrescel-o para evitar a desordem e a inefficacia 
de tão importante serviço publico, justificam cabalmente . o 
pequeno accrescimo de despeza que o projecto acarretará 
quando transformado em lei. 

Sala das ·sessões, 22 de julho de 1920. - Heitor de Sou:a. 

N. 181 C - i 920 

Redacção .f!nal do projecto n. 4 8-1, de 1920, em.endado pelo 
Senado, que abre o Cl'edito de 100 :000$ á verba 30ª do 
oi•çamento do Ministerio da Justiça e Neaocios Interiores. 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Poder Execut ivo autorizado a abril» 

pelo Ministerio da Justica e Negocios Interiores, o credito es
pecial de 100 :000$ á consignação «Conservacão, accrescimos, 
reparos de edifícios, etc.~. da verba n~ 30, do art. 2°, da lei 
de orçamento do exercício de i9i9; r evogadas as disposições 
em contrario . · 

Sala das Commissões, 17 de dezembro de 1920. - Carlos 
Garci.a. - Raul Sá. - Prado Lopes. · 

N. 25! C - f920 

Orça a Receita Geml da Republica para o ea~crcicio de 191!:1; 
cum parecer da Commíssão de Fi11anço.s sobre as emendas 
ap1·esentadas em :r di.scussão. 

Ao ser ap·r esentado o project.o i nic~ia! da Receita, assim 
so e.."tJ)ressavam os algarismos a e\Ja r_e:ativos : 

Em ouro ...... . ....... . ....... · · · · · 
Em .papel . . ..... - .•.. • · .. · · · · · · · · · 

·I fJti. 039 : i'\0:1~000 
55! . 1.84.:000SOOO 

A despeza por esse tempo, ainda em as cifras <ia pro
posta do Poder Executivo, exprimia-se assim, inclusive al
gUmas cor-recções : 

Em ouro . . .. .. . .. .. . ... . .. . : . . .. ·· . . ·. 
En1 papel, . . .. . ..... ~. · . · . · · · · · · · · · · · · 

i5 .'(315 :'.98!t$087 
7/tS •. 98'B :9G8$7tí7. 
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A comparação entre uma. e outra assignalava o saldo d<.> · 
30.423:515$913, em o~ro, e o .deficit papel de réis 
1!J7 .8{}4 :968$757. Feita a . conversão daquelle saldo para pa
pf'!, e leyada a importancia resultante ao supprime.nto cto 
deficit p.apcl. como de lei, ficou este reduzido a 'réis 
129.352:057$953. 

Os proj ectos de despeza, passados os tr~mit-68 regimen
taes, e ora no Senado; fi~aram-se nas seguintes cifras: 

.Tustica .• 
Exterior .. 
Marinha . . . . . . . ... 

. G~ei:;-a . . . . . . . • .. .. 
Vrncao . • . • . ·• . •· •••• 
Agricultilr.a . . . . . . .. . . 
~·aze·n<la . . . . . . ~, .. . 
Despeza especial • . . . . 

Ouro 

29:736$000 
4.646:570$655 

200 :000$000 
i.700:000$000 

H. 416 :585$7 t2 
8ô2 :680$352 

48.$67:570$823 
1 . 8?8 :355$000 

Papel 

-6i. 926 :4425490 
. 2. 361 : 120$000 
61.710 :637$425 

114. 766 :534$223 
268.793:7-40$771 
36.257:8!8$845 

i56.807:185$371) . 
9.563:878$45(; 

' 
72.56!:498$542 718.187:357$580 

A receita. ne~te momento. ao se iniciar o trabaihG da 3" 
di~cussão, é reJ;>resentada .pelos seguint\!S a\garismos : . 

Ouro Papei 
i08 .439:5íl0$0ITO 603.879:000$000 

Comparada a receita com a despeza: 

Receita . . . . . . . ...•. 
:pespeza . . . ... 

Saldo ' ..•. ; •. 
Deficit .. • .. . . 

Ouro Papel 
108.4~9 :500$000 ' 603.879:000$000 
72.561:498$642 718.187:357i581J 

3f>.878 :001$358 
114. 308 :357$580 

Convertido para o papel, ao cambio de i O. o saldo ouro. 
~purar-se-á a importancia de 96.870:G03$666. Nos termor; 
da lei rerente, sobre fundo de garantia e emissão (lei n u
mero 4 .182, de 13 de novembro do corrente anno), só a me-. 
fade di?sse ~nldo pôde ser levada. á conto. da despezn geral. 
Deduzirla do deficit papel essa importancia, este se reduz a 
65. 873 :055$747. que é aquelle para cujo supprimento cum
pre á Commissão e á Camara adoptar as precisas provi
oencias. 

--
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Os algarismos enunciados revelam que a despeza entre 
cs projectos iniciaes ·e a redacção final accusaram os seguin-
tlé'~ augmentos : · 

Justiça ...... . 
Exterior •..... 
Marinha ..... . 
Guerra , · .. -....:.. .. 
J\.:,"'I'icultur a . _ .. 
Fazenda .... 

Ouro 

506:688$0:1.3 

1~}}:000$000 

Papel 
8.343:033$298 

1L148: 168$325 -
5 . 223:175$220 
4.640:305$300 
8.537:785$807 

A . re~ita, tambem entre o projP.cto inicial e a redaccão 
para 3ª d iscussão, teve de cresce1·, ·attendendo, assim, á ex
pansão eia despeza. exprimindo--se, neste momento, P.elas ci
fras Já ar:ima expostas, com um excesso, sobre o prOjP.cto 
inicial, de: 

Em ouro .. 
Em papel. 

2.400 :000~000 
52.395:000$000 

Ess~ acr.rescirno proveiu, principalmente, da creação de 
impostos novos: o ::ohre os lucros liquidas do commercfo e 
e sobre a transferenc;a de titulos cm Bolsa, estimados, para o 
anno proximo, em 42. 000 contos. · 

A e~osição que precedeu ao parecer sobre as emendas 
em 2ª disc·1.1ssão justif;cou a direcf.riz com;lifuida_ pela creacão 
desses . impostos e. balanceando os recursos de rendas e os 
gastos orçados. patenteou que, falhando .o córle nas despezas. 
o equilíbrio do orç:1mento, de accôrdo com as inspirações ca 
boa politir.u fin:Ínceira, teria de provir àe 4:mais impostos>. 

Não hnvencfo sido post.a em pratica, na proporção neces
sarin, a oríent:ição restJ:'ictiv:i quanto á despeza, possivelmente 
pcrqu~ c'le!Ia poderia provir desorganização de serviços pu
blicos. n .alternativa aponta o outro rumo, que tem de ser ob
ject.iva·do, pois a n ecessidade pl'imeira estâ em dotar o poder 
publico dos recursos precisos para attender aos .gastos por 
elle reputados precisos aos interesses da Nação. 

A esse respeito, como ficou dito na referida exposição. 
não é de hoa política contar com emprestimos, nem desean-· 
sar sobre o desenvolvimento econom1co do paiz. que, embora 
facto!' prine.ipal parn a restauração financeira das nações, 'não 
proporciona meios immediatos e bastantes para a solucão àe 
aperturas financeiras. · 

Em o de.senvolvimento dos pareceres e emendas sã.o sug- . 
geridos alvitres para o supprimento do defidt, os quaes :Podem, 
.assi!Il, classificar-se; 

:1. . • Revisão de estimativas, nos termos de altel'ações pro~ 
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postas para as actuaes taxas e impostos. e de accôrdo com 11!! 
ultimas informações c.fficiacs; nssim discriminada:!!: 

Imposto de consumo. . . . . . . . . . . . . . 
Imposto de circulação. . . . . . . . . . . . . . 
Imposto de renda. . . . . . . . . . . . 
Imposto de Jogo ... -......... · 
Tax:a de sorteados .. . ... . . . . . . . 
Loterias .... .. .. . ........ . 
Renda dos Correios .. · . .. . . . . . . 
Renda dos Telegraphos . . . . . . . . . . . . . . 
Renda da Estrada de. Ferro Central do Brasil 
Renda da Estrada de. Ferro Oeste de Minas 
Taxa sobre agnà . ... .. .. . ... : .. ; .. . 
Taxa de industrias e profissões. . . . . . . . .. 
CiL."'teira oo red~$Conto~ _ . . . . . . . . . . . . . . 
Renda do porto do Rio . . . . . . . .. . . . . . . . . 

4.7C~;000$000 
12.000:000$00$ . 
7.000:000$000 
1.000:000SuOO 

350:000$0()0 
2.400:000$000 
3.000:000$1JOO 
3.000:000$000 
2. 000:000$000 

500:000$000 
500: 000$000 
500:000$00í.l 

1. 700: ººº~ººº 800:000$000 

· .' · 2 . º Crea<}ão de novos impostos e taxas, assiro discrimi
na.do$; 

Sobre operacões a termo . . . . . . . . . . . . 6.000 :000$000. 
Sobre despachos de mercadorias em trans-

porte. • . • . . . • • • • • . . . . . . . . . _ . 25. 000 : 000$000 

A preterencia por estas duas novas figuras tributarias· 
résultou de conferenciá.<; em qu~ toma.ram parte, sob a pre-

. sidencia d(I Presidente da Republica, os membros das ·Com
missões de Finanças: do Senado e da Gamara;' e, a seu tempo, 
terão de ser expostos, si necessario, os motivos da preferen
eia, aos quaes se allude, mais desenvõlvidamente, ao funda
mentar-se a emenda respectiva. 

Tomadas em apreço· as innovaçõe5 acima descriptas e 
outras pequenas modif1cações, para menos, de titulas da re
ceita. a situaç.ão orcamentaria assilX! se enuncia: 

Receita ..... . 
Despeza: 

Justiça .. 
Exterior ... . 
Marinha. . .. . 
Guerra.. . .. . 
'Viação.. • . . . 
AgTicultura ... 
.Fazenda .• 
,Applicacão da 

· .espec~l •. 
renaa 

Ouro · 
1 os ._439 : 500$000 

29:736$000 
4.'656:570$655 .. 

200:000$000 
i. 700 :000$000 

14. 416 :585$712 
862:680$352 

48.867:570$923 

. 1. 809 :965$000 

Papel 
672.054:000$000 

67.926:442$490 
2. 361 : 120$000 

61. 71 o :637$425 
114. 786 :534$223 
268.193:740$771 
-a6.257:8i8$S45 
158.807:185$376 

1.0.870:000$000 

72.54~;i0~64~ 719.493:479$130 
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Comparados os algarismos da Receila - com os da Des
peza: 

Receita 
Dcsi;>eza ... 

saldo .. 

Deficif.. 

Ouro 
108.439:500$000 
72.543 :f08$642 

35.896:391$358 

Papel 
672~054:000$000 
719.493:479$130. 

4.7.439:479$130 

Convertido ao papel, á laxa de 10, o saldo em ouro pro
duz 96·. 920 :256$666, cu.ia metade, 48. 460: 128$333 devendo 
ser a_pplicada :i -dP-speza grJraL elimina o deficit papel, e de
term~na o_ saldo de 1. O?O :649$203, que será a expressão real 
<ia s1tl:açao orçamenta.ria para 1921, observado para Receita 
e :!Jespeza o mvel asflgnalado pelos algarismos expostos . 
. · A accão ~o _Senado, 'nortead~'. como ~em sido, pelô propo

sito de restncçao da despeza, Ja reduziu, no Orçamento da 
Viação, serviços e obras para os quaes as verbas respectivas 
importavam em 21. 000 :009~BDOO. l\Ias, essa reduocãp, como 
outras que. pos~am s~r -praticadas, apenas compensarão a cifra 
de ffespezas ·que a Camara, por motivos opporLunamente ex
pc·stos, não fez figurar no or~~amento e a referente á melhor 
dota(;ão de algumas verbas. Só a despeza com a Saude Pu
blica. não incluida . na Gamara, importa em, papel, 
6.631:316$715 e, ouro, 3.147:531$787, notal de, feita a con
versão desta ultima importancia, á taxa de · 10, réis, 
15.129:652$339. . 

Parece, pois, que se impõe a acceitação dos alvitres 
e()n~l.ant.~~ do~ pat·P-ceres e emendas adeante expostas e jus
tificadlls, df'ante das quaes, como das cifras cm que cllas se 
dei::rlcbrarfü1. conchrn-$e que qualquer desvio na directriz de 
manter~ !.'iníÍ:o de redl17:ir, os algarismos da despeza, taes como 
a Gamara os votou. determinará o desequilibrio orçamentario 
e, como consequenci:l, as aperturas e a desordem financeiras 
no exex·cicío futuro. 

N. i 

O imposto de impc~ ~'.l·;;}o sobi·e o sal set•á de ~O réis por 
kilogramrna. 

Sala das sessões, ::!,; r J e M·v'emb •:::> de i 9 2 O . - l ert(J?'tt b ·n· 
Filho. - José Au(fusto. 

Q sal imporLndo Paga 1)resenteme1üe 30 réis por kilo
i;ramma cob!'ados 55 o/o cm ouro e ·i5 o/o em papel, e 2 % 
ouro da' taxa de porto e 20 reis de. consumo .. No conjunt.o 
sommam essas taxas 10~ réis por k1lo. O nacional paga, por 
L11d(), 20 réis de consumo. _ · 

A emernia. -..·isand~ flt"(lvavelmen.lc a. protec1:ao desfo, 
pelo qual o consumidor já .pag-à altos pre~os, propõe a eleva-
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cão a 40 réis .da ta:x:a de importação ora de 30 .. Sendo acceita. 
pagará o s~J impo;-taido, no total das taxas, 139 réil'I por kilo
i:,--ra.mma. E ta~'l.çao exaggerada, da qual poderá quebrar-se 

· ~lvez co.p• justo motiv~,. a. industria do xarque, que costumà 
a.ilegar nao poder prescindir do sal de Cadiz. . 

Certo, a. industria do sal merece todo o amparo; mas esse 
~ú será sufficien te se obj ectivs.r o transporte barato; porem, 
e nos altos freles deste- qu~ e8t~ todo o mal. A administração 
póde, por sr, adaptar providencias tendentes a esse fim. 

A Cornmissão opina em . contrario á emenda, não só pelo 
exP.OStç, c~mo porque o prO"jecto proprio para mdificações 

· rar1far!as 0 2 que, ha pouco, passou na ,qa.mara e ora pende 
da. dehberaçao do. Senado. · 

N. 2 
Ao art. 1 º, n. 44,: acéi:'es~ente-se:. 
<tNa ·e:i;opres-:ão '1:industria :fab~ib não se comprehendem 

as industrias agrícolas». · 
Sala das sessões, 24 de novembro de Hl'20. - And.<rak 

Be~en·a. - L. Corrêa de B1'itQ. - Estacio Coimbra. - TJJ,
rio.no Campello. - Austregesila. - José Eusebio . .,...,... Pe'i'eira 
de. Lyra. - Gervasio Fioratvanti~ - Alexandrino c4z, Rocha.' 

Opinando sobre emenda que adeante se J,e-rá, lançada eru. 
termos :rpenos amplos, a Com.missão apresenta sobre o assum
IJto o seu modo de ver. Esta emenda está, pois, prejudicada. 

N. 3 
Ao art. iº, n. 4~: 
Supprima-se e substitua-se tielo se~inte additivo 3.() 

n. 38 : 8ello. «Fica elevado a f 12 % sobre o valor o seno 
tlas Lransfe . .reueias das apoiices e das acções, obrigações, de
bentures e filUotas das sociedades anonymas, em commandit.a 
por ac\;Ões e por notas de responsabilidade liinüada, sen
do o valor das primeira& a cotacãq official · em Bolsas e aa.s 

>- <tuas ultimas o valor uominal, elevando a. 59. 000: tHJ0$00'0. 
Rio, 24 de novembro de i.920. - PctUlo de Frontin.. 

Esta emenda estabelece o seHo para fórmas de arrecada-
cão do imposto de 1 % sobre titulos t,ransft>ridos em Bolsas, 
app-rovado -pela camara em. ~· discu~ão. A s•Jgge~tão é ~cce;
tavel. Mas, ella redU.l a tarifa do lmpOsto ps.ra 112 %, !'.!ª-º 
sendo, pl)r is::,Q, aeceitavel Ul}SSa :parte. ~elo que . a C~mm1s
são · conv~lll na emenda, com a alteracao constante da se
guinte .-sub-~mcnda: 

Onde se lê 1 J.l~--%, diga..-!Je _f _,.. 
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N. 4 
Art. C, n. 46 - Transfira-se p.ara a rubrica III e a.c

crescentc-se - <?:e . sobre tooa ~ a& veuuas commt!rciaes con
forme reguiamento expedido p~ro Executivo~; E augmente
se á estimativa para 40. ow : 0'(}0$000. 

Sala das sessões. 23 de novembro de 1920.-João CaLrrai. 

Justificaçiio 

Este imposto é mais popular, equitativo e economíco 
que se peide imaginar; terá por fim, dbpensando o appello a 
outras t.axações _menos conveni~ntes, e quü,;á inconstimcio
paes, sanear as f1~a~ças e o meio circulante do Paiz, segundo 
uru programrna r1g1do que . o Govi:rno deve adoptar, pedindo 
para a sua execução, lealmente, o apoio de todas as classes. 

A sua ar.cei!.ação permit.tirá supprimir-se . o novo im
posto sobre lucros commcrciàes, que já figura no projecto, ·e 
outro sobre transporte de mercadorias que se annuncia será . 
crea<io, suppressã.o que não proponho porque o Regimento 
não o permitte. 

Opinando sobre a emenda anterior, a eommissãao resol
veu adoptar o sello como o regímen mais, conveuieuLe a co
branca do imposto sobre transferetncia de titulos. Por -esse 
motivo já propoz sua iuscrir>cão no li tu lo propi.'io. Assim, 
tem de opinar em contrario á primeira parte da emenda. 

Quanto á segunda parte, a opinião é tamhetn contraria. 
Ao imposto sobre a1; rendas commerciaes prefere a Crmmis
são o já approvado em 2', estabelecendo o sobre a renda 
líquida dos commerciantes. 

Assim, deve a emenda ser re.ieita<la. 

No titulo <r.Recursos, : 
;N. 5 

Accre~ente-se : 
. :121. OPERAÇÕES DE CRl!.-:oITo - Pelas correspondentes aos 

ns: I e TV da verba H» do Orçamento ·da Viação - Papel 
::lp.58~ :700$000. 

lt1stificai;ão 
As C-espezas extraordinariàs a que se refere a emenda não 

deve!'.tJ. ser custeadas pela receita ordinaria, á qual deYe ef.\her 
apenas o serviço re"Spectivo dos juros e a~ortizacão das ope
raGões de crerlito exigidas para serem realizadas. 

Sala das sessõés, 24 de novembro de i 9ZO ._ · - Pnulo de 
.Frontin . 

Tomando r.onbe~imento cio problema relativo á ronstru
cçfto o.e êstradas de :Cerro e ap{larelhament-0 das existentes, 
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a Commissfro de Finanr.as. pc,r proposta do Rei.ator. da Yiaçíio, 
as dividiu em duãs clâsse~. sénC.o ·uma a daq_uella:. mai~ ur
~entes. e outra a <las cujo adiamento poderia 1dar-:;e sem in
convenientes maiores. 

Driante <las primeiras par~ceu-lhc mais acertado dei;;
tinar ao dito fim rendas de impostos, qut;J, pela. propo>0ta 
adeante feita, de uma nova taxa, ficam sensivelmente forta
lecidas. P.ara as demai~. delibera deb:al-as dependentes de 
operações de credito, sobre cujo exito não se póde fazer -pre
visfies seguras. Deix:ar as primeiras tambem na depen 
den6ia de íaes operações é tornar incertos os serviQo~ 1'05-
pectivos, e é justamente isso que a Commissão deseia evitar. 
'Iodas as ob;ras dhs ns. 1 a 4.. foram pela Commissão consi
derar:las inadiaveis. embora contra o voto d·o Relator deste pa
recer, e, por isso, foi assentado que elfas correriam pela fórça 
da receita de impostos. · 

Fm taes termos. entende a Commissão que a emenda deve 
.ser rejeitada. · · 

;N·. 6 
No titulo <1:Recurso~: 
Accrescente-se: 

, 122. Dif'ferenças de cambio - resultante da depreciação 
da libl'a esterlina e eo franco. no servioo de juros e amorti
zação da divida PXternn, em . relat;ãG ao mil réis, ouro, 
ouro, 13. íQO': 000.$000. 

Jw;tific~ão 

O serviço de juros da divida externá em libras éSterlinas 
importa em t li.729.595~12-6, o da. · amorti?:acao em 
:E 43. 068, dando o total f., 4. 722-653-12-6. 

O s~rvico de juros da divida P.xterna em francos exige 
14. 650. 000 francos. 

Adoptando pQr segurança a depreciação de 25 % para 
a· libra esterlína. é a de 60 % para o franco ero rela.i;:ão ao 
mil réis, ouro, obtem-se respec-tivamente 10. &OIJ: 000$ e 
3 .10ú :000$, ouro, desprezando fraeções. 

E;ala das sessões, 24 de novembro d.e 1920 - Paulo de 
F'l'ontin. · · 

O servico da nossa divida externa importa, para o anno 
proximo, segundo ~Ilformai.:õles -olfffoiaes ~olhidas pelo R'e
Jator, em: 

LihJ'as ....... ,, ; . . . . . . . . . . . ............ . 
Francos ... . . . ~ ,, ... , ..••.... , ,. ..• , . ,. .... . 

~ 
4. 82(}. 336-0-0 

i4.673.N8 
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·Essas importancias · assiin se discriminam: 
Quanto ao sei-vico em esLerlinos: 

Amortizacã.o· ·-· ·-· ..•.. ...... -.....•••• ~ .•. 
Juros 7 • .::- .......................... -· .••.• • . 
Co$issoes ........ ·-· . . ·-· . .. .. # ... ·-· ~ ~ ,.· ••••• 

Quanto ao serviço em francos: 

Juros .. ··-- •...•...•. , .. .• ·-· ... . ............ ·- ~ 
'tXlmm1ssoes • • • •••• ·, •. . ••..•.•. ·-· •..•..• .•• 

43.(!6S 
4. 729.õ1ffi-i2~6 

/ir'/ .ô72- 7-6 

Frànoos 
14.527 .830 

. 145.21,e 

" O ~rçamento em omo estt\ baseai!e, quer para a receita, 
quer para; a detipeza, em o cambio de 2-r; par <la nossa moeda. 
criterio adopta<fo. para o fim de ~vita1· que sobre a.'i previsões 
relath·as á primeira e ás dotações concernentes á :ieguncia 
imperem, no ponto de vista. dos interesses do Theseiuro, as 
oscillações cambiaes, com a. suai inevitavel conseq.uencia de 
incer~zas, mal que convém sempre evitar na efaborai;ão or-

. ~amentaria. 
Convertida á nossll. moeda., ao dito <.:a.mbio, a refari:1~ 

importanéia d!:l esterlinos e francos, ter-se-ha:: · ' · 

Libras •.• ___ ·- 4.820.336 = Reis 42.847!4S1$1ii' 
'Francos.- -- ·- : .. ··- 14.673.108 == Réis 5 .184.()23$729 

A somma ~as duas~arcellas em mil réis accusa as im
portancia. <!e 48.0_?1 :454 840. A tabella. consigna pouco mai~ 

· ...:... 4$. 064 :·5'37$1}7<>, pro mdo o excesso, 33 :082$835, de ba.ver 
feit.o o Thesouro a. conversão do franco para libra. ao cambio 
de 25 fran~os por libra, ao envez de 25,22, que é a. pa:ridade 
entre as duas moedas. 

As duas parcellas, da tabella, quer a de esterlinos e fran
cos, quer a d'e mil réis, teem de variãr 1c:fe modo igUaL wn
forme o cambio, sem que se possa verificar. õlfferença al
guma entre as pi-imeiras e a ultima. 

Assim, se os pagamentos houverem de ser feitos á. taxa 
(ie :t1 sobre Lond.res e de 376 sobre Paris. que. com pequenas 
variações. são as vigentes, verificar- se-á que: Libras 
4.82iL336 e réis A2 .. 8~7: ~31$iti correspondem exactamente 
·a ii)!,j.i70:fl67$272 e que f1:aneos 1·1 .G73 . i08 e 5.184:023$729 
tarnhem exaetamente l!Ol'respondem a 5 . 5-17 ;088$608. 

Portanto, a dotação está perleita; não havendo differen
ças de cambio ~ ~e apurarem entre a dotação em réi15 ~ a 
s•1a correspondente. em. mocdu estrangeira. 

Mas, o illustl'e Deputado, ~pr•esentante da emenda, teva 
seg-uramenLc em vi~ta outra diffêren~:a, qual a resultante da 
taxa de carob1os vigente para a:; arrecadações -do imposto em 
ouro e aquell~:; em que se estão realizam.i'o os pagamentos. 
Realmente essa diffetent.a e%isle. mas, neste, aiomento,. sendo 

e. -Vol. XIV 
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- incel'ta para o futuro, cil'curristánc'ia que. a- deva excluir de 
qualquer construccã() orçamentaria. _Basta que o camb~o _da 
nossa moeda em face da. norte-americana pa~::;e a expr1m1r
:;;e em taxas mais favoraveis para. •que a diff erenr;a diminua, 
podendo mesmo desappareeer. Nesla qua:clra ""'<ie c~bios e;-r~
ticos para todo o mundo, quaesquer previsoes .'sao -permrttl
das. · Em o nosso caso o dollar, no espaço de 
i.2 mezes, c:;cillou entre s·so-W, em 7 de dezembro de 1919. 
e 6$220, agora. Por . outro lado, bastará que se ·valorize em 
face da nossa a moeda ingleza para que a. mesma conse_
.quencia :;e observe_ E- essa valorização é fac Lo provavei. 
mesmo deante ·cto doUa~·, pois a politica daquelle P3:iz não 
ce:::sa de pôr em in·atica medidas efficientes,. ;ioll1mando 
aquelle fim. . ,, 

A~sim, insâever-se no protecto, como factor de. l'enda esse 
titulo de di.ffei•ení:u.s de cambio, será,. possivelmente, nã.o crear 
reoeita akurua. e. certamente. fixar cifras não suscepti
veis de p1":'e·vbõe::< Si laes differencas se verificarem, fiquem 
~11~ para· suipprir declínios que $ãO muito provaveis ua 
rcn<la aduaneira.' .Por esses mot.ivos a Comµlissão opina 
co!ltra a. emenda. 

N. 7. .. 
Ao arl t •, n. 63 - Renda do -tori•eio .Geral: 

. Acc~·e~cente-se: «elevadas as ta:xias e portes no . .Brasil, 
da segumte fórma: cartas e carias-bilhetes, 150 rêis; bilhete 
po!tal 100 réis; :bHhete :postal duplo, i50 réis; encommendas, 
N~O réis; premios de regi.stro e _avisos · de recepyão 300 réis; 
rec~bo do . destinafll,rio 2-0;o réis. ~ ·· · 

. Justifir:ação 
_\ remodelação dos serviços do Correio Geral exige o ati

gmento de Jespezas, que é justo ser- ,pelo menos parcialmente 
~omp.ensado eom. a· eleva!}ão das taxas.· 

Rio, 24. <le novembro de i 9'20. - Paulo_ ãe Frontin. 

A Commi~sã.o concorda ·com as elevacões de ta:xias pro-. 
po5ta.s ua emenda, das quaes poderão provir recursos que 
iiermittam a reforfo.a do serv.iço postal, cujos encargos 
crescem., de anno para mi.no, sobre . o Thesouro, sem que as 
rendas augmentem na mesma proJ)orcão. 

rN., 8 
Quando a. reeeita arl'el.!adada tiver sido, :por falsa inter· 

pr.etação da lei, de que haja resulta'do prejuizo pau o The
~ouro, o funccioll"1.t'io que descobrir ~ssa falsa inte1wretaçãc> 
~ assiin est.abeleeer a regular arrc~adação, terá direito a um 
premiu ·correspondente a dez por cento ( 10 ,% r sobre a ím
~ortancia desviada ~ · effectiv~en~e l'.~~olhiW!, ~!> Th~our~i 
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salvo se no caso já. o funcêionario uv·er direiLo a Qualquer 
perceil:tagem por rnulla ou revi.::ão de desp_~cho. 

Justi[icaçúo 

E:SLa emenda tem ,por ol!jeeLívo estimular o!. funcciona
rios da arrecadação na exa.eta iuiellit;encia e i'iel applieai;ião 
da lei fiseal. Ou seja por desiuia uu seja por i·gnorancia ou 
por outra qualquer eausa, ·v·el'dade é que o fisco perde sem
pre nos· .engano:; em que ha lesão. 

Ora, si,> a. inlclli;;e11t.e P, hone~lil. soliuiLuds ele 1uncciona
rio, que aliás cumprindo o seu de\'·er, yresta ao IJaiz: um. 
servico d~ i'p.contestavel valor, é justo que :se G anime e se 
o recompense, em beneficio mesmo 'dos interesses. fisca.es B
para exemplo uos outros full{:cionariqs . 

Em outros eaws de importancia, . mas nã.o de tamanha 
import.aucia, cal.Je re~pe~tivmneute ao funccionario, que os , 
denuncia e apura, umam ulla ou a percent.as-em de dez: po~ 
cento (iO.o/Ó). , 

Refiro-me aos casos de infraüção üe cmwosicoes de in
tslligencia e applicação vulgarmente conhecidas e -aos de ra., 
visão de despa,chos. . 

. . Se nestes casos. 1que uão demandam esforco intellectua.l, 
o funcoiona1;iQ recebe a gratifica.cão éspecial já. mencionada, 
nia.da. mais injusto e desarra'ljoado do que deixar sem um i>re
mio eorrespondente o relevante servico de qus Ee occmp&. & 
emenda. . , 

Esta emenda. ueve cu118ta1' tla lei tla receita, !l}orque to-. 
das as di51Jo:<ições analog·às figuram em taes leis, como seja, 
por exemplo, -n: que concede a pe.rcEmla;~m do dez por cento 
:nos casos de revisão de despat.:hos (ad. 'Í2 da lei da receita 
de i 1SIJl7). 

Rio, 24 de noveml.n·o d~ 19:20 _ -- .4.1•tindo ú<Jont. 

'A. COlllDl.lSs'á':o ent1mds mais conveniente não seja. a.Ite
rada, sobre o assumpto de que tmla a. emenda. a leyi~Ia.cio 
vigente. 

() . .oina, vor isso, pela rej.ei~ão. 

N. 9 

Art. As iseni;ües <le direitos ficam restringidas: 
§ 1.• Aos artig·o:s e olijectos que õü~am desse favor por 

disposiQão expressa.· de lei ou decreto dr> poder competente, 
ou de contractos com o Go·verno ·Fe-Oeral cm que se acha ex:-
pressamenle consigM,da aquella concessão. . · 

§ 2.º ·Aos ob.ieetos e artigos àc que Lratam os §§ 1• a 35· 
no art. 2° das Prelimiuares da. Tarifa. 

§ 3.º Ao material bruto nei.:es~ario á 1.:un::lruc[iâo <!e au
toµi,ov.eis, lla'iips e ~ei:onaves .. 
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§ 4.º Aos maellínismos e materia.es de que trata o a.rt. 37 . 
da lei dâ receita para o exercicio <ie 1919 • 

. Ju~tificaçãtJ . 
Ba da. parte dos ·que se interessam pelA, effectiva e real 

arrecadação das rendas uma tendencia. manifesta contra a 
isenção de direitos, que se transforIM. em port.a. allerta á 
i'raude. Mas, como não é possivel abolir a perisosa isenção, 
urge limitai-a aos casos inaccessiveis 'ao remedio da. sbolicã-0. 
E' este o obj ectivo da emei;da. 

. A Commissão ftlPresenta ao art. 5° do projecto substi
tutivo em ·que consubstancia sua opinião sobre isenções d& 
direito. Assim. entende qus. est.a: emenda não deve ser aip
iprovada. · 

!'l. f{) 

Ai't. Serão cobrados á razão de dez rpor cento (10 ~)' 
ad valorem os '1ireitos aos materiaes e mac.liinismos do § 36 
do A.l't . 2º <las Preliminares da Tarifa. . . . 

Justificação 
Assim era pêlo art. :111 da· lei 00. receita para 1919. Em 

rsgra não. lia vantagem ·que wmpense as desvanf.88ens da 
isenção .completa dos . direitos . . No caso, póde dar-se o facto · 
de· serem os mathinismos importados para um fim . e desti
nados a. outro~ Demais, trata-se · de uma industria jã em 
franca. prosperidade e não ha wús razão .que justifique, nas 
precarictades das i'inancas publicas, a comple~ isenção, que 
além disso, requer um processo moroso e éomplicado. A 
re<Juccão proposta"na emendB; equivale a. uma. qua.si isenção 
completa e facírita os de~achos. . 

Pelos motivos exposfus ®a.nto á ~nda de :o. 91 tam-
bem esta. deve ser reJeitada. · . 

N •. H 
Art. . Serão fixados em dez por ·cento ( 10 % ) ad valorem 

todos os abA.timentos e reducções de taxas a.ctualmente em 
vigor, com excepção, a.:penas, ~os materiaes de que t.rata o 
art. 11 a.linea 5 da lei da receita .de 1919, revigorado pelo 
e.rt. 20 da lei actual, os quaes, importados pelos Est ados e 
Munieipios, pagarão seis por cento {6 ~). ad 11alorem. 

J.uftiff.cci.ção 
- De&d& .que não se põde abolir a. isenção completa. e que 

se tem de condeseender com determinadas ~onsideraçties de 
ordem supel'ior, já oonstitue um grande favor .da União o ··.· ,, '• ' ~ 
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abatimento fixado na emenda. Basta o desvio que se sente, 
e uue ainda infelizmente não s~ nóde corrigir, devido aos de
feitos do apparelho da arrecadação, nas rendas do imposto 
de consumo das Alfandegas. Parece ao autor da emenda que, 
ndoptadas certas medidas que, pelo menos, difficultem a acção 
a~sombrosa do contrabando, ter-se-ha uma receita que não 
precisa augmentar os actuaes impostos nem c:rear novos. 

Rio, 24 de novembro de 1920. _: Arlindo Leoni. 
Pelos motivos e.xpostos q~nto á emenda de n. 9", tam

llem esta deve ser rejeitada. 

N. 12. 

Artditivo ao art. 5º, § 1°,' n, 2:· 
Art. Os machinismos e mat.eriaes de custeio, etC'·., 

ccmprnhendidos no art. 2°. § 36, das Prrlirnimires da Tarifa, 
importado·s po!' agricultores, ou não, pagaI'ão 2 o/Ó, a~ valo-
1·em. mediante dP$nacho das impprl.orias de alfandega, inde
pendentes de deposito prévio dos direitos integraes e de au
cliencia do Tribunal de ·Contas. 

Sala das sessões, . 24 de novembro de i92n. ~ Andrade 
Bezerra. - João Elysio. - L. Cor'l'êa de Britto. - Estacio 
Coimbra. - Pereira de Lyra. - Twriana CampeUa. - Ale-
::tandrino da Rocha. - Gervasio Fioravante. · 

Dispositivos citados: 
Tarifas das Alfandegas e Mesas de Rendas: 
Art .. 2.º Será concedida a isenção de direitos de consumo, 

mediante as cautelas fiscaes que o inspeotor da alfandega ou 
o administradon da Mesa de Rendas julgar necessarias ás se-
guintes-mercadorias e objectos: ·. 

§ 36. Aos rnachinismos para a lavoura, nos termos do 
art. 124, §§ 27 e 28 da Consolidação das Leis das Alfandegas 
e aos que forem destinados a engenhos .centraes aos ma- . 
teriaes de custeio e pecas sobresalentes e aos macninismos, 
seus sobresalentes e lambem aos materiaes de custeio de 
mineracão, importados direclamente pela lavoura ou pelas 
emprezas de mineração, para consumo proprio. As emprezas 
que tiverem importado machinismo e materiaes para uso 
alheio ficam sujeitas á multa do dobro dos direitos, segundo 
a Tarifa. Nos materiaes de custeio se comprehendem sómente 

· as substancias chimicas. os explosivos. os metall,pides e .me
taes simples e o material de extracção e tranporte na mina. 
µecessãrios áquelles trabalhos. ·· 
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~1m.~olidnr,:río dns Leii:; ria;:. Alfani:lr>ga;; rJ ;\.fe;:a;-; de R~ndas: 

Arl. 124. ,Será co.ncedida isençífo dn dir1>itos de con;;umo. 
mediantP. a::; l"anf.elas fisraf's ciue o insprrtnr da alJ'n.ndrgn ou 
administrador da .!\fes:t de Rendàs ju!g;l't'l" nPressaria;;, ás 9e-
guinf.es m.l'rcadorias e ob,ieet.m: · •· ' 

. , $ 27. Ao"' mach!nismos e m:i.t.eriaes df'stinados ao aper
·fe1çoamento do fabrico rle assmar f'. con;;trucção on melho
ramen.t.os dos Pngcnhos ct>ntraí's. intrrlduziclos clirrct.amente 
por agl'icuUores ou pelas m;;pect.ivas Pmpreza.~. 

Os maehinüm1M r mat.eriaes, a que SI' rererc e;;te para
grapho são tan t.o;:. M q11e a Tarifa. con;;idera livre~, ·-com os 
que. ahi , i::ã o :::uj Pi tos a rl irei i o. " comp rehendPm : 

1 º, a óssat.ura ou armação de fl'lrro com os seus pí:lr
tances, corno columnas, vfgas. parn.fü~o.~, arrebitP§. lamina~ 
de 2incn ou de fe.rro ?.-incado para parede;; on rohert.uras; 

2•, material para illumina('.ão e!Pctrir.a nu a gaz cotµ-
. plet.o; . . 

3º,. tubos de ferro parn N:mdur.ção de .ag-na. gaz nu vapor, 
com as resper.1.ivas valvulas de rcg-istrn; 

/(º, fe·rrami:-nt.as. t:iihn.s portateis, forjas e .mais• ut.en-
silio.~; . · . 

5''. mnch inn,c; i1 apparrlhn;: .. dr 1 rnMmiiisão, para n fallrico 
do assur~ar, clistilnc:ão de a;rnardr~nl e r tll' ('~ri ri 1 o; 

liº. correias parn mnrh in:i:-, . gnr,het as; de bn1·raeha nu de 
asbest.M e r.01•d:J.8 d!l linho, :ügndãn ·r r:rnhnmo pai"a o.s appa
Pf!lhos ci> trnnsmiBs5o; 

7º. trilho~ portn.teis e fL"'i'.O~, vagões de ntf:'nn e proprios 
psra condur.~f.í() dr>: generos, loromoliYas, redadorBS. barCôs, 
vasos ele madriras a vapor; 

s•, tijolos re1'ractarios proprios p:ira f0rnalhn!! das c·al-
·t"leiras a vapor; . · · . ; · 't" 

9ª, halancns para pe~nr as eanna.~ P. os· assucares, e tan~ 
que!'1 dr. f P.rro para depositas. 

Xiío gosarão de isenção . de direitos· os tlJmos rom:mun& 
de alvenaria, as madei-:-as de qualquer q11alic!ade, o~ pregos 

· <:le nramt>, vnlgarment.e conhe·ciflo~ pel:l denominação . de 
IJ{ln!a;; d~ Paris, a gra~~a para machinai;; e· quae~quer artigos 
qüe a. industria do paiz. fabrica ~m quanticlaflp,. snffic-iente 
;,:mi. ahastecer os mercados da Republica. · 

§ 28. Ns pecas tias machinas importadas em se:parado_. 
a respP-if(\ das qnaes se provar, meflinntt> exame feito por pe-• 
ritos 1fa FJ~cola · do chefo dn repartição, que não podem ter 
c.utr() destino, on applica~ão sinlio substituir pet;\as ideni!cas 
já arruinadas, ele machinas livre$ de direitos, ou servir de so
bre:;1alcn:l es (ts que, exist.indo perft>ita5l, possam innt.Hizar-3e 
por qua.lqnt"r eventualidade . 

. Esta dispo.si('ão nã'l ~e est;:nde aos mancae~, columnas. 
eixos transmís~ores. e mnís peças de ferro que servem no 
;i.p!)_arelho C.e movimento, os quaes não pO<tem ser consiâe-
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rados comei partes-integrante-s de machinas; -salvo. entret.:.nto, 
a: excep~ão do -paragrapho antecedente. · 

Pelos motivo;; expostos quanto á emenda. de n. 9, tam
hem esta deve ser rejeitada. 

N. f3 
. Ao' art. 2º, IlI; 

Accrescente-l'se: «O ._imposto em . ourn será destinado ás 
despeza;:; da mesma natut'eza constantes ào orçamento da des-
1.:E:za geral da Republica e ·o excedente :;erá ron...-ertido em 
papel para attender ás de~pezas dessa espeeie, revogadc o 
§ 1º :lo art. t~ do der.~eto n. 4..182, de 13 de novembro de 
1920>. . 

Justificação 

Restabelecentto ~isposição de leis <ll-:eamen:tarias an:tie
riorP...s a emenda, prorurl'!i ~v!lar a ...rearão de novos impo~
tos, que virão aggravar os enr.ii.rg-o::i do:; rontribttintes em uma 
situac:ão critica. eomo a. 3C tnal, de sensível baixa d·e preços 
elos nM<;os prod1rnto·s dr> expori.a~ã.o e da nnssa moeda. · 
· Rio, 24 de nnvemb1;0 de i920. - Paulo de Frontin. 

A Commiilsão. coherenLe cnm o voto dado quando se ela-. 
borou a H~eente lei n. 4. f82. e rlri. 11u:i.l divergiu o fel~tor 
deste pnrece.r, entende que não 1'onvém rP.vog:lr a C·ispo.sic.ão 
cont.ida em o art. 1 º, ~ ·1 º, da i'!Hada lei. Opina, por· isso, 
pela rejeição da emenda. 

N. 14 
Ao art. 5°, § 2• ~ 

· Supprima ... ~e. 

Justificarão 
Ã obrign~ãn rjp. depositar na alfandega, em rnoP.da cor

rente on em apnlices federaes :r somma l".Orrespondente aos 
<ãireito!':, no casn de i!'eneão 011 reducç.ão por e.ffeit.o rJe con
tra~toi;i determina Pm onu~ riui> torna quaoi sem valor o favor 
concedido peln~ podere~ pnhli~o;;. 

Rio. 24 de novembro de rn20. - Paula de F'rontin. 

A Commissão r.oncord:i com a apprnvaGâo da emenda, 
não só pP.los motivM ar.ima expo~tos. como porque, devida
mente examinado o assumpt.o. verificou qne o dispoiSitivo 
feriria .contractos,')-0 que já. foi objecto de decisão judiciaria, 
conforme elucidam os· documentos que seguem. 
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-~fo1ist-erío da .Fazenda - N. 107 ~ Em 9 de dezembtCI 

de i92l'. 

Sr. Dr. Relator da R<~c.eita n<l- C2mara do:s De:putadO<-, -
'i"cr;~o a honra. de remetter a V. Ex. , submettendo o .assumpto 
a Sl.l.J. aHa a.preciação, o incluso aviso do Ministe::rio -Oa Ju~tica 
e Negocios Interiores. n. 200, {!e 6 do vigente, acompanha.ao 
d~ · cóph! de uma reclan_i,ação da: .r:Tne Rio <ie Janeiro City Iro
proveITieots Company, Limited», a proposito de um substitu
tivo da. Coinm1·SSão de Finan~as á emenda n. i• apresentada ao 
oi'çàme:lto da Retceita para o pro:-rimo exerc1cio. . 

Renovo a V~ Ex. as seguranças d~ minha estima. e con-
sideraçüo. __.:._ Homero Baptista. . 

Departamento Nacional .ele Saude Publica - N. 201] - . 
Rio de Janeirro, 6 de dezembro de 19.20. 

Em;o. Sr. Ministro de EStado dos Negocios da Fazenda 
~ Pasao á·s mã.os de V. EX:. parà qúe sejam tomadas as ptt'O
videnoias qu.e V. Ex. no seu e-levado criterio julgar conve
~ienté~, á inclusa cópia de uma. re~lamação da <I'he Rio de Ja
n-eiro _City Improvements Company, Límítech>, :dirigida á Inspe-. 
daria. de ~nge:nbarià Sanita.ria do Depait'tamento Nacional de 
.Saude Publica_ e attínente ao or~amento da Receita para o 
.e:rercicio de 19lH, em elaboração na. Camara. dos Deputa.do$. 

Reitero a. V. E.."'{. 05 prot~stas dé alta e~t.ima e ·conside-
Tação. - Atftedo Pinto. · 

. C1pia - The Rio de Jaaeiro City Improvell'.1ents Company; 
LimitM·, n. 69, tua de Santa Luzia - ·Rio de JaneiN, 25 Çl.e ou-
tul:ii'o de . 192(} - N . 1 . 3$4jF ~ 1 . 2-i8. · 
. Illmo. Sr. Dr. Domingos .T. da Silva. C\tnha, M. D. 

inspect<ir de Engenharia Sanítaria "do Departamentti l\a.cio-
·ilal d~ Saude Publica - A leitura. no Diario O{ficial de !ton
tem, de partie de um substítutivC1 apreserutiado peln. Commis
são de l:'inan<;a.s da O::ixx&ara ã emenda n. 5, ao orçamento da 
Jieceita. para 192·!, tirouxe-me fi lembranca ,dispos icão identica 
contida. no § 4. 0

, art. 3", da lei de Receita. pnra o exarcicio 
de 19·15. sob o n. 2. 919, dP. 31 dezembro de 1914, e o·s prejui
iGs -sofíridos :por esta compa,nhja em virtude de ta-1. dísposi
ção. Ei!S o i:iubstituth·o para 1921 e a õispost<:ão de 19t5 acima 
reíei'idils : Sub&titttti?:o para 4 921 - .i;§ 2." Nos casos de isen
t:ão 011 reduc~ão do direitos por effeito- de conkaoto ficam 
<i'S importadores obris-ados a deposif.ar . na Alfandega, em 
mooda ,,orrP.nte ou em apoiice~ federaes. a somma corresp1Jn
'dente. eos mesmos díreíto·s, Q~ só será restituida depoi~ de 
verificad:i a qua.ntidade e a" qualidade da . m1eiroadoria ím-por
tada a hem a5Sim a. sua applicacão.') A<J<t. s• da T.ei n. 2.919, de 
1914 - · ~§ 4 .. ~ Nenhúma mcrcndoria poderá ser desp:i('.llada 
nas-alfandega:>. mesas de rendas ou outras .repartíç6e6 fiscaes. 
Sém ,qi.ie se.la feita ã boeea do cofre o pagttme'rito err; dinheiro 
<lc?s re:>~ectiws direitbs .e · ta~~$ aduaMi't'M1 co1'rado·~ de 

-· 
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riccôrdtl ·com •as disposições da Tarifa da Alfandega, ainda 
ouanrlu se destine ou seja. consignada aO's Governos ou repn.r
UçõeS-íederaes, estailuaes ou m1rnicipaes: a todos aquelle>l 
que por disposições pO'stectores á Tarifa tenham direito á 
isenção ou diminuiçãg ~e direttos e taxas aduaner;i.s nella· 
consigcarlas será restlbmda a quantia ou differ enoa paga a 
mais. t:l esrfo que esse direito seja provado perante o Ministro 
'da Fazenda.'» li!m janeiro de 1915, tendo esta cõn..panhfa.. de 
despachar varias mercacloria·s que importa-ra para as obras 
de esgote> desta c '. :lade, foi - lhe exigido o deposito prévio da 
import.anci.a corre;;~onde11te aos . direitos aduaneiros, de 
e.ccõrd·) com o esLabelecido na ·di'.sposicão acima . E sta compa
nhia, porém, baseada nos contractos que firn;ou com o Go-· 
varno, teve de representar contra essa exigencia., vendo., afi
;nal, :ip1s copiosa correspondencia com as autorit:Jades com
petentes. reconhecido o seu direito dr.>: de:spachar, ·absoluta
mente livre de direitos. os materiaes em questão, sem que 
para isso tivesse de arcar com o onus daquelle deposif.o! · pl'é
yio. O acto do Governo q'1e isso il'E!COnheceu foi o aviso nu
!Jliero ! 98, de ~O de mar.~o -Oe 19:1.5, dirigido ao Sr. inspector 
da Alfaudega ão Rio de Janeiro 'Pelo Sr. 11irectol" do G3bi
nete do Min.isterio da Fazenda . .iã. então tendo gasto a Nm
panhia em despezas extraordinarias dezenas de ·contos de 
rréis, pois que os materiaes ·tiveram <le ficar retido~s nas e'm
barcaçõt::s pelo espaço de tempo que durou o processo. Essas 
despezas foram parte, po·~teriormente, de um pedido de in
·demnizacão,. que, indeferido pelo Governo. foi Julgado pro
·ce<J!enw .em sentelie,a de 1 • insta:ncia do Juízo Fedeu! e está 
presentP.mentei em gráo de appellacão no Supremo Tribunal · 
Federal . Ora, sendo ag-ora apresentado o ~ubsfüutivo a que 
:i.cima nos reportarr;os. parecP, de noS'so dever relembra!' o 
<.•ccorrrklo a essa inspectoria, .como unica fiscalizadora dos con
tractos. prevendo assim n. possibilidade de 'Ser o mesmo trans
formado em lei e se pretender applical-a de novo a esta r-om
panhi:i., corr~ prejuizo~ não s6 para nós como para. o proprio 
Governo. E confiados no vosso ~spirito' de Justiça., hem 
COinO DO auxilio que es.~a inspectcxria DO'S poderá, ·dispensar 
para que os servicos de que estamO's encarregados 'não sof
:fram qu:llquer embal'aco; entregamos em· vossas mãos o caso 
que vimcs dei relatar- e pedimos as providencia:s- que: jul~r
des convenientP.s/Saude e fraternidade. - G. J. Barnes Mar
tin, gerente. - Alva1·0 Alvr.s de Sá, escripturario. - Visto. -
O. Pinto Gttede.,, sub-secretario. · 

N. :15 
:A.rt. additivo: 

. <t:\ cobl':mç:3 doR impo·sto~ em ouro ser'á feita. em :moedas 
. oúro. ar> cambio par, ou em vales ouro, determinando o Banco 

do Bra~ il semanalment·e o agio de ouro e corrsc'C[uen!R.mente 
o valor do mil l'éis ouro, pela. média da cotação do dol!ar em 
:relação á libra esterlina., no mercado de Nova Yo.Tk~. 
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· ·~. ·-· Jitstificriijão 

_ A determinação do ·valor do mil réis ouro em funcção da 
cotatJão do <lollar, offerece o inconveniente de ter este mui
tas vezes valol' .SUP,erior ao que eo:rrespond&Tia ao· agio do 
our!J, i.:~v~do a ser limitado o nosso merca~o monetario. o que 
sera ehmmado p€1o ~rocesso constante 11a etnencia. . 

Rio, 24 de nov~mbro de i920. - Paulo de Frontin. 

~A,:. arrecadaçã.o dos impost'Os adiUaneiros em ouro é reali-
11.ad a. presentemente, vor uma das ·duas seguintes forma~: Em 
moedt. de ouro, a-0 cambio par, ou ern c-hequ&s ouro. ernitti-.· · 
<ios pelo Banco do Brasil, ao cambio médio àa nossa aoeiia 
em face do dollar, apurado na semana anterior. , 

Até d&embro do nno passado; 1919, o eambio levado em 
·r,onta era o vigorante para a nossa moeda em face da libra 
e:;terlina.. · 
. A alteração foi determinada .pelo facto de que a libra 
papel ingleza dei:Xou de exprimir o valor ouro nella inscripto 
rie~de que ficou incomversi.vel. ao pa.s!o que ·o. dollar. preci
.~~m~et.le porquP. a conversibilidade se opera, manjPm o valor 
:msl!ripto, cirwlando. quando fiduriario, como si:; fôra o seu 
equivalente em ouro, .pelo qual é prompta e far.ilment;e per
mntado. 

Convem lembrar, sobre tal assumpto, que n príncjpio àú
minante na arrecadação desses impost,os, em o pónt'o de vista: 
monetario, é o de que se tenha i:ior base o m.ll 2•tfü ouro, e 
não o seu signo em papP.l moeda, situação ;creada pela d-epre
!':iaciio da nos;ia moeda circulante em far.e do seu .padrão · em 
ooro. · · 

O no:;so mil r~is, tal como o insf,ituiu o systema moncta""' 
rio vigente, é susceptivel de representação material em ouro. 
pois. nos lermos do decre-l'O de H de setembro de 1846, eile é 
constituído por uma quantidgde de ouro de 2~. quilates cor
respílndentes á quartn parl:e da oitava ou a O, grs. 8965 . 
.. . ~endo esse mil r P.is ouro o que dP..ve vigora-r na arr-ecada
oãc, c;ab~ ao Govirrno. fóra do ca.so do pagamento sm metae,;, 

-fr~ar o seu valor. o que con5egue apura:ndo n r,ot.açao Ro metal 
nos p?'incip:ti:>s mercados J;[-O mundo. ' . 

J:a actua!idaàP.. o p·r incipal mercado ·de ouro é o de Nova
York, ·porque ~ nos E~fado$ Unido;; que está o maior depo:o:.it.o 
dessP mP!al· e é esse paí7., dentre o;; que teem grandes sfocf\. 
de ouro. aqnelle qu e con;:ervn livre a exportação do metal e 
nnr.c:-i. cessou rle- o remeLter para t.odas as prar,.a!': dPantR elas 
·~1Ja""· por fnrr.a de desequilihrio na balanca de 11agamP.ntos, 
:1r:>.(!iri~ntalm1mf f. sr haja r.f.lllocado em sitJnac.iio de- de~agio. 

A!'.sim gendo. r.onclun-se 11ue. em summa. o pror.esso ora 
\•igl'.'n1e toma por bas". corno deve e é de lei. não n P~trrlino 
ou o dollar. ma~ a no.~!la unidade monef.nria - n mil réis 
ciurCJ. levando em conta no act.n da arree,adacão e para f:i ci
lidade desta, o agio delle ~obre o lJli~ réis ·Par.>el circulsnte. 
s~ invC1cando outras m-0edas para o fim de apurar a exac>.ta. 
eota~ão do in@tal . 
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Em t.ae=- t.ermo~, parece á Commiss:}o · que não cn.nvem a 
spJ>rovação da emenda. !'lendo, ao contrario, prP.ferivel qne !!e 
m:intenhu o regimem vigente. 

N. 16 
Onde couber: 
Art. .As taxa·s de impos to '<le C'.on~nmo ~P.rão cobradas : 
a) dos prod1.1etos de procedencia. estrangeira. 1Jor t ierha, 

nas repart.icõi>s nilmmeiras. cumnl:itivamenle rom o~ dir&itos 
de ir.-iportação; ·· 

b) das m~rcadorías de fabri f.ação nacional, em estampi
lhas colladas aos producLo3 ou ás guias que . os acompanha
rem, excepção feita das c-.speeificadas nesta lei. 

Sala das sessões, em 24 de novembro de i920. - Jod4 
Elysio. -

A emenda não .póde ser· acceita. Em o n. f ella estabe
lcl'p, pm• 1Mrba, a cobrança da taxa de imposto de con13umo 
sobre os produdos de procedencia estrangeira. Es t.e regimen, 
impo.;2ibilitando ::i boa fi.scatização e 13ermittindn ·a fraudação 
llo imposto, tP.m sido geralmente condemnaclo. • 

Em o n. 2, o seguinte : A emenda mant.em o sy2tema vi~ 
gente. o que a l'Orn~ desneeessaria. . 

N. i7-
Onde con.viel': 

· Emq11anto não fõr hecreta:ifa a reform11 de tarifas. não 
e:"tj~t.indo na ar,t.unl lei dispositivo algum sobre areoplall1)?.. 
hungars. motore.i; " ;;rms accessorios, ficarão os mesmos su
,ieitos á laxo. <ln 1if•O rAi!< por kilogr:imm::t. salvo se importados 
1.1:n''.\ 'Provas int.Prnacionae;; de aviação, ou escolas. quando 
1aP.c; nparPlhoí' P. :wcPssorios entrarão mAdianl'e termo de re
pomahilidadP. sPndn cohr:id:i de seus importadores 11111.H~lla. 
ta~m rle;;dr Qllf' sr ciP.~LinP.m nl1.nriorm1mf.e a fim <liffe.rente . 

· Sala ria.e; 9!'9,qi'Ses, 25 rie novembro de 1920. - Ma11rieir:1 
âP. Lrtr.~rda. · 

. A PmPn'd:l tem por fim impulsionar a _ aviaoã.i:i. facili
tando a impo1·ta~ff(l r!P. aPT·npla·nos. e acce~:=.or1os mediante fa
VOl'eS alfandcgarioii. . 

N. iS 
:A.o art.. 9º: 
Onde ~~ diz qnttn de lP.ite dous réis, diga-sa : de: . 
Bala .das sP.ssões, 25 cíe novempro de i920. Mau:ririo 

'de Lace-cáa. 
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Ao· art. S-: 

Vestacrue-se das quotas distribuídas a irilportancia de 
cinco contos annuaes, à Santa Casa de Vassouras, de accôrdo 

· com a tradioional contribuieão para a mesmo mantida até 
a presente data. 

Sala das sessões, 25 de novembro de !920. ~ Maurício 
de Lacerda. 

. . 
A Commissão opina desfavoraveimenre ás duas emendaH 

........ AJ quota de caridade cobrada. na Alfandega de Santos, ji 
está distribuída pelo art. 9~ do pro.iecto, e, segundo informa
ÇÕes colhidas, do melhor modo. :AI subvenção á casa de Cari
dad~ de Vassouras é perfeitamente ju~La. e a Commissã.o s6 
opina contra ella por entender que o imposto de que se trata, 
nos termos da Consolida.cão das Leis das Alfandegas, só deve· 
de;;tinar-se a instituições desta Capital. -

N. 19 
• .\ccrescente-se onae convier: 
Art. ·Não se comprehendem na disposição do art. 1, 

n. 44, as fabricas accessorias dos estaleciment.os agricolas 
e pastoris destinadas ao aproveitamento da prodU:cção do1:1 
m?.smos estabeleic.imentos. 

Justificação 
Esta ·emenda é meramente inter.pretativa. Não havendo a 

lei ~. 3.949. de 31 de dezembro de HH.9, defitiido o .que ç;eja 
indust.ria fabril. nem a fazendo o resv.lament-o approvado 
pelv decreto n. ·1.t.263, de 15 de julho dq corrente anno. in
numera's duvidas se levantaram sobre casos de incidencia do 
imposto. variando as interpretacões. 

E' fóra de duvida que o legislador ao crear o imposto so
brP. a industria fabril não podia ter em vista taxar o agri
cultor que, utilisando-se apenas da produe<;ão de suas terras, 
tabri~a manteip;a. queijos, assucar. p.olvilhc>, etc. 

Taes agricultores não são. por isso, propriamente indus
tri::ies, porque tal fabriC~acão é um accessorio de sf!rv1co agri
cola f!' necessaria ao aproveitamento dos fruetos colhid-0s em 
seu estabelecimento agricola. 

Para evitar aue as interpretacões feita.s inciuam entre 
os ~onlribuintes rio imposto os agricultores em taes <:ondi
ç e~, é conveniente 11 approvacão da emenda. 

Rio, 21. de novembro de 1920. - Odilon de Andrade . 
.. 

iA: emenda pó dc ser ncreifa com a u1odificacão conl'>is
lcnto em tornar isentas-do imposto as fabricas accessorias a 
que se refere. desde qu-e estas se limit'em unicamente ao t1re
;>aro ,. aperfeiçoamento. dos productos da: respectiva pro-prie- · 
à ade agricol~. · 
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A Commissão apresenta a. seguinte sub-emenda: 
4.A•péis a palavra ..:destinadas-. accrescente-se: unica.mentA! 

ao ·preparo ou aperfeícoameuto da produc~o do respectivo 
estabelecimento agrisola. :i> 

N. 20 
. Onde convier: 

Art. - «As quota;; de fiscalizacão àos institutos de en-
sino, equiparados aos officiaes, ~stãc isentas de quaesquer 
Cle~putos'>. 

JustifiMJ;ão 

-~ quotas de fiscalização dos instait.utcs equiparados não 
.Podem ser gravadas com q.ualquer onus. Não são ven-Oimen
loF, .representam um deposito com destino especial. Aliás. 
assim opina .o aviso n. 1. 060, de 16 de agosto de 1915. <io 
Ministro da Justiça. :.\lesmo cousideratlcs ven<'Jmentos, ahi 
está a lei n. 3.564, de 12 de. novembro de 1918, que aboliu 
o 1niposto sobre subsidios e vendmentos, tiara impedir qual
quer C.ewonto. 

Sala das sessões, 23 de nov.embro de 1920. - lo.fio Etysio. 

O desçonto nas quotas de :fü~calização destina-se aos fi~ 
ietlnE'tantes do art. 14 da lei ·n. 3. 089, de 8 de janeiro da 
!216, e a approvacão da i:nedida proposta importa.ria na re
v.:•gação ,<J..esse dispositivo de convenienda manifesta.· A 
emenda, a.ssirn •. ,deve ser rejeitada. 

N. 21 
Onde convier~ 
A goar-Oa-moria da Alfandega concederá licença' perma

nente nara entrada a bordo dos navios a um repreeentante. 
de cadã jorn.al dia.rio, que o l'eque:ter. 1)0!' interme<li.o da. As
socia~ão de Imprensa, onde houver. 

Sala das sessões, 3'de novembro de t92'0. - João Cabral. 

A Gommi:;~ãCI opina fa~·oravelmenti: á emend-t. 

N. 2:::. 

Accrescente·se ao art .. 2º: 
V. Para o pagam~nto do imposto sobre Jucros li.q~idos 

do commercio, das sociedades por quotas de responsab11i::lade 
limitada das casas bancarias e de p~nhor~s e da industria 
fabril, d~ que tratam as arineas 15. '101 e H do arl. J º, são como 
taes considera.dos todos aquelles que. apurad~ em cada. ba
lanço ~ral e annual. encerrado da data. de~ta lei em d~anle, 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 09:03+ Pág ina 37 de 188 

7:1.8' .u-tNAES DA CAMARA 

forem distribuidos ou m·editados ao.s i:Jrom·ietario~ socios so
lidal'ios ou commanditarios e iuteressaao.s-dos estabelecimentos 
~ommel't::iaes ou indusli;.ia-es. como tambem :i..:; quanr ;,..,, levadas 
a.s eontas de Jundo de reserva, lucL'os su6pensos e tiLulos equi~ 
valentes: 

u_. _não se1·ão con~ide~·adas t.:omo despesas ge:raes." pata a 
apurat;ao do~ lucros J1qu1do:; no balanc;o geral, as qu-e, por
v~enlura ~si.:npturadas como taes ou por Lítu.los eqtiivalentes, 
t iverem sido entregue.:; ao:; donos do ·e:;labele1.:1mento Dal'a :;uas 
despesas particulares; 

b) fü:am dbp-en:sado::; deste imposto o:s !uc1·0.s liquidas 
que, assim calculaúos, não attíngirem â imp1Jrlancia de seis 
contos de réis; 

e ! a anet:a;da.1;ão será feita .por meio de ~ello adlle:;tvo 
de ·valor e fórma em dri;ulai,;ão ou que forem dderminados 
pelo winistro da· Fazl!nda, apposto e wllucado â lJagina do re
specLivo Dia1'io, logo em seguida ao cnwel'l'amenLo do balança 
;mnual, e inutilizar pela data e a::;signatura do juiz de com
mercio, a quem compele, sem demora e com a devida reserva, 
vel'íffoar, pela úemon,;trattão da conta d[! !ui.:r·os/ e perdas, si 
o valor das e~tampilhas empregadas corre':iponde ·ao do ini~ 
posto devido; •, 

d) por falta úe ;:;ello adbetiivo, ou .,;e a cont1·ibuinte pre
ferir pagai· o imposLo por meio do sello de verba, deverá ser 
esta lan~ada no 'Dfrll'io pelo í'une:donario da c:;tação arreca.., 
dadora, ·cm !Seguida ao em.:~L·ramenlo do l.>alau\:o, sujeita a 1.:0-
bran~'.a, larnbe!ll, á verifo:a('.ão e visto d;\ ouloridade judieiaria; 

e:: para tae::; cffrúlos, ficam rev,ifwra<las a:; disposii;-õcs do 
al't. 3-~ti, §§ 1° e .t",,do.çl.ecreto n. -i.855, de~ ·de junho de 19031 
que uão contrariarem as uesta lei; . 

· f) sem o preenchimento dae formalidadt:S exigidas nas 
alinca ·•: () ll - nao pro:;~gtlirã o lun~a.mento da:-escri.pta no 
Dia1•io: 
. . fÚ a· vé1·ifo;ação e visto pela aut-01·itlade judfdaria, não 
excluem u modo <le i'ü1calh:a1,;ão que ,já e~tiver, ou venha a -:;;el". 
adoptai.lo, vara :;;alyaguarda da:; intercs:;c:; da Fazenda Na.:. 
cional, ua cobrança de oukos impu::;toi;·; . 

h) qualquer allcra!;ãO .ou artil'ic-iu empl'egado na esc1·~pta, 
com o fim de e\.·itar o pagamenlo do imposto. ou reduzll-o, 
ficat·á :;ujeilo ã revalidai,:ãu, calculada p'!lo dobL'O em caso d-e 
reinddencia. alén1 ele qualque1· oulta pcuaiidade em que, por. 
le.j, iiver int:ol'l'ido .. 

S. R, 22 <le- novembro- de 1920. - Ai•th.ur Couarr:~ Mo"! 
reira. 

Justificação i 

Decrclo H. L855,·de 2 de junho tle 1903: 
Art. 3-í6. Todo o comniereiantc. lot;o que lwuver lancado 

no Diario · o balanço geral do seu .. activo e passivo, na fórma 
.d~t~l'.n:lillada oo aJ:'t._ j2. 90: ~o4igQ l:;Qm.I.P.ergi~l, deve1·á. api:e"'! 
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sental-o, nos Estados, ao juiz co1mnercial orJ <1u:i:quer out1·0 
de primeira instancia da séde elo c::;tabeleeimenLo; no Di;,;
trieto l•'ederal, aos pr etorcs em ::uas rcspedivas circumscl'i
pções. (Lei n. 859. art. 13q, e decreto n. t.030, art. 50. ·i 

§ i.º O juiz a quem fol' apresentado o Diario, sem exa
minar a escrip·Luração, aul.litmth:ará o estado da escripta 
naquella data, pelo seu visto e assignatura no fecho <le ba-.., 
lanco. . 

§ · 2.~ !'elo vísamento do balan1Jo, o ,iuii perceberá 2$000 .. 

.A lei n. MJ, de H de novembro uc 1St19, qUP. sujeitou a . 
exame a c.;c1·ipta <l<1s fabrica:; não coutrari:l a neahun}a das 
disposiçõe:'i dos para,;ra-pho~ l º, 13. !S e 21 do al't. i2 da 
.consüLukã•J Federal e 3. me::;rna. lei autoriza os agentes fis-
caes, em tctmos arupltrs, a examinar a cscripf.a., especia1, 
todas as ·vc::cs 11ue .i1tl!1Uem rnecessu,rio e a. vc<lir o. csc1·iptu. 
geral, quu.ndu enconfro.J'fnn di1vidos . (Accórdão do Stl'Premo 
Tribunal Federal de 22 de dezc:mbl'o de 1900. Rev. <lo Dir., 
vol. 22, pag. 5i3.) 

A :Fazenda Nacional tem •J' dir~ilo de exigi!' juamal
mente a. exhibiç.ã.o '<lo.~ livros <le um commer·i.:iani e, afim ele 
.ve"ificar ~i está 1;eudo fraudado o impost.o .Je consumo, unia 
>ez provado que ha suspeita de fraude cm tal pagamento .. 
(Acc. do Supremo Trihuna) Fed:er:i1, de i8 de ju)ho de 1910.: 
Dir., vol. 112, pag. 624.) 

1 .. 

A Commissão l'~conhC'ce que a emenda conl.ém varins 
suggestões muito neceitavei~. ma~ prefere con'lial-as ao 
exame do Poder Exccnf.ivo. a. qur.m comvP,f irâ. r~gulamcntar 
o novo imposlo. Ao criter·io deste parecer, é im~feriv~I en
tregar-se a adopc:.ão da fórma de cobrança qu·e se lhe afi-. 
gura.1· mais com-cnicn l '~. Po1· j;:;:o. r. em ;;ubstiluiçãu á emenda, 
aprcs~11ta. a Commi~são a cli;;posif,;ão seguinte.: 

.:Acc1·c:5L'.Cnlti-Sf; onde conviel': 
At·L O Govc1•110 cxpr.dir<i re;ulamcn lo pat·u a cobrani;a. 

instítuida p1Jt' C'sLa lei com i·dação aos lucros liquides dos 
comrne.1·c:ia nf e~. \ eri fieadn;; l'lll hal:i.nço. or~n izadn. nos termos 
da )cgislatüo comnwrcial. oh;;1:rvado o scguint.P.: 

a) pnt'a a cvbrawa. 1111 1 ~Xl'l'Ci eio dl' Hl2f, !i 1?rv11·~u ds 
base •.1s balau1.:0R que forem l'ncl'rrado;:; apó~ n r ~ ::tl.a da pu
blica1;ão dc~ia lei. <:!mho!'a rl'ltitivos a operações commcrc.iaes 
realizadas no d(·cm:~o dl! 1920; 

b) fin~rn il:'en (u:-; do imno$lt1 ~ol.Jrc lun·o;; do <:omnif!rciu 
e sob1·c a 1·enrl t1 da indu~l.t·in. fabril os estabclec:inwnl.<;s r•om
merciaes e as i-odusLrias com r.apital mcnot' de 'O :OOU~<>OU; 

e)' 0111 o l'cg:ulamcnl.u fixarii o Governo a fórma o.e ar
l'8Ç;idação do illlposto, iJ9dentlo impol,'.. UJulJ,as ~l~ ã_:.OQO$QOO .• _~ 
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N. 23 

Art:. Emquanlo não entrar em execuy,â() a Tarifa. 
Aduaneira! o ~pedienta de 2 %, a que está sujeito o oleo de 
petroleo importado :para. cd,mbnstiv:el, continúa. ia ser <:IO
brado de accôrdo com o art. 5fü <Ja. Consofüiacão das Leis das 
Alfan<iegas. , · 

J«stif icação 

Esta emenda é de caracter ínter.preiativo. F'i:u a ver
dadeira i~teJligencia. de disposição .aduaneira relativa á t.:u:a 
de e'l'.pediente. .Por um erro de interpretação sorrhistico ou 
descu1doso tem sido .paga n:i- Alfandega desta Capital êei3 
vezes menos do que tem sido regularmente paga, e sem pr o
testo nem .reclamação, a · taxa de expedieinle em outrDs al~ 
fandegas. . 

. Recentemente descobriu-se o erro, -de cujos dfeitos se 
haviam locuplelado varias companhias estran1;eiras, com 
prejuízo para o 'I'hesouro Nacional. ·. 

'Sala tlas ~essões, 22 {ie novembro ~e 1920. - Arlindo 
Leemí. ,· . 

A Conuníssão opina .pela. appronção da, emenda, pela 
qua.1 se confirma uma ínterpretar;ão já fixa.da pelo Poder 
Executivo. 

N. 2.4' 

Ao. n. 43 - Depois da palavra cdistribuidos.; accreL:c~n-
i.e-se: 4:.etn zorteio~. · , o / 

S&.111. -das $eSstles, no~mpro de 1920. - João Pettido, 
A .Commisl!âo opina. favoravelment~ á emenda. 

N. 25 
Já adquiriu ffiros dé axioma o colossal prejuízo qu.e o 

Thesouro '!\'acional soífre com o noto rio desvio de suas ren
<las pela acção crimiriosa do contrabando. Ao lado da insuf
fid encia da fiscalização, a facilidade com· que o Fisco per
mitte aos contrabandistas a sone-gação do imposto. Dessa 
-permissão nenhuma se revela mais detrimentosa aos interes
ses do Thesouro do que a conferencio. dos despachos sobre 
agua de inflaromaveis e -corrosivos. de importavão. estra~
t;eira. não só n.orque as emprez~s que . gosam dessa regaha 
o~ transport.arn nos. seus propr1os nav10s, mas Lambem os · 
decarregam nas suas proprias installacões, situadas ero local 
distante e fMa da efficiente !iscab:i:a~ão da Alfand~~ . E9sa 
regalia está em flagrant.e· contradição coJl1 o pr!ne1p10 geral 
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.;onsagrado no art. 382, § 2º da "!\ova Consolidação <las Leis 
da Alfandega, in verbis: . 

« .•. as mercadorias, conforme sua natureza ou serão logo. 
despar.haiias ou l.rr:.o pura. armazens o~ trapiches alf .mdega
dos, pa1~a esse r~m especialmente deslmados, mas não pa.ra 
os dos .proprios donos. , ~:) 

· De referr:ml'ia a.o perigo que correria. o deposito de in
flammaveis em promiscuidade com outros generos, a mesma: 
Consol!dti.ção ahre uma exccpção para os inflammaveis e na. 
r:onformidde d(\s regu1amcnlos policiaes, a que allude o, 
a.rt.. 192. mas para . -

<:.Quando nilo haja deposito proprio, 

segundo os termos insophismaveis do n. 1 do citado § .2º do 
a.rt. 382. 

Ora, entre nós, ha deposito proprio, de caracte~ officíai, 
qne 9 o tra.piche alfandegado ela ilha do Cajú, estabelecido 
com licent;a i'l approvar,ão do ~1inisler'io da Fazenda, desti
nado e applicado ao mesmo fim que os entrepostos .publicas-: 
(Art. Hli .da Nova. Consolidnr;ão; art. 2º do decrelo n. 3.217. 
de Si de dezembro de 1863.) Nesse lrapiche ha, e a alfandega. 
ceve saber ,e pôde vcrifio:.ir, armazens com capacidad~ para 
gra:nr\e deposito de inf!ammaveis, sem contacto com outrM 
mercadorias. como requer o art. 217 da ~ova Consillida~ão, 
e que cornyortam cerca de quinhentas mil ~aixas de gazo
lina. A área desses armazens satisfaz plenamente as exigen
cias de capaciàade para o deposito, GUe nunca ·atungirá 3 
500 mll caixas, visto como a respectiva importacão annu.111 
orça por um milhão e duznr,tas mil. . 

Entrei nr.:;sa indagação e tive necessidade de conhecer 
est.es pormenrires. porque causaram-me justa estranheza o,; 
termo~ laconico~ e improcedentes com que o então llclator 
da Rerr.ita fulminmJ a moralizadora emr.nda. rm 1\J17 apre
senfarla pelo i!lu:;tre Der.utado Juvenal Lamartine e que ora. 
renovo, com a segur~n(..a ;:i.nt ccipada rle feliz exit o, taes 'os 
e~r.for~r.imentos tJ~<' põ'!m ev!dentt' 2. indeclinabilidade de su:i 
ador:.ç:'io. · 

Reatando as ronsineracões :feita~. Il:lo ~ demaii: as~iimahr 
nuB r:is empri:zas e~trangeiras, Standard Oil, Anglo Petroleo 
I\1exican e Texas Ccmpany, assim protegidas, eomo deixei de
mom.trado. com as armas r.ue contra os seus proprios in
ter.11.c:;ses lhes te!!l (':nncec.!ido ó Fi$CO, desfructam uma situação 
privilf'giada r, e'l:r.r-pcionaL E"ta sít~acão. altamente nociya 
ao Fi:_.;co, attPrüa !.:i.mbem contra a l!br.rdade de eommet'e10. 
:Porque difficnlla o p6de excluit', senão i>xclue a concurre"'lci:i. 
nAsse ramo, de que as referidas emprczas possu_em_ o mono
'Pr>lin, que lhes outorga o Fis~o. até mesmo e prmc1palmente. 
contra. o Fisco! . 

Aintla esl á recente para ser esquecido o rmdoso pro!leS:>GJ 
~udiciario ·contra Gonc;a.lves Ca.mpos & Comp ., que conlra. .. 

ÇJ!_ ;_,;:Val • XI'V'. ~ 
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bandeavam nos àPs[lal:ho.s sobt'(! agua, sem abono do~ crr.dito:'i 
da fiS<:'.alização aduaneira. Provada a fraude, c-ondP-mnado~ 
os contrabandist.a·3. que, convém acl!entuar, até então ticlo8 
0 havidos como acima de qualquer suspeita, continuam, ;1. 
despeit.o de tudo, os· d~spachos sobre agua e nas arriscadas 
condições que venho de ex;pôr !. · . 

Demais, o aõministra.d-or do lrapit;he alfandegado, fiel 
depositario, nos termos do Codigo Cornmercial, equivale a um 
funccionarió da Alfandega, com predicados e respons:i.bilida
des que o re"·esLem de fé publica e -obrigado a ter uma es.
Cl'ipt.a. official, coro todos os requisit-0s de authentfoidade. 

Porque. rpois, preferh' á dupla. fü:calização a fiscalização 
simples e inefficiente, qoondo na pluralidade da fiscaliz.acã.o 
&e encontram até os obices á fraqueza humana.? Como recusar 
a dupla fi~.alizacão, maximé qu:mdq,. nesta fiscalização dupla 
está associado aQ.. inlere-sse do Fisco o proprio interesse d•.+ 
adminiat.rador do trapiche? · 

· . A nossa fiscalizacão é, pelo menos; deficiente. Sim, defi
ciente, 'flelo menos. Vem de molde relembrar a resposta de um 
alto funecionarjo fiscal, que, interrogado sobre se achava .justo 
ou ·não a medií:l.a dos despac.hos sobre agua, assim se e:tj>ti
mira: «Ainda. que pudesse estar convencido da convenienc1a 
<lessa medida. receiaria defendei-a para não comprometter ;.' 
minha honorab_ilidade !lO apoio de interesses pessoaes incon-
fessaveiSl>. · 

O Fisco não deve confiar demais e só deve confiar até 
onde a C:~~oon!iança seria de todo injust.ificavel. 

Ne::;te caso dos -despachos sobre agua, impóe--so a descon-· 
fiaw;a e não ha razão que attenue a prejudicial e-0nfianc;a do 
que gosam as referidas emprezas. Um exemplo recentíssimo 
iUustra o caso. E~sas emprezas sabem que o imposto federal 
é uniforme ;para o paii inteiro. No emta.nto, o oleo de p~-· 
toleo. por ellas importado pagava aqui dous por cento (2 "Iº). 
apenas,. 30bre o valor de vinte mil réis (20$) por tonelada. 
quando dcverja pagar dous por cento (2 o/o) sobre o valor 
-o-0mmercial, o que quer dizer que na Alfandega desta Capi
tal pagava seis yezes menos do que o imposto legal que devüi 
pagar. · 
· Em outras Alfandegas nos Estados, onde duas dessa3 em
prezas . tecm SUC'cursaes, o mesmissimo oleo de p~troleG por 
todas imporlado paga.Ya o imposto regular e previ·sto no 
ari. 561, <la No·va Consolida~ão. isto é, seis vezes mais do qu~ 
o cobrado na Alfandega desta Caipital. 

E essas eroprezas nunca re·clamaram e.outra ;t enornrn 
desigualdade tla cobrani~'I!.. 

Porque não o réclamaram? Por um.a simples razão. e\ 
grande importação i'az-r::c para. aqui e a rerlamacão ser..:.lhco. · 
hia damnosa e <lamnos só o The3om·o do Brasil pódc acar
retar. Ora. pergunto eu: bá. ingenuo que vacillc na má f~ 
que este caso revela na sua .::r~·stalina fl~ancia? E' possí
vel. Neste caso, vem a proposito µôr-lhe sob os olhos myopef
que ;i diifereni;a sonegada e a ser restituid~, só e tiio só-
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mente no .imposl-0 do oieo 'impor~do por essa:i empr~. i;ó-
bc a milhares de contos de réis ! · 

·Or2? tom.ando por base o conhecido quf.:, no caso, é a 
Jra.ude a:panhada em flagrante na. importação do ole-0 de pe
t.roieb, ha uma presumpção irretorquivel de que no desconhe
cido, <i:importação dos corrosivos C) inflamroaveis d.espacbad0$ 
sobre agua» e descarregados para os armazens que, como os 
nàvios, &to d~ propriedade dos felizes importadores, os P~
juizos -do Thesouro Nacional dovem ~ubir a dezena.5 de mi-
lhares 4e contós de réis . . 

Chega a opportunidade de investi~r e conhecer o fun
damento em que :-;e e~udou <:> então Relator da · Receita p:u-a 
at-rastar <t .C:ommissão de Finanf}its ;:,. rejeitar a salutar emen
da, agora renovada. e ampliada. 

Custa. a crêr, mas está. ~script(1 «A emenda retoaa re-
1Jutamentos ad1J.on,e1:ro.~ e.m. i~i,gor. .4. Commi.s&áo não acceita. 
(1 1mten.àfm ! / ' . . 

Ao contrario do qur. allei;a. o laconico e :iingular argu
mento do ex-Relator, e! ;~el·ebrina concessão dos despachos na. 
fórma refel"ida é que se contrapõe á honestas prohibições dos 
regulamentos aduaneiros, nas partes que já ci~i. Mas, dada ª' 
necessidade àe revogar regulamenws aduaneiros, não atino com 
n razão desse fetichismo regulamentar que chegn ao extremo 
:>uspeif:o de recusar uma medida l!aneadora, para deixar in
tacto e intangível um regulamento que, em éertos casos, póde 
.o;er :.'U.Spenso por simples portaria do Inspecto.r I 

!Revogam-se leis e decretos, ta-ansformrun-se ll'egiimens 
poliLicos, reforma-se constituicões, altera-se a situa~ão geo
graphica do mundo, e ~ó ..• nii•" se póde modificar um regu-

· lamento de caracter transitorio, ~inda que esta modifica.oáo 
.-epresente a. defesa. honesta do Thesour0 Nacional contra. .as 
fraudes em que .'!~ privilegiou a supremncfo. ost~ntosa do es
trangeiro 1 

De outro lado, os negociante brasileiro~, tambem impor
tadores de oorrosivos !! inflammaveis, sujeitos á dupla fisca
lização. Curoprindo a. lei, recolhem as suas mercadorias aos 
armazem; dos trapk hes alfandegados e pagam . a taxa respe
d.iva', prefixada na tahella. off.iciaI, approvada pelo Minist.l"o 
1Ja. F32enda. 

De outro lado, acima dos domínios da. lei. as poderosas 
oompanhias egtrangeiras, consideradas «um eStado11 no Es
tado, .sem a dnpla fiscalizacão ou melhor ser.n fiscali:zaoão al
;;u.ma, tal a ioefficiente f.ormalidado que se apparenta, oos , 
i;~us proprios navios e para os seus .proprios armazena ! ! 

~ias, não é só aos brasileiros que cumpre respeitar e obe
decer as leis do Br:i.sil. Desse dnver não podem licita. e im
punemente se exceptuar os estrangeiros. A honestidade do 
risco repene essa e.~c-ei>cão . Odienta para o commereio hones-. 
!.o e ruinos~ para o Thei;Quro, ella cN'.l::i. um re~imen desigual 
r. faculta o contrai>a~do. 
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E'. pois, contra esti'"ánomalia, dt1plamente immoral, que 
ofrereço a em~nda infra, na qual, além de meàiuas de defesa 
do fisco e da defesa da liberd~de e.lo ~ommercio; outras ha 
,de notorias vantagens pura a. C.niâo. · · 

Art. _Fjcarri prohibidos os despachos sobre ag-ua ·para 
os generos inflammaveis e córt'osivos, de 11rocedcncia est:-an
geira, q,ue passarão a ter .conierencia nos ira.piches alfande.-
gados, onde serão depositados. . 

§ 1. • Caberá ao Gover;io vinte uor cento da. renda bruta 
das armazenagens arrecadadas nos "referidos tr.apicb.es ·coro 
aquellcs generos. 

·§ 2. º Salvo a taxa de ·capataz ia, caberá mais ao Governo 
a armazenagem gratuita dos mesmos generos que importar 
para o serviço publico. 

§ 3. • Pafa fiscalizacão e arrecadação da perc('ntagem de 
vinte ver cento. o ini;p·~ctor d?-. :llfantlega designará dentre os 
funccionarios . de 22 cn lrar:cia um Ü:$C~~. que t erá ::;. gratifi
cação menM! de quiobentcs mil r éis, pn.ga pel.:>s ~on:.:e~s:o~a
rios dos trapiches e peles mesmos r ecoibida aos cofres do 
Thesourn Nacio!lal. adiantadamentE:, de seis em seis mezes . 

Sala das sessões. 22 ãe novembro de 1920 . - Arlindo 
Leoni. · 

A emenda n. 25 subverte o !'egimcn c.;,•j optado pa:·a. •;. 
despacho das mercadorias inHammavéfa e semelhn:ltes. 

A regra para o deSDacho dc.s~a:;· mér cador!a;; é: e.As mer
cador ias · inflam1Paveis e sern·~ íhani.e:; , •;ne ní-io pod;?;::.1 ::-;:: -::· l'E 

cebi.das nos ar inazens das Alfancle:;af. ou r:ão f.J!'cm. c;,?spa ·· 
l'hadas a bordo cu sobre agua, sarâ j'acultcdo o dep::i ~ ito ' só
mente ero ent.r0postci especiai pu!:ilico ou p~~tícl2hr, si i10u 
ver, no qual se não poderá :ià miLtir outra qualquct' n~.;:: :·ca
doria4). 

E ' o qne, t extu3.lmente. ·p r escreve a primeira r•e.rte ~1., · 
arti1ro 216 da ·Nov~ Coo.solidacão àas Leis das :\ifandr-g:is ~, 
Mesãs de rendas. 

Facil é evi::lenciar LJUe O ·ir:.teressc du fisco 6 p rul1foir. 
ccmo, aliás. p rühibe no art. rn2, d r.. c.0rs0 i i d :1ÇÜ~~ cünda, n . ai·
n:azenamento de influnmmnvris, ~ra ccn.i u. ~êo com as J HJtrU''· 
mercadorias . Feita <'ssn. prnhfojt? ãO. o<i i<> i f ac1!lta o ~posil.o 
<lessa carga pcr:-igosa cm entrer.cst.Cl::: "-lSJ'.qciaes, f:tze!ldo ô. in
dicacão de prefrren cia pcic de~pnch o a JJ0rdo ou so~re agm1 -

E' da mais ·elementar compr chcn,;üc• q 'J <> " .i ()se.!;) do le
gislador previdente, desejo que' 0 c nfio. bu~r· ~=. em i:<;.en~~e ~ 
p~ova.vei s . mas na lei escript~,- foi o do pr onvivrt' o oc~pucao 
1mmediato de eari:ra inflam:n~vel que. r.0n '..Hic1a o. borde, ott 
S'~bre'· ag-ua. seria desde lo:;p en t~·n;;u;~ ae,; . "eus dor;.03 ~;.J.c n~ 
;;;uardarão. na conformidaàe das postur·a:; rr.un icipa~s de_ c_<..d:t 
cidade, com as seguranças que . o risco de _damno a t e!'ce1ros:; 
:-.cc~elha . : ~ 
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A providenc.ia suggr::rida nn. emenda obriga .a passagem 
<!os inflammave!s e corrosivos no;: tri'.ipiches alfiinde;;ados, 
com o intuíto ·onico, ser;uncto se lê à3s [:Ocsideracões que o 
nrecedem, de e·,·itar evasão das rendas. 
~ Si esse é o motivo. nuú !12 eomo sep::lrar os inflammaveis 
A cprrosivos de todo;; os nur.!i;rosos ger!cros indicados na ta
;:.:clla H e que pedem ~r,;r de:>pachacios ~oht"!-agua. Bi hn risco 
de- ser desvfado. a t·encln. do krrnzcne, r;asolina, etc., o mesmo 
risco occorrer:i quanto ao azcila de quc.lquer qualidade, aze1-
tnnas, bacalhát:, celwlas. cimentr• i: muitas outras merca-
dorirl.s. · 

Ninguem pensará, entretanto, sem pretender crear. um 
·1ovo e pesndissimo onus ao commercio imnortador. abolir · o 
··iespacho sobre ::i.;:-ua, M porqne l:'m certa ép.oca occcirreu vul
~cso desvio de renda c1ns direitos de kerozene. 

O que hn. a fazer nfo· é 0mr.~cer com providencias aue taes 
e commercio, ·mas r.xer·cit~.r r,rnlhor fiscalização no porto. 

Demais a emcnd!! emborn. não cuide de constiluir de modo 
e:s:presso um pr:vilf'gio. cstabelrcc-o, de facto, porque só de
fermin:::i.àos e r~~ rr.i~.1i"~~m0s p0ntos dentro dos portoc: estão 
i"IXl 0GTI<:!i~Õr$ cl~ nfa$hm::-nf0 rP 0'.n!nmmtnr de zona habHada. 

No norto d.:f:1.a Canil nl. a r.Mvfdi:ntir. constitl!ir~a. talve?;, 
r.;rivi]P~:fo p<ira f• entr;•;io::t(1 ri::i ·il ha rln Cn.iú. . 

Em outros T'Ol'trs. '.1 rrf:'ra r::t.a!,r. 1 r>ei(~~- neia emenda não 
T'\;_\dCrin. ta1vr7., ECT' CXP.::nf.:id:> .. fl"'Ja ÍT!PX1st rn0'a ele entrepOS
tn~ alfandegadns para b ~rrn~wnarncnto dr inflammavcis. 

Ha ainda. a r0nsidrr::c· n~ vnrlos •contracl0s com as com
p~n111as on Pmprr;:as qu~ rxni~rr:.m no!"sos principaes por~os, 
1'n.ios contrncto~ dr "X'r) :orn.çf'.r. c0nsig-r.am rr!2'ras nara o ar
mn.:rm:irn rnto e:~ inf!r n:rnnY;;is. :irrn;,zpm(mento facult.ativo.· 
SubvPrtl"l' rssr rP'.::'im'.'n. n:ir:; n~ri!:!U!' as n'l.ssa.!:!:Pns -pelos ar
m·~.!f!nc:; é sem (:u.,,-idn henrfir>inr e~sas i~ompanhias ou em
p,..f.zas ~m detriT.ento rJo impc•rt?(m·. 

F.: não !'er:l noc- r.erto Mi' v~sfl,8ras do estabelecimento de 
De>r't.s :fmnC'riS. C'ur sf" vnl' nPn.'i~!· ,,m r,rear um entrave ti im
no:'t&c';;,., r riP~T,,;ch0 d"' rlr>t~rminaôn:~ mrrce.dori~.s. 
· . .\ C"'1~mis•~o. trndo nm yj~íP. () -perrc~r cio R?l::rtor, .f con
:-:idPr;indn n. prr.rN!Pnci:l r:lr: '.'! 1 !r~:> ,..ri~5 feitns no debate travado 
dt>ante dellas, resol··!eu propô!' ~ Gamara a segui!lte emenda: 

Os dr!':pnrh0s sobre ugnrt n;H"n inflamrnaveis e co!'rosívos: 
fiMJT'~O rwnhihi00s nn r.nrto r1f'.,fR r:<'!pital e pas-;:arão a ter 
rc.nfe;of-'!H~h. nos tr:m'.ches :ili:~nr!e::?:1 r1.~s. onde serão deposi
tadas clesd"' cp1(· se.inm crt'<1ens P in"l81l:ldos. no ref Prido po!'to, 
~·1>lo menos mais f.!'es frs:Jir.hr;s. ?lfar.:legado::.- -pi.i.:-&. o flm cio 
~:ono~ito de ü1e~ generoE, ·oi!éni .:J.o que :-ra existe na ilna Cio 
Cajú.. ~ 
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ÂO art. 8,.! 

Onde ~~ "70 réis por kilo» diga-se <8{} :r6is por kilo-.>. 
Onde es~ ~erá dividida. em quatorze quotas::> diga-.:;e : 

.::será rlividida. em. de:z:~seis quotas». · 
Onde. es~ <Duas aç, Hospital Maritimo Müller dos R<>í~·> 

diga-se: e.Quatro ao H<>spital Maritimo .Müller dos ReiS::l>. 
Sala das seasóes. 23 de nov~ro de 1920. - JoiJ.o Elysir>. -
A' essa emenda a Commissão apresenta o substitutivr• 

abaixo-, que lhe pat'eee distribuir as quot.M ma.is equiúU.i'Y'd-
mente: . 

O imposto de caridade, de que trata a Consolidação da.'> 
Leis das Alfanoogas, fica elevado a 80 réis por .kilo de vinllü 
e mais bebidas slcoolicas e fermentadas, e será dist.ribuido 
em quatorze quotas pelas institill<Iões abaL~c enumeradas, na 
!'órma seguinte: 

3 e i 12 qimtas :i Santa Casa de l\liserieordia. 
3 quotas ao Hospital Maritimo Müller do!! Rei?.. . 
2 e t f2 quotas ao HoSpital dos Lazaros. 
~ restantes, distribuidas, em partes iguas:!a, ãs ,;;(:guintE>~ 

ir,!'!tituições: · 
Maternidade, mantida pela EseoJa de Medicina; 
Cruzada contra a Tuberculose; 
Instituto de PrGte~ão e Assisti;nciu. :í I:nf~cia; 
~wlo de S. Luiz. para a Yelbiee Desamparada; 
Dispensario de S. Vicente de Pauln; 
Asylo Gonçalves de Araujo; 
Sooiedade Ainante da Instru~ão; 
Escola Profissional e AaY.lo para Cégos Adulto;:;: 
Casa de '.Santa Ignez; 
Sociedade Beneficente Unitiva: 
Patronato de Menores da· LagOa; 
Soõiedade Cru·z Vermelbn lmlsfl'eira; 
Assoolacão Pro-Matre; 
Assfstencia Santa Thereza; 
:Lyceu de Artes e Offieios r: 
Asylo do Bom Pastol', 

f.9das da !Capital Federal, ,.,_ subm~ttidas ú. íisealizaçã-0 do 
Minlsterio da Justif.la, para o fim de ser apurado o bom em-
prego dado ãs im?lOrtancias recebidas . · 

.... .,.., 
.;.11 - _., 

Ao art_ ~: 
Oncle está «de 70 reiS> diga-se: ~de 80 r·éis>, 
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Onde couber, acerescente-sn: 
..:No Estado de Pernambuco do dito imposto ~erão destina

~los aos Hospita~s d:i Sa:1ta Ca•;a cr ;\líscricordia do Recife, üO 
r•éis, e ao Hospiíal da Sociedade Beneficente da ridadP, de 
s~zareth, município do mesmo nome. 20 réis. 

~la das i::e!!sÕP.s, 23 d~ nowmhro cl~ 1920. -- João Elu.~fo. 

:\ Qornmi.<Jsât.• não e;onsií.l•Wa il11x/nv1mi•mt1i a approvaç-.ão 
Lla cm<indn, dr.~dc que í.le1las ~o exclua a Caso. de Caridade df> 
.\azarcf.h. pefo~ mntiwi~ .-•xpostos :-i propo"'ito da emenda. -Oe 
!~. f8. 

:;i-. 2~ 

Dnde couber: 
Art. ContlnúiÍ cm vigor l· disposto no art. 35 <ia. lei 

1!. 3.'9-79, de 31 de dezembro de t91'J (lei do or~mento da 
RMe.ita para o exerdeio de 1920) . 

~ala das Sef;sõ~~, 23 de no-v·cmbro de 1921J. - ioão Elysio. 

"\r·t. 35 àa lei n. 3. 970, de 31 de dezembro de f9Hl '(lei 
lle orçamento da Receita para o exercício de 1920): 

<r.O art. 81 do regulamento anne~o ao decreto n. 1:1. 951, 
de 16. de fevereiro de i916. ficará redigido assím: <>Os la
vradoi'es que forem fabricantes. por quaesquer processos, de 
:.lcool de c:mna, cacha~a ou vinho natural, empt'egando pro
ductos do. propria ou alheia lavoura. con,iunctamente., pode
rão. remetter o producto acompanhado d~ guia, conforme o 
modelo XV, sem as respectivas estampilhas, quando a vend:i 
fôr feiia a negociantes por grosso:). 

Art. 81 de r~lamento· ::mnexo ao decreto n. 1i.951. dFJ 
Hi de fevereiro de 1916: 

·ci:Os lavradores que forem fabricantes de alcool. aguar
dente de canna, ou cachaça ou de vinho natural, quando fi
rnrem venda. a negociante por grosso, poderão reme'Uer o 
producto acempanhado di; guia, conforme o modelo XV. sem 
:>s respectivas estampilhas. Nesse caso serão obl.'igados a. re
mt-tt.er na mesma. occasião a segunda via da ~ia á repar
tição Fiscal a que estiverem subordinados. 

«Paragr:tpl'fo -unico. O chefe da repal'tiçã.-0 immediata
mente enviur!i :l guia á. Repartição do destino, dando conbe
cimento ãas circumstanefas que !!e tornnrem conveniente~ i 
f!scali:~acão, bem como te.legraphará nesse sentido, quando 
Pecessarit); . 

A Commissão opina pela approvação \la emenda, 
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N. 29 
Onde convier. : 
Art. O Governe cobrará dos baMos. que tiverem cón-

cessões para emprestimos a funccionarios publicos, civis· e 
milrtares, com desconto ou consignação em folha de paga
mento, urna quota de fiscalização na importancia de 6:000$ 
annuaes, ficanrlo extensiva ao Banco de Credito Rural e In
ternacional a permissão legal concedida ao Banco dos Fiun
<:.cionarios Publicos, ao ~fontepio Geral dos Servidores do 
Estâdo ê ao Banco Predial do Estado do Rio de Janeiro, a 
l'espeito dos !unccionarios publicas, civis e militares. · 

Sala das sessões, 1.9 de novembro de 1.92'0.. ,....... Mendes 
Tavares. · 

A emenda institue regimen que já vigora em virtude da 
deci~ões administrativas e o amplia a novas. ins~ituiç.õ~. 
A Commissão é de parecer seja ella approvada, 

N. 30 · 

.. N. 47 - Onde .5e diz: d5 % sobre a renda bruta do 
jogo, etc.>; diga~s~ :. 

Taxa fixa san1tarfa sobre concessões de r.as
s!no!I, nas e~tancias · balnearfas elo· paiz, 
sendo ânnual 30 :000$ e sendo por duas 
estacões intercalada:!, 24 :000$000 . • . . 400 :000$000. 

J>orcenta~Pm de ·2 % a 15 %, conforme fflr 
pi:;fafuido nos contr~ctos de concessões no 
Districto Federal . . . . . . . . . • • • . . • . . . • • 300: 000$10-00 . . . 

~e.la das sessões, 23 <le novembrD da 1920. - Cario: 
Gareia. 

o ·pT'o.iPnto da Recf!rta. modificando o art. t4 da lei da 
8Püc!P.- Pnhlf~a. in~rrewu para ímnosto do joiro a taxa de 
Hí %- ~l"'l"tT'i> il rPnda brota. Aqttelle artigo a institui a sobre 
e. renda. lfrruidá. · · · · · 

O il!uc:tre D?.puta'1o A7.P.VF'rio Sodr~. quP foi o iniciado!" 
dF>Ssa e d? outras provid~ncíàs, visrindo aJcà:nrar recursos 
JJ(;!'a ri s~rviM ~anitario, propoz, em dii::curso ·de .20 de setem
bro ulHmo, aHe:ra1;ão na .taxa e no rr.gimen do .impo~to. 

Fnndnmenfo.ndo o I!oyo alvitre, dis<:e o nobre DP.pnfar:!o :· 
, cr.nnvPnrirln. ~1". Pt'P.f:ir!Pnte. oe q11e o int11ito lnuvavPl rlo 
· .PílrliimPnfo hrasíJr>iro. 1mando ynf<iu o im11nsto ~nhre o jn!!'O, 

fnl · ohff'l' rpnrla :H--rr~favel fim hr>fü•firio das no<>~as 'flOn11Ta~ 
(lÕP3 /:Prt:.mF>.ia~ Vií!fim?..das' pela· '30t>l){'ll;. CnTIVP"fJf'idO, nOf entro 
lado, de que o. imposto, tal qu,al f9i autorizadot não. j;lorre~. 
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:;ponde ab~olutamcnte ~.os fins a que se éestinava, tomo a 
IJ}ierdade de chamnr para o assumpto a at.tenção da. Camara 
dos Dept:taclos, submett.~r-do á sua esclarecida aJ)reciacão um 
projecto rle lei que visa mortific:ir o fundo especial instituído 
(;elo decreto legislativo de 2 de ,j tmeiro <lo c0ri·cnte anno. 

Coube-me nesla C:isa <!. iniciativa da . propos-ta de cre:lçüo 
àe um fundo especial pra occorrr.r ús dcspezas de prophy
laxia e do sane~mer.lo do inledr.r do paiz. Nelle inclui, ent.l'e 
outros r~cur;:o~. o irnnosto cJ !) 1 :> · % sobre o producto br1llo 
cos jogos .ele aza1-, Iicrmciadns cm determinadas c[)'ndicões. 
DesconhP.cenco o mc~anismo intin10 do .iogo nos clubs, casinos 
e ca....;as de ta vol:Jgem, alheio completamente ao itssumpto; re
produzi ipsi.s t:r.1•bis, as di ~po;:i1_~·3es d:i lei franaeza d(i 15 de 
junho de Hl07 . Hoje. melhor informada. e após d~Udo exame 
cn. matería, tenho para mim qne a t.axacão proposta e n1mro
vsda, apezs.r <le ter si~o s. prefcrir!a pela Fr::.nca e pelo lfru
m1a~·. não ~. positivamente, a mel hor, nem a mais adequada 
i;os nossos costumes e se nosso meio. 

O SR. ZoRo.\s·rno A:-YAP.RNGA - Ha de ser uma adaptação 
cifficil, quasi impóssi\'e.!. . 

O Sn. Azr:vr.:no Soont - Obeder.endo a essa nova orien
tação ào m&?u espírito. substitlJi n0 pro! P.Cto. qm~ ora entre,goo 
:; ap!'l'cia~ão d?. Gamara, ar:ue!1° 1mpostn -por outro ó~ 2 %, 
incidindo, porém. s·ohre as qmmtiai:: em :zyro na3 salas de jogo 
e· cobrarlo por orras!ii.0 do re;:::r;d P, da;: Ti~has. 

Acrec:Wo que E~st e :i<wn t:"ihnto . 3lf!m de mais modic.o, e 
""!enq~ parlir.nlarizndo. offQrel'o rr-.;ps var.!~zr.ns. não só no 
pcni o de vista rla. rPnda a prrvJuzi!· e da 1e11p~ct1vn frso::ali
zaçãü. como, !"okc~ ~.!.r.io no prmt.o de v is!;! rnotal. 

Em taPs i Prmns 'l}r0r,õe ú em1mrla' os ;;P.g<~7ntes substit.n 
tivos, o !'i<;;urido do;, qnnr>s i> 0 projecto apresentado, no cor-
rente unnq, p!!lo Deputado Sodré: · 

1.0 Ao art. 1º. n.4i, sub;:titua-l:e pPIO seguinte: 2 % Eobre 
as quantia~ em ~"º no .io~o r,ermifl~ào err. esf.anc1as bai
nl'arias: Ms· tel'mns do qur> d i ~;:ií-iP. Psta !e! e para · os· fins da 
lei de Saudc Publica, 1. 200: OOOS OOO. 

2. 0 Acere:eente-~e. or.dti co!!·,,.ie!': 
Art. Ao~ clnbs e rn~ino:; rbs r-stal'õ~s baln~orfas. th~l'-

mnr>s e climat.eri i!íl~ pMJnr(t snt' 1'tinl'r.füd::t a11toriza1~ão tem
,porarfa pP.ra a rea li?.ar.iic: r! e jo:;os de aznr, em loc-aes espe

·. ciaes, . c1isi.inctos e ~f;pl\rQdos, nns se;;u!n t.es condições.: . . 

· r.) pet i\:ão · d iri;idrt .ao ;\linlstro da F awnda por: pes.soa 
. ido:nea. es:;:e~íficando os jcgos e as conàic;ôes em que o;; quer 
!3Xplorar; . 
- . b'\ planta no edfüio j é constn:1!do nu . a bonstruir l'ªfa 
a. instanaç~q dQ casR.9. ou .~luP; 
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'7310 !t.NNAES DA CAMA!\." 

e~} indica\:.ãO das épocas do :mno pal'a., O f\lnceiona.mênto · 
do casino ou club. bem como dos meze~ em que. durante ~tas 
.• 1poea$, est.ará elle aberto ao publico. , 
·- '§ i. n 'Não ;;:erá permiUido em, um cluh ou c..'lsino o .iOgn 
durante mais de se.i~ mezes no anno. 

§ 2." :Na::: !;ala.~ dP. Jogo só podP.rão ter imtrada pe1;soa<: 
maiore!. . 

§ 3. º Cada elub ou casino que obtiver autGrização, seja {'U 
não organizado sob a fórma de sociedade, terá ~.omo rP.spon
~veis um director e um gerer.te. 

§. 4." Na autorização deverão ser discriminados o prazo 
ú(l. concessão., que não poderá ser menor de cinco a.imos nem 
exceder de 15 annos, a natureza dos jogos permittidos, 3~ 
medidas de fis~ali2ação por ,parte dos agentes da autori<1a<le. 

, e.~ multas prescriptas -no regulamento. as condições- de aa
m.iss~o nai:: salas de ,jogo, as hora~ de abertura P. encel'l'amento, 
:1 imposto de 2 % e a maneira de cobral-o. as quotas de fi5' 
cs1izac.ão e o modo de pagai-as .. 

'§ 5. cy ·O :.\Hnistro da Fazenda determinará. a~ quotas de 
físcaliza~ão que. segundo a import.ancia dos estabelecinienio~ 
!iePnciados. dr.verão ,·ariar 1>ntre :l :0()0$ P 3 :000$ por m~z fJe 
:funcci(lnamento. 

A 1'isc3Jização compAtirá aos fü::caes de clubs de mercado... 
rias. cu.io numero para a capital federal. fiea fixado em 2/í 

~ 6.º A~ infracçõe::: destes dispositlvof: P. do resoect!vo 
i·egulamento i:erão punidas com multas de. 100$ a 5: 000$000. 

'§ 7. • A autoriza~ão poderá. ser cassada Pm caso de inob
~ervanc.ia t1~s e1ausulaFI preestabelecidas. qUa·ndo o Governi:i 
assim entender, sem que aos e:onctJssionarior> assista d!reitD n 
qua1<1uer inliemnizMão. 

% 8. n 1:wo vez licenciados e rnjeitos no imposto de 2 r;, 
os cluhs r. c.,tsinos poderão funcc·ionar sr,m aun inf'id:im n!'l::: 
dispos~çi'.íi>~ das lei;i penae~ relativa!" an jo~r:i .. 

1 

·~. 31 

Art. A;; reqms1-0oes para e>s d'flspachos d·:is artigos s 
que se refeNm os §§ 5º e f,• do art. 2º das Prefimínar~s da 
Tarifn, deverão mencionar as marca::, numeras e conteud·o 
~tos volumes e ser feitag ao inspectol' cta alfandega, por in
rnrmerlio do Mínir>terio da$ Relaçõe51 :Exteriores. · 

lustificaçüo 

Esta e~'enda t~m ·por fim evitar abusos not.orio::. f(Ue re-· 
d.amam um correctivo efficaz. T~em-se <ls<lo r.epetidas veze.;i 
uonfusfies e mal entendido;.;, com sérios prejuízos para o The
.souro. para o commercio honesto e para o acafado nome do:;; 
que f-azem legitimamente a! sU!)rsditas reqúisi~ões. Além 
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uis:.o, regularizar-se-á por este modo o serviº<> das requí.si-_ 
!]Ões, sem embaraço para. o ;:;erv]co da fiscalização a:duaneira, 

Sala. di.~ ;;p,ssõe~ . .22 d~ novembro dí~ '.1920. -- Arlindn 
l..eoni_ · 

A Conunissão concorda com a r\pprovat:ão fio;,, eme.rn:ia., 
propondo a segu·into sub-emenda,: 

Elimi'ne-~e do texto d3 emenda. a -.palavra ~conteudo». 

N. 32 

l 

Ao n. -~8 - ImPOSt.os sobre lof.erias: 
Accregeente-se : 
«Permittídas :i.penas pa.ra a.uxiHo a estabele.::;mentos -de 

instrucção ou beneficencia e contracta.das as federae.s me
diante !'.oncur1•encia -publica..» 

n 
~ob o titulo VI - Rendas diversas - .ins~r~va-se; 
«Producto a.nnuo.l, liquido e mi:nimo, das loterias federaes, 

exarado no edital de concurrencia e applicavf'!l "ás sub
\·enQõe! annualmente examinada5 e votada:< pelo Congresso, -
~~ . 'f00 : 000$000."' . 

Sala daf: ~ssões. ?i'. ,J,. nov~-,mbrn iÍ•:> t 92fl. - . Cwrto~ 
J!a:rimiliann_ 

O relator deste parecer., de ae-côrdo com·- o pen;;amento 
·~xµosto o anno :passado. reputa ã.Cceitavel a emenda no cri
terio adoptado quanto f r-0nr.urrencia publica. para celebração 
rtP. contractos. . 

Ma.s, a Pl'ímeir:i deUa;.. n1io póde ~er approva.da no~ 
Lermos em . que est;á redigida, ·prf'cisandn. por i~M. de corr-e
r~~ões. que a Commissão propõe. 

A União aufere <l~sse ;;et'Yiço een<las uc qu~ · :não póde 
:ibriL· mão nesf.e momento e. a não sti: tornar claro isso. pa
l'ecer(L que,. nos termos da primeira emenda, não deverão os 
cofres federaes · continuar a auferir proveitos de.<sa origem; 
todos cabendo unicamente e. instituictJes de instrurç§o e b~ 
neticencfa. 

. A segunda emenda mereee ser appt'OV11.da, e. em eonse-
. quenc!a, terá de propor a Cotnmissão a eliminaçã::1 do. addi
..,fonal sobre o impo.gto de bebidas, que. em segunda âiseussãó, 
foi resolvido crear-se Jlat'a attender i.~ subveneõ6$ wt~d-1\s lltl 
orçamento do interior, 



C(rnara aos Depctaaos - lm!J'esso em 29/06/2015 09:03- Página 51 ae 188 

Em taes termos, é de parecer a Conimissão t?e.iam a})-< 
prova.das as emendas, com a seguinte a1ter:u,:ão_: 

Quanto á primeira: Accrescente-sa, in fine: ~sem pre .. 
:it·u~o- dos impostos e rerui'aS fetj.eraes d_ecorren!es· das lo-. 
ena1>. 

Esse parecel', apresentado pe!o Relatol', não foi aceeito 
quanto á. primeira dessas emendas, â qutü a maioda, ap.-e:sen•. 
iou o seguinte subsfüuLivo: 

Sub-emenda á emenda D.. · 32: 
A.ccrescente-se: «l}ermilt.idas apenas. "P.al'.a . au"l:ilio a e~ 

tabe!ecimentos de instrurção e beneficencia e sem 9rejuizo 
dos ·impostos e rendas fecleraes. 

_.\ccr~scente-se onde convier- : 
Art. A.s loterias feàeraes serão eontráctadas, mediante 

concurreneia publica, sob as i;eguintes bases principaes, além 
de qunei>qUer outras <rue 9 Governo enttmda estabelecer nos 
res;iectivos editaes, para · garantia da :fiscalização e boa e:.>:e
cucãD dcr contracto e de suas vn:nfagens 9arn. o publico: 

Art. A ordem de prC?Ferencfa entr-e as propostas de ccn~ 
currencia será estabelecida : . · . .. 

f•, -pela maior impo~fnncfa em dinheiro offetecida pfJ-ra 
ser applicada ás subven~0es a es!ahel ecimento.s de be-nefi
~encia e imlrucção, quG serão c.nnualmente eYaminadas e vo .. 
te.das peln Congresso; . · . ' 

2• PP.la !'enda produzü!a para o Tllesoum: 
s•, pe!a maior vorccntasem de pre:nios a di~t!':buir.. 
Paragrapho unico. O prazo da. concudenciri, ciue sa ~ffe-

~tasrá no primeiro 5'ernestre de .1 Q21, m.mca será inferior a 
tres mezes e .o do novo' conlructo nunca superior a cinco annos. 

Art. Fica prorogndo -poi- mais ·..um anno o prazo do 
ijCtual contracto com. e. Companllia . da Loterias Nac.ionaes. que 
terã prefetencia sobre os dcma!.s concurrente.;, em ii;nalda.à.a 
ae e-0ndiçõe.s. para o novo contracto. 

~'\l:!:'SDAS . DA . CO:MMISSÃ.O ·- ' 

! . 

. Em consequencia de haver a. Commissão resolvido aff&
Cfar a .Etub,•enções apenas quotes de loterias, Justifica-se a 
séguinté emenda.: · 

Ao art. iº . :li - ·Sunprima-se o enunciado e estima~ 
tiya :relatin ~Q addiçjoµal ·.sob!'e pebiâa~ ªfooO.licªS. 
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Ncs t11rmos àa n.o-.;a lei da Sa:Jde Publica o imposte de 
r.onsumo sobre espccfo.l.idades p:1a;·:naceuticas deve -passar s. 
ser cobrado por.> meio cio s~llo s.:1; itari.o, ôcstinado o seu pro
duc lo aos fins da. rn~·sma lei. Ofiernce, :por isso, a. Comrui.ssão, 
a seguinte emenda: 

AO art. 1°, n. i6 A-Accres~er.te:.se an6s ás palavras espe
'cialidades pharma~euticas - sello sanitâ1io, para os fins da 
lei d.a. Sa.uclc PubliclZ, mantidas as actnaes ta:xo.s de consumo e 
?evoyatia..<:, quanto ás ta::as qu.e sobre taes especialidades 
c~·eou, .as disp(!sições dessa lei. 

3 ." 
Informações off iciaes, baseadas nas arrecadacões ào i:m- . 

posto no c!ecurso .deste anno, justificam a elevação da estim .. '1.-: 
tiva quanto á renda das tuxr.s ele consumo, nos termos da se
guinte emenda : . 

Elevem-se de i. oaa :000$ a estimativa do n. 11 (bebida!!) ; 
de 200 :OOOS a de :e. H ícsie.ado) ; de 2.500 :000$ a de n. 21 \;e
ciàos): ôe 500 :000$ a d?, n. 2i (artefactos de tecidos); áe 
200 ;000$ a do n. :?G (chnpéos); <le 200 :000$ a do n. 90 {ca-
fé); de :!.OC :OOUS a . do n. 3: rm~nt.eíga). · 

~~in<la informacôe:> offici:i~~' autorizam. qua !!e eleve ;; 
estimatiYa do n. 38 do ;:i:·t. 1 • s0bre o sello, ~ Yista do a()
crG;,,cirrw de rend;s que se vae vcrificanco com a execução do 
11Itimo reguiam~nt.o; assim tamhem qt<anto ao imposto de 
transporte, que rendeu •3m 1\Jl~l 1 .22~ : üUO$; o que justifica. a 
segu in le · emenda: 

.Elevem-se de i0.000 :000~ :i estimativa do n. ::is. o de 
2. OOO;CJOC~. Í do n. 3!1. dQ ~t .. 1 . • 

N. 5 
A Commissüo. cÔn;;icforanclo que o imposto progressh·o 

melhor co11:sulta !los principws da justica fiscal, e conside
rando que a::; f\:stimaliY«s do pt·o.k etu. não só pela auopção 
dessas novas 1.axc:s, como p01· in forma;ões co!h idas, podem 
ser augmeniada~. propõe a seguinte, cmencfa. para. os ns. 40, 
-~-'! e 45. · : 

A tarifa. pa<:>. impo~to;; 6; dividendos, lucros industriaes 
o iucros commc~·2i:-:.c~. S8;·.t: 

Diviclen ri!is - 1) o mai~ Mns~anlc do n. rio -- até 12 C/ct, 
5 %; de mni~ de !2, (i % s0hrc o que accrescet·. Lucros li
quido~ ti::>. inc!u~t:·ir~ rabr:t <~ dG commcrcio - até 100 :000$. 
3 % ; ele mu:s dr. ·J O(l ait\ 300: 0008. 'í o/o sobre o que accre::.
cer; de m" is dt' :::on até ;;oo: 0009.. ;i '1o sopre o. que .accrescer: 
de mais de ~00 :0t}0$ a taxn sobre o excedente sera de i o/é, 
elevando-se as estimativas do n. 40, de mais i.500:000$; do 
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·n .. 44. de mais .;1,, i .·500':000$', e d1> n. 4t), <ie maís de 
-l.000:000$000. 

' . 
N. 6 

. A taxa judiciaria estâ .sendo cobr~.ia presenteme.nte po1· 
me10 de conhecimento, com grande difficuM.ade :para os ín
l~r~ssa.dos em. se~ pagamento, convindo voltar a.o regimen 
antigo da estampilh<t, ·cabendo a inutiliz~ão ao juiz o que 
,justifica a seguinte emenda: ' 

Art: A taxa j_µdiciaria do n. W do art., i u ser:á p~ 
por meio <ls esta.mp1lbas, .· cabendo suã. inutilização ao juir. 
q-u:e não Ptolatará. des:pac:h<lS e sente-ru;as a que a taxa cor
I"esponda. .sem verificar se as estampUhas foram appostas · ás 
paginas dos auto~ a.fim de as inutilizar. sob ~-~ pi;na~ l"egula-· 
m~ntari::s. · 

N. 7. 

O Ministerio da Gusrta. ini'orma qus a. taxa de sot ~ 
~~os não incorpoM,ii.os m classe correspondente a 5$ deverá 
produzir, no @no proximo. 350 :'MO$. offerecendo-$e por isso, 
.a seguinte e.menda : ,. · 

«AooreSGente--se a.o t.itulo VI, n. 55 - T~ <le sol'tea
d~ não ·incDrporados · ~ 350:000$00i0. 

N~ S 

Informações offieia.es a.utoriila.m. a. previi'ã-o ode que .... 
. renda dós Correios e a dos Telegraphos se elevarão. no anno 
pro:ximo. respectivame.aite a 15.000:000$, e a "is:soo:OOO~. 
papel offerecendo-se, por isso, a: segtl·iUte e-menda: 

«Eleve-se de 3. 000 :000$ ca<l~ uma. das . estim~tiV"a; do'1 
1.:orreio~ e dos TelegTaphos.» 

N •. 9 
A reo.da. da. E&tta.da. de Fel't'o Centta1. d~ 'Brasil, no cor

rente a.nno, e a da Oeste de Minas, permi-tt.em que se ele
vem as estimativas a el!fi.s referentes de 2.000:000$, quanto â 
primeir~ e <le 500 :000$ quanto i ~egi.tnda: apresenta-se. por 
isso, a seguinte emenda: 

c:Elevem-se de 2.fJ'Ot>:OOO~ •J de l)')Oll:OOOS:; as e&.imativu 
dos ns. 67 e 68,,. 

A arrt.-eadar;ão no :mno i'indo o no c-01·rer deste mostra. 
11ue com a melhor fisca.lizacão IPOS!n. em pratica a renda do 
!mi>'osto de industria e profissões nesta Caipital, segundo to
Jas as probabilidades. attingirá. a 6. 500:00~; assim quanto 
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a:: taooas 'cto eon~umo d'asua, .que provavelmente produzirãn 
.4. 500 :000$; á vista do qUe propõe-se a seguinte emenda: 

;Elevem-se de GOO :OO!.l$ ~ado. uma a~ >.·~t.i.mativa:; r~f•'
.rentes aos ns; HO e. iH do art. 1".»-

1 • 

N. H 
O iuncciouamento r.ta. carteira d •.\ redes.couw permiti-t•. 

se eleve de 1. 700 :000$ a estimativa que diz respeito aos ju · 
ros por e~prcstimos no Bani::n do Brasil; pelo .que apresen~
~·~ a !'!~g:umtc emenda.: 

<Eleve-se êl.. 4.000 :000$ i.i ~~timativa. do u. 115.$ 

A r~nda do porto ào Rio, i'D:, ~m i9rn, rh.; i .50LOOO$oúo; 
~apel, podendo, pois, sc:r csLimada. em 7. 300 :000$, a do 
.anno pro:t!mo, apri:lseutan<lo-se, por it;!:'O, a ::;eguintc emenda: 

E!eve-sc de 800 :000$ t~ ~timativa d:~ ren<.!a do porto dn 
Rio de Janeiro . 

-13 

Está cxuberanttmient•.' pr-ovado qut~ o actuai ;;y:;tema iJe 
Hmita(;.ão <los consumos. no serviço de a.bastccim~nto de agun 
áo aio <le Jan6iro, mediante n P.m9r~go dos •!hamados appa .. 
relhos graduadores ()U pennas, não r:.6. deixa. de lograr os cf
!eitos desejados, mui:: ainda f:lvol'~~c?- o .jei;~rdicio, · determi- . ,. 
nando grande. le.sâo da. Fazenda publica. Esta é a opinião 
unanime da~ autoridad~s teehnicai:;, que !;El t.ecm pronünciado 
sobre a- materia. O Govi:rno Federtll, por intermedio oo Mi
rnsterio da Viação e Obras Publi<;a;;i; a caba de proceder a trm 
(;studo m eticuloso e documentado sobre a. 6slribuição da. 
agua aos domicilios da Capital da Republica, estudo <ic que 
resultou, ain<i(l uma vez, a demonstração de .<;er inadiavel, a. 
bem da regu!aridade qa me~.ma distribuição e para ausmento 
•.). arrecadação melhor óa r1mda corr~spondente. estender o 
.systerria -da medição a tOd0€ os consumos, uniea provi<teneja 
que corrig"irá os defeitos e prejub:os actuaes. 

A emenda or:i. aprcsc11ta.da, conservando as contribu1-:.-õe" 
cm vigor para os consumos da industria e do commercio.- be
neficiando o domiciliCI de f:lmilia. (a que preferenciaiment.~ 
õeve attender o serviç0 de ::iba~t ccimento ca Ga.pital), a~e
gµra á União a renda lot:il já computada no orcamentn da 
Receit.a e p~rmitte. já n e> exercicio pro:dmo vindouro, a !lua. 
:,~nsivcl elevação, desde que o Governo providencie prompta
n;.entP-. no sentido de appliear a medida autorizada . 

Como, por~m. a transformação integral elas actuaes con
clicêíes não p6dP- ser obtida immcdinfamente, ::t emenda prevt; 
11ma diia~-5.o ba5tanfo Inrga. para . riue dentro della o Poder 
Executivo .proc1>da. ct:im o mer.hodo e a segurança Jndispen~ 
!!sveis, t\ providencia di! l,ão a1trt importanciR .. 
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. Entende a Comm:iss~(}, .Portanto, opportuno e util con!e
l'l!' ao Governo-~ autorizn:i:;áo para !}ovamente regulamenlar a 
conces?ão da agua n domicilio: o lançamento e a arrei:aí:.la~ão 
da respec~iva renda, tanto mais qu<:<nlo as· linhas geraes da re
gulatrnmtai;ão, traçada.:; criteriosamente, constam do pr;:,prío 
re_lalor10 aµresentado :io !IIinislro da Viação e Obras Publicas 
pela commiS<:>âo de engenheiros encarregada de estudar a. 
distribuição actual e de apoutar os seus vicias, falhas· e de-
1'eitos .. · 

Apresenta, por Ísso, a seguinte emenda: 
únde convier: 

Art. A agua. consumida pelos predfos situa'1os no Dis-
trieto Federal e for-necida pelos em:anamentos nublico::;, 2. 
cargo da União, será sujeita á. medição domicilial'ia, qual
quer que ·seja o uso, a que se destine, podeuáo pura .issc o 
Governo adquirir e installar os apparelhos necesss1·ios a 1;-ssa 
mediçãl), até a importancia to.~al de 2. 5UO :000$0i.li.J. As taxas 
de consumo, .Para o uso domestfoo, nos preúios cm que a 
medição se faça, se:-ão, por unidade ,de volume, m::nbres que 
.as em vigor para o mesmo u30 e, no caso di:; actuat consumo 
limitado e não medido, sem que, entretanto, diminua a renda 
total. As outras taxas serão conservadas, revogan.:!o-se, po
réni,. desde já, o abatunento concedido aos grande:; consumi
.dores indusiriaes, nos termos do paragrapho unico do arr.. S6 
da 1ei n. 953, de 29 de dezembro de HJU~. · . · 

O Governo regulamentará novamente a concessão da. 
· agua, o lançamento e a arrecadação das contriilu1ções cor_:

respondentes aos consumos, dispondo sobre a pro;;res5lVa el.1- . 
rnínação do regimen de limila!lão actual, nos preóos a que 
ainda está applicaao, e sobre ·a. generaiizacão do rt:;gíxnen es
tabelecido nesLe artigo. 

O regulamento obedecerá ás seguintes condicões: 
1"', a contribuição devida pelo uso domestico àa aguã 

será constituída, para cadii. predio, de uma parte ·fixa, cor
respondente a um consumo limite minimo e deri.ondente dó 
valor lo.cativo do immovel, e G.e outra variavel, p~·oporciu.nal 
ao volume excedente e calculada á ra?.:ão de mo réi3 por 
metro cubice; 

2•, a ·parte· fixa será paga. pelo proprietario do immoveI; 
a variavel- pelo consumidor; 

·. 3", os predios de hai!:Jitação, para o effeito da tax:a~ão 
pelo uso domestico, serão divididos em quatro cla;:;~;es, segundo 
os valores locativos annuaes, conforme a t'abella :;eguinte: 

Accrescente-se. onde convier: 

Impo"sto sobre as operações a termo, se.não a. metaele 
paga pelo comprador e a outra metade pelo vendedv~. a sabert 

r 
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MO réis ,por sacca de café; iO réis por kÜo de algodão; 50 
réis por ·s~cca de assucar, 6 . 000:000$000.> 

Aecrescente-se ainda onde convier: 
E' autorizado o Governo a expedir o regu!~-:nento pan 

a. arre9adação <la tava de viação e do imposto sobre ope
r ações a termo. ereado ·por esta lei, podendo adoptar as me
óidas ne.cessarias á cobrani;a e :fiscalização das tuas que fi
guram nos titulos da· receita. inclusive a imposição de muttu 

·até o ma:ximtr de 2;000$000. . . , .... 

' 
-

1 
o 
E Ccintiibuiç\o 1. . -

1 .5~ l 1 : s: o - ... i ..... o 
·• Q::: :::: o o C) 

!} l - !~ Vlllor lÕcátivo annua.f e~ ~e~ 
.!'! 1 =- § ·:: jj) 
Q .. • ,,,.;;;5 

·*· l ºº ca- to."' 
i='l:': o e= -o 

~s ~ <:) 

1 = -~ =~ ·i :!2 "O o·-~ ::...~ 

8 -s~ 
1 d: ~ .... 

:f.• Até i:800$000 inr.lusiYe •• ~ ••••••• 1.ãOO 35SOOO· S!OC• 
2• Dei: SOOS a 3:600S in~lusivc ••.••• 1,800 t>.J:SOOG StOO 
3• De 3.: óOOS a 5: 400$ inclusi \"e ••••• • ' 2.000 . 72S:J0l) SiOO ,. Superior a 5:iOOSOOO • ••••• •••• ••• 2 .200 90$000 StOO 1 

4") Os app:l.relllos medidot-es sel"ao fornecidos, illl!ta.llados e con
servados cxcln~ivamentc pela Unil o. tj~e cobL"ru.•a dos consumidores. 
pelo alug~el de taes apparelbos. seguintes tax:r.s : 

-.. 
Diamctr~ do medidor 

Até i O m pn íXÍclasive. - ••••••••• 
De :1.0 a i5 J:lP"'. idem ..• . .• - . - . 
De i5 a 20 ""/rn idem ....•.•.•• 
Do 20 a 00 "''/"" idém .....•..•. 
De 30 a 40 mj m idem .•.••• - ..• 
De -íO a. 6:) "'/ "' idem •.•.••.... 
Do 60 a 80 '''/" idem ....... .. . 
$u [leriol·· a &O º/lrl ............. . 

C. -Vol. XIV-

Taxa. de aluguel Ta.:z;u. àc conser-
mensal vaçii.o mensal 

s:~oõ 
$.íOO 
SaOO 
5700 

1$400 -
:.!SO K• 
3500(1 

:;s.i.oo 

8200 
S:.!OO 
S25ú 
$300 
$800 

1SOOO 
2SOOO 
25600 . 

47 
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-.. unu;ES OA-~ 

- • 5ª) Caberá privativamen~ á Repartição. de Ag~as e Obras P11• 
bl~cas o lan~amento ~fas contribuições, <iompctindo t Recebedoria: do 
Distr1cto Federal umcameote a. cobrança e a. a.t>recada!ião· 

6•) N_o novo rc~ulameoto, CO?~rvará o Gov~rn? .ª; disposiçõeS 
ora. em vigor, qua Ji~lgue compat1veis com os pr1~c1p1os e preceitos 
con~tantes desto artigo~ opportunos p~r" a. -transição gradativa do 
reg1men a..:tual para o vmdouro ; _ 

7ª) A applicaÇã.o do sysrema. de _medi~o a todos os predios de
'f8rá estar -concluida dentro do prazo de sois a.nnos; isto é,,Jlt6 o dia 
31 d-a dezembro de i926, sendo distribuid& unil'Iormemeotê por essa 
espaço de tempo. . -

N. i3 A . _, 

. ãecreseente-se, onde conner: 
· · -Imposto sobre as operações a termo, ·sendo -a metade 

p~ga p~lo comprador e a outra met~de pelo -vendedor, a saber:' 
iO!) réis por sacca _de café ; 10 réis por kilo , de algodão; 50 
réis por sacca de -assucar, · 6 . 000 :000$000.> - - · -

, __ 

Accrescente-se ainda onde . convier: 
_ E' autorizado o Governo a expedir o rega.lamento ·para 
rac;lies a termo, creado por esta· 1ei, podendo adoptar as me-· 
didas necessárias á cobrança e fiscalizacã<> das . taxas qtie fi
guram nos tittrlos da receita, inclusive a imposição de multas 
até o _.maximo de 2:000$000. - · · · 

' .. -:--- :N . 14 
A administracão considera que - será proveffoso _Jlar& a 

boa. -fiscalização das -rendas aduaneiras a xnodifica~o, nos 
fermos da emenda que segue, da disposição das leis vigenWl 

. sobre adjudicações· do producto de apprebenções de ·contra .... 
bando :___. . . -
• Art. · · A metade do produeto da àpprehensão; que for: 

julgada proced~nte, será~ adjuft'i.cada ao _a@rehensor, -quando 
fOr funccionano aduaneiro, . ~omo determina o art. 124 da. 
lei u . 2.924, de 5 de janeiro de· 1915, sqmente no caso _de 
effectuar elle a prisão -Oo conductor tC}as ·ineréadorias appre
·hendidas, nos termos do art. 630,. § 3:, alineas iª _ a 4" _e 7ª a 
9• da Nova Consolida<;ão das Leis das -Alfandegas. . . . - • 

' No. caso contrario ser-lhe-ão · adjudicados sómente iO '1o 
·· ·do producto liquido. cabendo á Fazenda Naeional o restante.. 

. • .• , I . 

·N. i5 .. •" 

Pelo novo regulamento -óo seno s~ e~tende que o endossô 
do ·cheque está sujeito ao ~ello _.proporcio!Ycll, o -qu~- tt:m re- , 
'Presentado um. entrave _â cir~ulação desse. n~cessar10 instr.u-: 
mento de credlto. A' VISta disso, o sr. M1n1stro da Fazenda 
.eJJ,te).ld~ eon~eniente emenda suppress1va desse sello, com. a 
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qual a. Commissão está de pleno accôrdo entendendo porérii, 
que por motivos que dizem respeito á facilidade da' cu·cula-. 
ção aeve ser eliminado o sello do proprio ctJ.e_que • . 

Onde convier: 

Art. Ficam insentos de sello o cheque e o ·respectivo 
:endosso. 

N. i6 

A a·dministração, de accõrdo com o Presidente do Ilnnro 
do Brasil e o dircctor. da Carteira de Hedesconlos do mesmo. 
h!lncCJ. ~ntende nec~ssariç\ p~r motiyos que dizem respeito á 
eirculacao mone.laria, SeJa · fixado o minimo do juro . para o . 
redesconlo bancaria, mitiimo de que não cogita a lei de 13 de 
novembro. · 

· O Relator d~ste parecer entende que essa medida é da 
maior conveniencia porque tende a pôr abice ás emissões con
tinuas de papel inconversivel, mais crescendo os maler; já. 
notori.os decorrentes da inflacção monelaria que eslá a con
correr para augmentar os preços das utilidades e para bai
xar o cambio. Segundo o crilerio do Relator, a taxa de redes
conto seria, no minimo, de 8 %, afim de que. a 'carteira s6 
emit.Lisse q11ando o juro corrente nas praças .excedP.sse de 
:!O % . A adminf.stração pensa, porém, que o minimo deve st'!t" 
de 5 %, com o que· a Commissão concorda, apresentando a 
~eguinte emenda: ,. 

Art. A taxa: de redesconto ·de que trata o art. 9º. § 1 º 
do decreto n. 4 .182, de· 13 de novembro de 1920~ · serâ fixada 
no minimo de 5 %, ficando o limite maximo da mc~ma taxa 
a crHerio ão ·c,Jnselho de administrac;ão da es.rteira, a que s" 
refere-. a mesma lei. · 

N. 17 · 

A administração, para. -o fim ,de hem zelar ·o patrimônio 
nacional, representado pela Fazenda de Santa Cruz, considera 
neces:;uria a proYidcncia con:;tan!c da seguinte emenqa, O'i'
ganfaada pela Commi~são, que a submette á Camara:. 

ArL Os ~fornmentos dos· f.ercnos da Fnzenda Nacfo-
nal de Santa Crnz conLinunrão a ser fei'los de accorJo com o 
ari. 3º, leUra d, àa lei n. i-H, de 26 (]e dczemb~ó de i~O'll, e 
dispositivos anteriores, rclalivos áquelle proprJo nucional. 
ficarido vedado o resgate dos mesmos aforamentos. 

N. IS 

E' 'rcpuf.adn conveniente nos intmesses do Dnn~.u eo Brn
J!i1 -d4' qu~ ·é mninr accionisla e 'l'l!esouro -Na~ional n proro
'ga!(ão do prazo relativo ao cm1ircst1010 de 50.000 contos que 
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lhe foi feito em t9t5. Por isso. apresenta-se a segni~ 
emenda: 

Art · Fiea prorogado l)()r mais cinco annos o prazo para 
amortizaQãO' do emprestimo de cincoenta mil contos de réis, 
.feito ao .Banco do Brasil. em consequencia da lei n. 2. 086. <le 
28 de agosto de 19t5. · 

N. -19 

. Gons1del'ando que ·ú organização actual das ca:xa~ Eoo
ncmicas tranformou essas inslituil}Ões, que podem e · devew 
ter fins vizando precipuamente o desenvolvimento da economia 
nacional em apparelbos destinados ao au;mento continuo da 
diYida fluetuante da nação~ · · 

Consideranrlo qtie esse regimen não póde nem deve pre-
valecer por contrario aos intei-esses nacionaes; 

Apresenta n Commissiio a se.:,"1.linle emenda: 
Art. ', 1nca Q. Governo . auto1·izado : 
A reformar as. Caixas EoonoÍnicn.s Federaes~ rlefinirn1o 

melhor a sua autonomia e autorizando-as .a ampliar; c·om as 
devidas gai-antias, a sua. espbera de opera1;:ões. -' 

N. 20 

Considerando que convém continuem cm vigor as dispo
siç5es Qrçamentarias d?. 1918, que autorizam à modificar im
postos de importação }la!'a evitar trust, a ·arreca.Car a 1'enda 
do Lloy~ e a despendei-a no custeio dos respectivos serviços 
a reguhµnenfar :. exportação - do.· curo e outrcs mefa('s e a 
reorganizar, sem augment-0 de despeza, a· Inspootoria de Se-

. guros; 
Considerando que convém igualmente conLinuem vigentes 

as diposiçõcs or(iamentarias ;:je rn19, que autorizam a . com
pra. de ouro e prata l!e. producr;ão naeiona1, a fiscalização do 
cambio, a ~elebracão de convenios eommerciaes, n as qUE'c dis-

. ooem sabre despacho~ ad valorem, seno de remes5:a de va-
lOT~;~e operações de creditas; · · 

.A Commigsão, pi'<lpõe a segui~te emenda: 

Onde convier: 
:.4..~t. Continuam em vigor os arts. 2°. ns. YIII e IX, 

• 63 e H 1 da lei n. 3.644, -O-e 3-1 de dezembro de iP18 e 
art. 2'\ ns. VI, VIL. VIII {aproveitaco o pessoal que ora 
serve na fiscalização) e IX, 26, 27 e 5$ (podendo as opera
i;lies ser a prazo longo, a juizo do Go-verno). da lei n. 3.979. 
de 31_ de ·~bro de 1919. 
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· N. 2t 

Sempre se entendeu, que as pensões rfo m<>ntepio oonce .. 
elidas. aos successo.res dOt> funccionarios do Corpo Diploma
:~ico e Consular teriam de ser calculadas, eumpridas e pagas 
em mil r fis papel, e não ouro, sem embargo do pagamento de 
vencimentos dessa classe de funccionari~ ser fixado e pago 
P.m mil réis ouro. Esta-· ultima situação decorre do faoto 
de que o diplomata ou o consul tem de pe::-manecer fóra do 
paiz, o que não se verifica com aquclles que, por mort.e de tae.s 
Jnnecionario.ll, inv.estem-se do direito ás pensões. Mas recen- · 
temente, foi interpretado ce modo diverso o regulamento• d.ô 
montepio, ~endo calculada . <: coneedida a pensão em mil réis 
ouro. . 

O prejuizo decorrente para a Receita Public:i, de taes 
d.eci.sões, é incaleulavel, e, par-a o fim de restaurar a verda
deira comprebonsão do text.o legal. aiireseota-se a .seguinte 
emen(}a: 

Onde oonvier: 
Art. As pensões de montepio que MUberem á vmva -.~· 

~ aos succc5:;ores dos funccionarios <lo porpo Diplomatico e do 
Consular serão calculaéas ~ concedidas em mii réis, papel, 
ramo sempre o foram e r~:-ulta <:!a · exa~ta interprslai,:io 
éas leis relativa~ á ma.t.eria. --:-

1'" . 22 

O Deputado ~lacedo Soares apresentou ao Relator a emen
ch abaixo, ccmtra a qual. ouvido o Governo, nada foi objeetado. 
a ·esle parecendo que se ju~tifica "ua approva~ão. A' vista do 
que a Commis~ãl) -peY'filha, submettendo-a á approvação da 
Camara·: · ·' 

Ond1>. coti vi{'r: 
O Governo 'poderá ceder ª ·'titulo de afor::unent(l ao . Club 

de Regatae do Flamengo. uma :irC'o. de terreno na praia Ver
mefüa, comp:-ehendída er.tr~ a Urca, a eMeada, ;t rua. <ia: 
.Saut:!ade e (l .teL'reno cedido a mf'smn titulo ao ·Club Hyppfoo 
Brasi!eiro. e em idi:n.t.ica:> eonc!:i~·ões desta ultima referida 
e:onressão: O Club i:le RP.gatai:: co Flam<?ngo demarcará nesse 
iocal a área necesfai'iá {t constru~ão de um .2rande St.1dium 
para jo~os _::i.ttileticos, que devc!'á er:to.r conclufdo em 1'922.l) 

X. 23 

Q. Deputaiio Oolavio Mangabeira apre.sentou ao Relator, 
para, ser. presente á Commíssão a emen<la que segue. Sobre 
o assumpto o Relator, opinamdo sobre o projecto n. 448 A, 
de f920, ~eu parecer f'a.voravel. 
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. A Commissão,' que opina tambem favora.~elme:cte á pre
tencão da Cruz Vflrmelha Brasileira, faz sua a emenda e a 

. r.ubmetté á apprôvacão da Camar11.: · · 
cFiea_ concedida á Sociedade da Cruz Vermelha Brasileira 

autoriza~ão "para . extrahir um·a loteria durante as · festas do ·· 
Centenário da · Independencia, em 1922, com isencão de quaéS-
~uel' impostos.> · 

.N. 24 

011 impostos municipaes de liqufJ:los •. bebidas alcoolica~· e 
3.aes, de . Santos, são arrecadados pela alfandegr. dessa cf
~ade. A Càmara dali represepta no sentido de qee essa ar
rP-cadacão eóntinue como está sendo feita, solicitando, a ·esse 
1'ini, um acto _do Legislativo federal. . . · . · 

A Commissão, · não .encontrando inconveniente em. que 
se mantenha o statu. quo, offerece ã consideracão da Camar~ 
~ seguint~ emen.da: " · · 

. Art. Continuará ·..a sP.r arrP.cacfado--Pela AirandP.ga de 
Santos o_ fi'n.posto soõte. \iq~iiioS-, hêbidas .alcoolic~~ e . ~al, .af.é 
ho.iP por .ella procedido ém beneficio da municioaiidade da
qüélla cidade. · - -

N.,;;,25 

A necessidade de fortalecel" -a receita com fac.tores de
finitivos de renda, além dos e.'<:istentes, forçou á é0gitaçãn de 
!mnostos novos. Afastada a idéa ·de augnumto u:t~ contri
buições aduaneiras e das de eonsl,lmo. ·a ori.entac:io rar.oavel 
estaria em procurar nas varias modalidades do imposto.'.de 
renda e nas do de circulac.ão os neeessarios recur~->s. 

o imposto sobre os ren~imentos foi bast.irn~e ampliado 
em i919 •. estenqo-se ás casas ~allcarias e de pe!lh'.:>r a f.axa 
de 5 ·% sohre divid1mdos e 1ancando-se a .de 3 q,, sobre os 
tucros liquidõs da industria fabril. Este a11no, em 2• dis
<!U.ssão deste . pró.iecto. est.a ultima t.::i~a foi ampliada ·até os 
lticrbs liquido~ do commercio, modificando-~~- agora umas e 
<i.titrás para a· fün de se lhes dar o caractP.1' prc:igres~ivo. 

O imposto de circulação, tambem !ló s-egundo t.umo do 
prô.iecto. foi alargado. em _taxas mais a:t.as. até a transfe
rencia dP. todos e quaescruer titulos em Bôlsas. 

A não ser'o · imnosto · sobre reridi:nentos profissionaes, 
, que á Commissão não pareceu comreniante crear por agora, 
ri>~•aria o !':"h""~ a rpnrll\ ""lnbal. º"' nrocec:so al'rec ~rlarlm• rif.., 
fJril P. de Pffeitos· demnr:irlos. motivo por q·.1~ a Cnmmissão, 

-ternnhP.CPndo a r. eees~idade de .. ri:mdas promvt.n~. !'. de arreca
dação facil, .nlin o preferiu a oütros em qn.1 .rn ií~on . 
. Ao6s cogit:tcõcs, em ·q:i1e tomaram parfe ·: Presinent~ da 

Repühlica. o Mini;tro da ·Fazenda · e OJ m-cmhros das Com
llli§sões de ~inanças da$ dua~ ~·asas. dQ Parlamento, csse11lou-.se . 
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~!11 trma 1.9.xa de yiação so~re me,~eadorias d~.spa_chadas: em 
vias ferreas e fluv1aes, e no lmDosto sobre opera(}ões a termo. 

:A taxa de viação se justifica de:mte das grandes despesas 
relativas ã construcção e ao custeio das · estradas de ferro, 
a.os serviços d-e cal)otagem e de viação .fluvial. despesas 'que, 
no e:xercici_q_futuro, tem. grande. representação nos orçamentos. 
' Em 19i 6, o iliustre Dr. Pereira Lih1a. então presidente 
'1.a. Associaçíio Cominercial e depois Ministro !'ia Agricultura., -
suggeriu ·a idéa da creacão do imposto d~ círeulação, reca.-

. hindQ sobre a5 mercadorias de5pacbadas· nas alfandegas. vias 
!erreas e fluviaes, com a tarifa de dois réis uor tonelada .. 
!Em fa\ror do imposto foram aliegadas. e cem fundamento, as 
'Vantagens ·consistentes na sua modicidade. generaJizaç,ão. fa
.cilidade de arrecadação. grande volume global por somma de 
pequenas: pa:Ccellas e acceitação facil _ -

tt._A imposiçao de -dois réis - dizia o Dr_ Pereira Lima. 
que, ao lado d~ grande competencia ·!Orno ecc>nomista, é es
p_irit.o affeito á pratica dos negocios - recahindo sobre todas 
as. utilidad-es transportadas, ~erá quasi insensível. attingirá. á 
todos em proporção pelo menos acce"itavel, e l'euresentará uma 
porceht.agem minima Sl)bre o valor dessa~ utilidades.> · 

. O Deputado Carlos Peixoto Filho. Re1atm· da Rec-eHa nesse 
anriô, não se distanciou dessa suggestão. e. em. 2• discussão dr, 
projecto, prõpugnou a taxa de até dez pen- cento sobre o fret-e 
de mercadorias cobrado. pelas -estradas d.e fürro em todo o 
território da União~ · 

Justififando o alvitre, escreveu o eminent~ Deputado mi
neiro:·......__, 

• 1t Não falta, talvez, algoma '!.'atão ao:; que sustentam 
a inconveniencia. de todo -e ciual:roer tributo ou taxá, 
que, entre nós, directamente reaaia sobre a cfrculação 
e. o curso-das mercadorias no interior d'.> -paiz, ereando 
desse mOdo obstaculo ao augmento d~ int-ensidade de!iil& 
mesma cireulacão ·e augmente.n•fo o p.1•eço -dos produotos . 
. · :Por outro- lado, é, porém. indispensavel reflectir

no beneficio decorrente da con.;trucção e do deS'ênvol
vimento de uma rMe de transporte. E!1a p6àe deter
minar, e, de facto, determina, o im.medfa.to creseimente> ·· 
economico das regiões a que attmge; as estradas de 
ferro levam realmente aos pontos a que chegam, a. pos
sibilidade da verdadeira creação da "iqueza nova e por 
tudo isso é sem duvida razoavel reclamar, ao menos 

- em parte, a contra partida d~sse serviço valioso,_ sobre
tudo considerado que só assim riodel"emos continuar a · 
desenvolver a alludída rêàe de tra~i:;porle. 

Si o Estado. dispondo dos reeurfos por eUe obtidos 
de toda a collecHvidade peto imposto .. leva. aos diVersos 
pontos do· paiz essa possibilidade do transporte <!Om·· 
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m<ldo, ra.pi® e barato em · êonjúncto; si de tal art-e elle 
vae orear· ahi, · ve~deiramente erear; a riqueza. que 
antes só tinha. existencia virtual; si,. finalmente, como · 

- dissemos, a União· Federal, de um m·orlo ou· de outro · 
libei;-aliza favores e beileficios ·a tqdas as enipreias de· 
transporte,. - é sem duvida. jus'to "·que os que se apro
veitam da vantagem provocada pela estrada d-e ferro 
concorram com a sua quota para µma parte da indis
pensavel indemnização; inaximé quando. takquota será 
por ·sua vez ·empregada. em . favor da propria. collecti-
vidade. ; · . · . , · 

Além de tudo é indiSpen~a vel n~Ô . e:)q{1-ecer ai~da. 
uma vez. que não temos' liberdade da aualysar e julgar 
em . absoluto ,qualquer dos tributos ou ta,ns. suggeridos; 
temos · de considerai-os en:i relação ã..; outras m13dida.s 
alvitradas, para verificar eqida:iosa'.'ll~nte. qual 'dellas 
aerá menos ·prejudicfat · á industria e ao . commercio.~ 

1. • " . 

No correr .. deste anno de '1920 a ereação dessá. taxa. já 
foi objeeto de . dois projectos de lei, · éada um fiundo moda
lidade propria_; mas que nãQ. lhe .deforma -0 caracter ·de taxa 
sobre a. circulacão de mercadorias. Esses pro.iectos são: um,. 
do Deputado .. Francisco Valladares, . outro. do Deputado Sam
paio Corrêa, 'ambos. visando o desen,volVime11to ferro-viario 
·no paiz. · ·· · 

. São preeeedntes que de{>õem em favor <la deliberação que 
se f1X01.! ;nessa taxa como um dos melhores alv1f.re.s ·,pa.ra. ·o for-
taleciment'o <1a Receita, em 1921. ./ 

O impost() sobr-e: operações a· termo, aiém de .valor como 
auxilio á Reeelta, t-erá, tambem, resultados proficuos no ·sen
tido de cohibír a jogatina a que ellas, frequnntemente, dão· 
·causa, determinando, por vezes, ·a baixa de preços, assumpto 
que .foi muito debatiáo ha p0ueo, deante- .da. quéda das cota-
~ do café. . , . . -- · 

Nessa ordem de idéas a Commissão suhmette ao exame 
da Caroara as seguintes ·emendas: 

/ ., . 
~<\ccr~eente-se onde ~nvier: 

· Taxa de viação, recaindo sobre mercadorias transportadas 
em estradas de ferro. vias fluviaes e cabotagem e destinada ' 
ecnistrucçlio e ao custeio de estradas de ferro e aos serviços 
de . cabotagem e viação fluvial: $020 atê 1 O kiJogrammos, e 
sobre o que ' exceder a esse peso $010 por 10 kilográmmos ou 
traecão. -

· As mercadorias de que cogitam o art. 90 e seu § 2• do . 
deoréto i O. 286, ae 23 de junho de 1913, tet'ão,. nas .r.eferidas 
taxas, em todas as .estradas de fet"l'O e viação· maritima e ·flu ... 

, vial, o abatimento de ~o CJ'ó.: • · 
... 
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N. 26 
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. Em vista da. extinc~ão do contracto de loLerias, o deposito 
em cauoão terá de ser partilhado por casas de ea.ridaile. A 
<:ommissão propõe a seguinte emenda: 

. Onde convi~: 
. A .caução de que trata o art. 31, n; 12, lettra e da lei nu

mero 2.38i, de 30 de dezembro de 19i0, será. distribuída con-
. .torme se segue: . 

Na Capital Federai - 50 contos de réis a cada uma du 
associações - Casa de Santa Ign~ e Asylo para Cegos_Adul-
~s; . . 
· No Estado do Rio - 50 contos de . réis, divididos igual~ 

. mente para a Santa Casa de Misericordia da cidade de Cam- • 
: pos e Recolhimento dos Desvalido~ de Petropolis; 

E1n S. Pattlo - 50 contos de réis, divididos . igualmentr~ 
entre a Santa Casa de Mis,!!ricordia de S. Carlos e Piracicaba; 

Em Minas Geraes - .20 contos de riés para a Santa Cas1\ 
'de Misericordia de Bello Horizonte ; 20:600$ para. a Santa Cru;a 
de Misericordia de Juiz de ~'óra ; 5 ~000$ para o Hospital São 
Vic:ente .de Paulo d~ Pouso Alegre e 5 :000$ para a Santa. Ca.<>a 
de Mh~ericordia de Paraisopolis; . · 

No .Rio Grande · do Su.'l - 50 contos de réis ·para a. Santa 
Casa de MiseJ;"icordia de. Porto Alegre, Pelotas e Santa MariQ, 
em parte de 20 contos e 10 contos para a de Santa 'Maria; 

. Na Parahyba - 56 contos para a Santa Casa de . Mise-
-rícordi:l da capital; · 

No. Piauhy - 50 contos~àe réis para as duas Santas Ca~s 
, (Je Misericordia de Therezina e Parnahyba, em partes igu'1es; 

. ' No CP.O:rá :- 50 contos de réis para a Santa Casa de Mi:. 
: e!'icordia de Fortaleza; . 

. Na Bahia - 50 contos de r éis, ·em ·parles· de 20 eont~s. 
para a Santa Ca!>a · de !llisericordia <le S . Salvador e Ilhéos e 
1 O contos, para a de Feira àe Sant'Anna. · · · 

Estas quotas serão inalienavelmente incorpol.'adas ao pa
lt-imoni.o destas - associações de · caridade e eonstituidos em 
a~olices · d:i. divida· publica federal. · · 

N. 27 

"' O Deputado Cincináto Braga, apresentou d Commissão 
_gue a acceitou. a seguinte ~menda, que, por sua vez, prOpô~ 
a Camara : 

.', --Onàe conviei.:: 
E' o ' Presidente dn Republica autorizado a entrar em ao

cõrdo com u Municipalidade do Reeüe, · Estado de Pe-'l!Jlam- · .... ,, 
' . . 
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buco, sobre -a dem0lição e· utilização dai parte· dos fundos dos 
I>l'.edios oMupados "Pela :pelégania· F_iscal .e. Quartel General 
pah o prolongamento da rua da Praia,. na referida ·cidad~. 

N. 28 
O Deputado Souza Castro apresentou f. Conunissão . a se

guinte ~menda, que foi acceita, .sendo, por isso, proposta--- á . 
Gamara: . .· 

<Fica o. Poder Executivo autorízado a ent~ar em accôrdo 
com o Estado do Pará no sentido de· auxilial-C> nà realização 
d.~ medidas que visem á mel):l_oria ou consolidação ·de ~uas 
fmanças, tendo como base a encampação ,dá Estrada de Ferro 
de Bragàilça. · · · · 

.· Para a #fectivação .de . tal objectivo é lambem autoriza.do 
o GOverno Federal a realizar as necessarías operações de cre-

• dito. cercadas das convenientes garantias., · · 

N. 29 

Opinando sobre o disposto no· ar~. 13 do projecto e re
presentando pela· suppressão, a Reoobedoria do Districtc; Fe.
deral, assim se exp~essa: 

<O dispositivo "citadt> determina que as ~tampilbas do 
imf:!QSto de eonsumo' destinadas aos in<lustriaes do município 
de Nictheróy; passem a ser vendidas pela Goll~ctoria Federal 
da mesma cidade"· · . • , . 

Não se justifica a medida pravo.sta, que irá tão .sómente · 
beneficiar extraordinariamente· o respectivo collector .e o es.:. 
crivão, sem vantagens para 'os contribuintes 2 com prejuízos 
de altos interesses da. administração. publica. . . . 

· No Estado do Rio de Janeiro, .ao contrario dos déinais 
Estados, ·que possuem delegácias fiscaes do Thesouro, as cól
lectorias federaes .são . directamente stiperii.tteó.didas pela Di
rectórias da Receit~ e· Despe:Za Publieas, assim como . a Mesa. 
de Rendas de Macáhé é subordinãiia á Alfandega dó. Rio de Ja
neiro, estando a cargo. da Recebedoria do Districtri Federal o 
~erviço da arrecadação .. e. fisêaliZacio _do imposto di:.. consumo 
do múnieipio ~ Nictheroy. 

A interferencia da Recebedoria. na eapit.al do visinho Es
ta.do rtlativamente ao citado imposto. além de jámais ter sof
frido qualquer reclamacão dós interf:!ssa-Ooi; contribuintes. jus
tifica-se vela conveniencia de uma prompia. o effioaz fisca
liza~iio exercida soJ:l·a. autoridade de uma repartição de cate
goria superior ~. consequentemente. :le melhores resultados. 
pela responsabilidade moral e material que lhe cabe. 

Além disso, a prevalecer o dispositivo rm questão, o ool-
, léctor e respectivo escrivão auferirão cerca. cie 60:000$ annuae.s 

de .. pertentagens, emquapto que tiCtú.almente. essa ·importanci~ 
~ _d~~idfda por -~~8~Q. II!-1.otaS qite !lão l:listribuidàs por _i37 em,;. 
pregado~ d~ ~~~or~ · . 
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Cumpre salientar ·que, estando a arrecadacão desse im.:o 
posto .' ligada immediatan:ente á fisca!ização, esta que, ora 6 
exercida pelos agent-es f1sca8$ do quadro da Recebedoria do 
Districto ;Federai, passará a ser feita por esses fun·ccionariog 
do quadro do Estado do Rio de Janeiro, com um accre..ceimo 
de despesa de cerca de 170 :OOOS annuaes, a quanto monta a. 
differença de p ercentngem a ser paga a estes, na razão de· 5 "º 
sobre urna arrecadação de 5. 000 :000$. ou s-ejam 250 :000$, em
quantç aquelles estão -percebendo 1. ,6 %. ou sejam 801:000$000. 

· Ainda mesmo que, em vir tude da fórrna por que está re-
digido esse artigo, a fiscalização constiiue a tiargo dos agentes 
fi.~caes do Districto Federal, não ha a :n·enor duvida que fica. 
aberto aos age!ltes fisc.aes do E!~tado cio Rio de Janeiro o di
reito de reclamarem para si esse serviço com os consequent08 
porvento; quando em futuras legislaturas úão servir de pre
texto para augmen to desses funccionar io.s no Estado do Rio, 
.e mesmo creação de outras collectoria.s para :itl~nder ao ac
cumulo de serviço que .fa talmente trará essa arrecadação para. 
uma só repartiçã{) com dois utüco;i funccionarios - o ool-
lector e ô e....°-Orivão ·" . 

. A Commissão, tendo em vista o exposto, mas, conside
rando que p!'ocedem as r ectamar, ões t.endentes a que a vendai 
do sello de consumo aos · industria e:; do muntcipio de Nictberoy 
se faça nessa cidade. apresenta ao a~t . 13 do projoecto a se~ 
guinte emenda substitutiva : · 

O Governo · insf.allará anne~o á t'ollectoria. de Nictheroy 
umà. secção da Recebedoria do ·mstricto F ederal , comp05ta d~ 
u m escriptur'ario e um ·f iel da mesma RMebedori3, para a vend& 
d'o sello de consumo, correndo as Jespesas ·ae installações 
p elas verbas orçamentarias relativas ao Mct~al ·da referi-~a 
repartição . 

N. 30 

Os Deputados João Elysio e Corrêa ae Brdtt.o apresentara.m 
á Commissão a seguinte emenda que, :icceita per alla, ê prb
posta á Camgra : 

Art . Continúa ~m vigor o arL 13 da il'?i n. 3. 979, de 
31 d e d ezemb!'O de 1919 . 

Accrescen(e- se: 
~ s.• ~o portn do Recife, quanto ;fa eml>ar..,ações· qÚe não 

dão. i:ic.ce>so an uncora<lm.i1·0 interno. 'l'\O Lt1mnrão. fica -esta
br.l eci da, r.m fn.,·nr no~ fonccionarios ·la SanrlP.· do Porto. AI
fnnde!?a r, Pnlicia iWari tima. para as vi<:;\ta; f~ ifns no referido 
local, ~ a qualqn er hora díY dia, uma 11;ralifk:i.çfio. _paga ~ela 
companhia a qne pe!'t~nc~r a embarcação vi<sHada, equiva
l<>nte ;\ meta.de da gratificação :marcaõa "para as mesmas vi
~its á !lOite. 
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Eselarooendo, para evitar duvidas, o t~xto do art .. i~ 
n. :10 do projecto, a. Commissão acceita e pl"opõe á Gamara 
a se~inte emenda dos D~putados ~acheco Mendes e J-0ão 
Elys10: . · 

O preço do charuto 1·eferido -em o n. 10 do art. 1º é o 
da fabrica. 

N. 32 

Afim de evit.ar imposto duplo, a. Commissão propõe a 
seguinte emenda: 

AcoreS:Cente-se ao n.· ·4.5, .do art. iª: nãD comprehendidos 
em o n. 40. · 

N. 33 

- Procurando auxiliar o commer~ío, nas actuaes difficul
dades decorrentes da. baixa cambial, a Commi.<;são. ouvido o· 
Sr. ' ~vesidente da Reriublica, apresenta a .seguinte -E'.menda 

Ficam isentas <le armàzenagem as ·mercadorias que, ainda 
n.a Alfand~ga fora:m· devolviQa!?. aos portos de on.di: vieram e:1:.-
portadas. · · 

N. 34 

•Sr. ;Deputado Maeedo Soates a-presentou a.-O relator as 
.§eguintes justificação e emenda: 

O reg-imen da livre ooncurrencia em materia de telegraph.ia 
submarina, instituida pelo decreto n. 1.2. 59~, de 11 de agosto 
de 1917. nenhum resultado deu com relação a reducção das 
taxas. 

O custo da. palavra. para a. Europa continúa a ser d-e 
francos 3. 25 ouro e para os Estados Unidos a menor ta.-u. é 
c'ie quatro francos. 
· O Imparcial, em editorial de 11 de ag~to rla 1917, estudou 
esta questão, provando que o maior em,ecilbo para a reducção 
do custo da transmissão no telegrapho internacional era a 
quota-parte qu-e . cabia. ao Telegrapho Na.cional e âs com
panhias de cabos pelo percur.so em t.erríl.orio nacional - a. 
chamada ta:ra terminal. · 

. Nes~a occasião dizia O lmpa1'cial: 
é A no.s.sa ..Laxa entre o Rio de Jam~il·o e a França. decom

põe-se da ~guintl3 1'6'rma: ~ 

Frnneos· Centimo~ 
Transoceanica. . . . . . ............. . 
Taxa. terminal ....................... .. 
Imposto · ...........•....•.. ··-·· ..•• 

i 90 
! 25 
[I 10 

Total ......•...•..••. ·-!·.-.· .. - 3 25 

, .. 
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.A tua terminal é a que o Telegtanho Nàcional cobra., ou 
bobrarp. as compamüas, pelo percurso 'terrestre ou maritim<J 
no pa1z. Entre o Rio de Janeiro ~ Recife o teiegramma paga 
1fr.,25, quando para . o estrangeiro :"JU cerca de 1$ por pa
lavra, emquanto que o telegramma nacional para o Recife paga 
300 réis. · 

Para bem .iie ·C.omprehender o absurdo 2xaggero de.$::ia 
«taxa .terminal :t> basta considel'ar que o nercurso do Rio ao Re
eife é de 2. 535 Kilomell'OS, e que por e.ss~ pf,murso se paga. 
1.25! ou seja 1$ por palavra, cmquantci que p-clo percurso sub
marmo, do Recií'e á 'França, as companhias re·~ebem 1. 90 ou 
1$520, em uma distancia de 8.5151 kilomeLws, devendo ainda 
desembolsar 20 centimos poL' palavra., a quanto COl'responde o 
imposto de gu-crra francez. :&: preeisamos ob'5Arvar que essa 
exaggerada e inalteravel (<taxa terminal» apenas beneficia o 

Telegrapho Naiefonal, na receila ccrrespondent.e ao seu redu
zi.dissimo trafico internaciona!; redundando na quas.i totali
dade em beneficio ~as compannías e em prejuízo do pubHeo. 

· O Governo, inaugurando o. regimen da livre concurreucia, 
<ievia exigir umà reducção de ~arifas, sendo talvez a unica 
possivel no se:rviço europeu, a que cori·esponde á quebra. da 
.i:. taxa terminal~. Convém ainda observar que essas taxas. em 
paizes como o nosso de grande extensão territorial, são· apenas. 
as ·;Seguintes: 

:si-asn , ............ ,. ...............•.... 
França ... ; .... · .................. · - . · 
Allemanha .... .; .•..... _ ....... ; •.... 
Austria •.............••.. . ....•..•.•• 
Russia ................. · ............ . 
.A.rgentina .••• ; .•••. · ..•.•••...•...••. 

Francos Gentimos 

f 
ü 
o 
O' 
o 
o 

25 
20. ' 
20· 
fS.. 
15. 
40 

Ffoa pois evidenciado que a nossa «taxa terminal> ~ exag
gera.dissiroa. e que se poderia reduzil-a na raz5;o de dois _c0n
timos por kilometro, isto é, a cerca de 50 pentlmo.s do R.10 ao 
Re!'ife, para o serviço europeu. 

Estes argumentos são appli~aveis tanto a0 serviço euro
peu quan~o . ao norte-americano. Reduzida.. a. taxa te'l""minai 
a 50 centimos, a taxa. <la palavra teJegraph1ca para a· Europa 

· eaihr immediatamente a francos 2. 50 ou 2S (2. O() taxa 
transoceanica e mais 50 centimos pelo percurso do Brasm 
e a taxa para Nova Cork teria de ser i·eduzida a francos 3.35 
ou 2$600, em vez ,:e 3 francos e 25 e 4 francos crue as emprezas 
~obram actualmente. 
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Convém aindã frisar · que ·a taxa de Buenos Aires para 
Nova York é de 2 francos e 7·5 centi~os, q.ian·io nós pagamos 
4 franc~s por palavra e as companh1as leiegraphicas de cabo5 
sUbmar.mos allegam que o motivo dessa. grande differeºnça de 
CU:Sto décorre ~o faclo de cobrar a Argeui.ina de e taxa ter-· 
:m1nal > 40 cent1mos, em.quanto o .Brasil cobra 1 franco e ~5.: 

..... 

· · O serviÇo interior pelas companhias de oabos tambem é 
elev~o. A taxa. do . Rioãn Pará é .. de 1$ por palavra, quando 
a_ lei orçamentaria para 1921 -fixa a ia.x!J. do .Telegrapho .. Na-
c10nal para o mesmo percurso ·em 200 J.'é1s. . 

· .No Amazonas a taxa é probibit íva. Um teiegramma entre 
Belém e Manáos paga 3 francos · e 50 .!entimos por palavra· ou 
2$800, o que a.ddicionado · á taxa do Tele~rapho Nacional de 
Pará ao Rio ·de Janeiro, - 200 réis - .ajP,vo, o· cuslo · total · 
a 3$000. A palavra de l\íanáos ·para Europa custa franeos 3. 5(} 
até o Pará e mais francos 3. 35 de Belém a .Paris ou Londres. 
seja francos 6 e 75 por palavra do Am:izoaas ri. Europa. 
. · Com a:cfise por que passa o A.maz')nas, .; caso de dizer qúe 
essa, grande zona do pai"Z não tem telegrapho- - . 

O Gov,erno fez varios accôrdos com a contractante dessa 
serviço, acabando sempre por elevar as taxas.. O custo: de 

· manutenção do cabo ou cabos, sub-fluvia~s 'n!io ha duvida, 
. é eleva.dLSismo, ·mas ,este estado de cousas, to!eravel quando 

a botracha <lava .preços mais do que remunerados, nã9 .pódê 
ser mantido na actual situação de mis~ri:l. em que se deba~ 
toda a região amazon,ica. · , . . · 

A solução da que~tao do Te~egrapho no _'\J.nazonas . está. 
nas seguinte.s alternativas: reduzir . a ~axa augmentando a. 
subvenção áS companhias. estrangeiras que exploram o_serviço 
- o que julgamos méro palliativo com onus para o Thesouro, 
ou a encampação da rêde qu-e constitue oéqueno ramal do sys
terna de communicacões telegraphicas dá Uniãv e a sua incor
poração a ·outra qué tenha vida propna, rerluzindo-se assim 

.as despesas de administracão e manutencão. ~Esta providencia 
só <leve ser adoptada, está claro, com o unfoo objecLh'o de 
obter-se uma reducção consideravel na ~.axa. o;:i.tre as duas ca
pitaes da A.mazonia; na no.;;sa. opinião a 1 a~a ~ntre Manáos e 
Belém não deverá ser superior a um f.-anco J'IOl' palavra ou 
SOO réis, admissiveis pelo ~levado -custo da. ma.nutencão da. 
~inha . subfluvial. · · . . 

. Creio que esta axpo~ção terá esclarecido ·:rtlC ha toda a 
. conveniencia em sé adoptar immediatamen:.c uma medida que 
obrigue OS -cabos submarinos a reduziMm .. as ~. uas taxas para 
o exterior ·e esta providencia não póde· ser outra ~inão a re

' pucção d<1. parte da .tua que corres.Ponde ao transito . em ter-
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ritoriO nacional.- O Governo .deve ficar talllbem autorl~do a; 
fazer acc_õrdos ou rever os contractos a.ctuaes com o objectivo 

. de reduzir ~ custo da. palavra. na corw>ponúe.:icía interior poi: 
.lmhas particulares, ficando apparelhado com os meios de re-
. tirar esse serviço das mãos qos actuaes contractantes, si estes 
ee .recusarem a coopera.t' cQm o Fu: e'}utivo l?.essas . mediw de 
utilidade publica. . _ ·· 

Rendas lndnstriaes - ArL f • ,--, m: 1
· 

63 .-- Renda dos Telegràphos: 

Oride · convier: 
· R~duzida a taxa terminal a 50 eentimos, tluro, para qual
quer destino, ficando ·o Governo autodzad') a antrar em ac
_côrdo com as -emprezas de cabos submarinos para reduzir às 
taxas interiores e internacionaes, podendo r;:ver os respe.. 
ctivos contractos ou éncampar as linbas de qnalquer della3, 
incorporando~ ao Telegrapho Nacional ou arrendando-as., 

Sala das sessões. 1.1 d~ dezembro de i 920 • .,__ I. s. d.ti 
.41. acedo Soa1·es ., · · · 

O Sr .. direcLor dos T elegraphos, ouvHlo sol.>r c o as:.umpto 
emittiu . o seguinte parecer: 

·.q: A t a."ta t ermina l é de fr . 0,50 '.Para. os telegra:mma,g pro
cedent-es e destinados ás Republicas do Urug-lln.y, _Argentina .a 
Paraguay, e de fr. 1,25 para os outros pai:zes . 

· Na introduccão do relator.io apresen ta.do ao Exmo. Sr .. 
· ministro da Viação procurei mostt·ar a necessidade de unifor

mizar a ta..xa telegraphica -para 6 .;;erviço inter ior, e, Mnsequente-
mente, a terminal. · 

Julgo, pois, de alta convc11iencia u. reducção para 0,50 
da taxa terminal, .pois ella é el evada em e XC'0l'SO, não só em 
ah.soluto como em relação â tarifa para o exterior . 

Os telegrammas procedente.o; de Recife para a Europa 
·pagam a taxa ~ fr. 2,00 por palavl'a, e de Recife para quãl
quer ponto do lerrilorio hras ileiro mais fr . 1,25, per!az.eiido 
o total de ir. 3,25. 

Desde que as companhias e cabos façam reducçl'i.o oor ... 
respondente á que fôr feita na ta.!"a: termini'll, o publico . au
:rer1rá grand~ vantagem p~la reducçao de preço nos te~egrammu 
destinados. ao estrang<!iro . , . , 

Esta reducção affectaria. fortemente, a renda das com
panhias. Si, apesar disto, ellas estão dispostas a acceital-a, é 
porque esperam obteP compens~ão pelo G.ugmento do lllWYi?O• 
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E' que o preço elevado restringe a, utfü1ação do. teíe
grapho; ao passo que o barateamento põe-n'o áo alcance d'e 
todo.s. , 

A exposição de motivos apresentada ·P~lo E::tmo. :Sr. Depu
tado Macedo Soares, mostra a desproporção das taxas lerminaes 
cobradas pelos outros paizes, que varia entre os extremos de 
fr. 0,15 e fr. 0,40', sendo no Brasil de. fr. ·1,25, isto é, mais paro 
oito vezes qu~ ria Aust-ria e mais de tres vezes qUe na· Argen-
tina.. ·- . · 
. A grande parte da taxa terminal perten13e ás companhias 

de cabos, . senáo creditada á Repartiç:-to dos Telegraphos ·•ó~ 
· mente a parte relativa. ao· traft}gO mutuo. . · 

· Devo, entretanto, como esclarecimento, declarar que da 
reducção a fr. 0,50 da ta:-:a. terminal .para o sr.<rviço · oràfüario 
e de fr. 0,25, para o preterido l'esultará , di:niuuicão na rend~ 
dos T~Iegraphos. · · ' · . · . . · . 

O quadro · seguinte indica a renda :prov-eniente da tua 
terminal; em 1919·: . 

T.ransmi ttidoo. 
Recebidos ...... . 

Ordinario Preterido 
Western . Sudam . W-esf.<irn . Su-dam· 

368.454,00 160~621,25 i16.182.50 70.812,50 
888.331,34 211. 083,33 . 173 .926,08 56 . 543,85 

., 

1.256. 785,34 371. 704,58 290 .108,58 127. 356,35 ' 
. . --

Si tivessem sido .cobradas as taxas· de fr. 0,50 por pa
lavra e a metade pelo serviço preterido, a reduc~ão sel'ia dç_: 

Para os tel13grammas órdinarios .............•. 
~ara. -os preteridos ............ . ... ~ ...... : .. . 

Ou o total de ................. ; .. .....•.. .-.... . 
' . 

frane-OS ·. 

997.093,9& 
250.479,36 . 

i .227 .57~,32• 

que, calcula.dos ao cambio de 8710 por franco, ora. ero. vigor, 
produziriam 871 :577$057. 

Caso seja adoptada a emenda, convirá modificar a. reda
cç!i.o, de modo a tornar a reducção da taxa· terminai depen
dente do ·a.baixamento de tarifas feito pelas comJ)anhias. · 

. Quanto a. parte rela.tiva á enea.m.pação, esiando em f61·ma 
de autorização, não ha inconveniente ~m ~er approvada, pare
cendo que se ref.ere á Amaion Telegraph Company~ 

Pelos dados fornecidos pol' The \Vestem T~Iegraph Com
pany, Limited, verifica-se que, da reducção da taxa terminal, 
:i:esul_t,aria pa~a. el_la ~ decr.e_soimo d.e rendâ · superiê>l- a ~ 
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milhões de francos (3.093.891 francos), -si fo;;se applicada a 
reducção da taxa terminal ao se1·viço telegra.phica de 1919 .; 

Será, poiJS, um grande benefício para o pulllico a reducçã.o 
a fr. 0,50 da taxa terminal. . . . :. 

Em 13 de dez~mbL·o de 1920 - A. ·Penido.>. 
. . 

« Exmo. Sr. Dr. Peniuo .- Incluo 3. esíatistfoa de Trafego 
mutuo e de trafego ex-clusivo da Western, . em 1919 - serviço 
internacional norte. 

Adoptada a taxa te1"IDinal de 50 cêntimos a .repartição, $6 
não houver augmento de trafego, perdera 724. u 9 francos. 
mas a \reducção em favor do publico C'1stará. á Western 
a·. 093 . 891 · francos • 

. ·O trafego deste anno nãu l'er).l'esenLa. o total do serviço 
exclusivo das companhias de cabos, porquant.o desde julho 
parte do .serviço trocado com os paizes ~merieanos, percorre 
os cabos da ,<\II America. Parece; portanto, mais simples cal
cular sobre os algarismos correspondentes ao Rxercicio de i919. 

·Mu~ respeitosamente. 14-XII-20. - Rooul B. Dunlop . 

De aooôrdo· com a estat,islic;:i. anuexa á. iReparticão · ·francos 
' Geral dos Tulegrapho.s riicebeu em 1919, 

sobre o serviço , em trat'ego mutuo com a.. 
Western, ·na base de 1,25 para o serviço a 
taxa integral e de 62,5 sobre os preteridos. t. 206. 865 

Na base· de 50 e 25 centimos ........•.. . .• . .. ,. . 482. 7<iõ 

Diffe~ença contra a R. G. T . ........ ~ .... , . .. 724;~ 119. 

Serviç!J . exclusivo da· W C$tern :....... t 919 : : . 

Na· base de i,25 e 62,5 ..... .... . ,: ........ ~ .... . 
Na ·base c'e 50 e 25 centimos ....... ..... .. . . . 

Differença contra a W. T. Cº •................• 

Francos 
5.i56.48S 
:2. ()162. 596 

3.093.89! 

~e1·vi~m InlerJ!.acional Norte - Ri:llÚÇ,_ã.9 .dos tel~grammas 
receb1doli e expedido:; · durant~ 19rn - .U<!lew. Para a•) Rio 
Grande: · 

Serviço expedido : 
Ordin·a.rio ....... .... ...... • : .. ·., ..... . 
:Preteridos ., .... ... . ... .... ·'· ...... . 
Trafego mutuo .... '" •. ... .... , ..... . 

'I'rafego mutuo preterido •........ , .. 
e. -Vol. XlY -,.. 

Palavra::> 

2 .066.856 
596.804 
47{).527 

. 143. 031 3.277.2!8 
. .fr8 
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' Serviço l'ecebido: 
Ordinario . . • • . . .• . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Pre.teridos ........... . ..... .•.. : .. : : 
Trafegai mutuo .. J .... .... . ::: •.... .• • 
'I'rafego mutuo pl'e4lrido .. .•....• .. :· 

i ... 568.-i67 
382.9.29 
358.190' 
130.5!9 2 .340. i05 

· Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1.9.20. -1. Bennet con-
~ador interino .. : .. . · ' . , 

Examinando o as.suinpto a Comml;~ão de-iiberou apreaen-
;tar á Camar'a a seguinte emeuda; · ~ . 

·Inca autorizado o Govern-0 a i'eduzir a ta.."'t.a. terminal dos 
Telegraphos it 50 .cenLimos, desde que as ewnrezas telegra
phicas façam reducção pelo menos equl.valEmte .. ' 

N. 35 

· A Commissão, ~ ap;ós . haver examina.do detidament.6 a 
questão d~ rcducções e is~nções de direito, resolva aprese~tar 
P.. .. .Camar~ as seguinte~ emendas : 

~~ccrescente-se ao § fô, n. f. do art. 5.•: i.nais o.s seguint&S 
· ,numeros, das Preliminare$ da Tarifa: 

22, 29, 30, 3i, 34, :35 e 36, e· ruab o seguinte: ~ de•~ndo o 
-GOV~l'UO ubsenar. quanto ·aos tn•opriOS fOl'necimentOS, . O dis-
-~StO em o decreto u. 8 . 592, de 8 de mar-ço de. i9H, . quanto 
~ mercadorias que tiverem- similar .o.a produçção naçional., 

n 
On~"Convier! 

Os materiaes cujos despachos com rcclucção de direitos, 
·e:rn vjrtude de leis anteriores de receita,. tiverem sido· a;uto
rizados, no anno· de 1930, pelo ~!inistoerio ·da · Fazenda e jl!l
gados legP.es pelo Tribunal de Contas, ainda !!ão int!oduzidoll 
no paiz, pagarão :as ·taxas ~eclaradas . pas re! enda5 leis .. 

IlI 

~,..... Substitua-se. o n .. ·2 do § i.Q do ·art .. · 5º .Pelo seguJnte : 
Os m'achinismos e inslrumeiltos de~tinados á . lavour.a. á 

iJ:ec~ia, á mineração e ás industrias a.gricolas, comprellen-, 
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didos no art. 2º, § 36 das Prelitmiuarns da Tarifa. importado~. 
por agricultores, ou não, pagarão :!. %. ad vola1·1Ún, u\ed1ante 
de$pacho d?-s ínsper;tol'ias de alfandega, inàepr.ndente · de de
po.sito prêvto do~ direitos iut~graes e de audierwia do 'l'rihun.al 
C!e · ~pntas ., · · -- · 

IV 

Ao art.- 6ª. Sub~titua~::;e peló seguíntc: Para as obra~ 
~xecutadas · pelos. governos dos E stados e dos muuicipios e 
pelas_ emprezas que, por dclega1;ão dell .. ~s. ex.piorarem scrvi1;os 
de ag1:1ª· Iui e v~a.t,:ão, ~s dinü~o::• a ~agar por- import.a1;ão_ do 
material necessar10 ao dilo $Cl'V l\~O sel'ao de 25 9'o sobre os nn
post.os, a tiLuio de e...:p1:!dientc. devendo :<s n:qui::;i 1.~õcs set· feitas 
em qualquet: ca80 pelo governo. <lo:; E:;tados e dos municípios. 
A redut,:ÇáO acima referida l.lOmprchcn!le tamiJcm. u material · 
destinado · á construcção de portos que a t:niã·J haja trau:;fe-
rid9 aos Estados. · 

Sala <la:i Comrnissões, 16 de dezembro de i920.-Albe1·to 
Maranhão, Prc~idente.-Ant01ifo Carlos, Relator.-Oscar S()a
re_s. ,.._ Octai:io Roe/ia, veriddo. quanto ao imposto de trans
porte. - Pacheco Mendes, ~om- i:estricção. - Cinci11.ato Brar.to. 
Votei contra o imposto de transito de mercadorias e. contra. o 
imposto de lucros do commcrcio. - Josino de Aroufo. -
Carlos Maximiliano, vencido quanto ao imposto de transporte e 
quanto ás emendas ns. 6 e 7 da Camara. - Rarniro Br(ly(I. -
Celsi> Ba:yma, coro restrici,:ões. - Sam))aio Correa, vencido 
quanto ás fórmas auonfada& pat·a o ímpost-0 de transoort~. 
para a tributacão sobr!l os lucros commerc1aes; com re:El-ri
c~õcs eni I'P.lacão a ouLras disposicões do pro.jecto. _,_ Soit.:::a 

. Castro. - L. Con·êa de -Brito, vencidl) quanto ao imposto ·::'e 
transporte. 

\ 
N. 449 B _..:. t920 

;-4.~tori::a a prom.oç<W a.o 1JO$lo d11 ;!•• ·t1me·1\ltcs ·dos tres su6-
ajuda.ntes ?np.cki"·nistas qu.e não cum11letarem o te11lpo e:i:i-
gido pela lei n. 3.634, de 1918; c<m~ 1iarecer dru; Copt
missões de ·Marinha e Guel'ra e de Finaw;as, opinando 
pal°a que seja destacada a cm.1.mda a.prt::>cntada .eni 3" dis- · 
~ussáo · -

Ao projeeto n. H9, de 1920, da Llama.ra, que autoriia a 
promocão no posto de 2•• tenentes dos tres sub-a.iudaintes 
macbinistas que 11ão completaram o teu1po e,;:ii;rido pela lei 

.. n. 3. 634, · dé 1918. foi apresentada em 3• díscussão . uma 
emenda .pelos illustres Deputados Vicente Pit·agibe e OcLaviô 
R~c~~ mandandi> ql,!e os act1;aes 2•• · teneu~es aju<iª1lt~s· ma-
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chinistas que contarem. 15 annos de bons e . effectivo serv1eo 
sejam promovidos ao posto immediatamente_ superior e e:a:
tendendo a· esses officiaes a reforma compulsorio de accôrd.o . 
·com as disposições da lei n. 3~t54, de 6 de .janeiro· de 1918. 

- . O proj ect.o procuroú remediar uma situação especial, as-
. signada nos r-elatorios dos Ministros da'<Marinha, como ne -

cessitando de solução. que não podia ser outr&. sinão a vota
<;ão .de . uma lei nos termos do p roporção dependentemente do 
pronunciamento · da Gamara, ·em ultimo turno. · 

Não -se dá o mesmo· com a emenda, para cuja acceitàção 
sE:Jria conveniente ser ·ouvido o G()verno. N~ssa _sentido opina 
a Commissão de Marinh& e· Guerra :para que ella saia des
tacada para constituir ., projecto á part.e, . ouviudo-se a ,adm1-. 
ni stração sobre a conveni encia d·e . .sua · approvacão . · 

.. . Sala das Commissõe..s, 14 dezembrd de 1~20. - An_tonid 
Nogueira,. Relator. -..:... · Armtmdo Burlamg.qui. - Mario Her-

. mes. · .:.__ Lyra Castro. -· Joaquim. Osorio. -

PÁRECER DA COMMIS~ÃO DE FINANÇAS 
. . 

· . A Commissão d~ .. Finanças nada tem a oppor a qu-e seja 
destacacja para,- formar p~ojecto especial a emenda. offere
cida aó projecto n. 449, ·do corrente anno, sobre a qual deve 
::er quVido preliminarmente o · Governo.. · _ 

Sala das. Commissões. 16-de dezembro de i920. - Alberto 
Mcrranhão, Pl"esident~. - ·Celso Bàyma, .. Relator. - Oscar 
Soares. ;_ Sampaio Corrêa. - losino de Arau;io. - Carws 
Maximiliano. - Souza Castro._ , L. corrêa de Britto. --Octa-
tiio Rocha. · · 

EMENDA A QUE SE_ REFERI, O PARECER SUPR.\ ' 

Accrescente..-se : . . • 
Art. Os actuaes segundos tenentes ajudantes machi-

nis.tas que contarem quinze annos -O.e bons e effectivo serviço, 
serão promovidos ao posto immediatamente- suepior. 

Paragrapho .. unico .. A esses officiaes- fica C?xtensiva a re ~ 
f·)!'ma compulsoria de accõrdo com as disposiéões da lei nu-
mero 3 .454, de 6 d e janeiro de t9i~L • · · . 

Sala· das sessões, 1~0 de dezembro ·de 19.20. - Vtcente de 
O . . Piraaibe. · - Oct~vio Rocha. · . 

PROJECTO N. 449, DE 1920 · 
O Congresso Nacional decreta,: 
Art ~ i . • Fica. o Presidente da Republica autorizaao ã 

I,Jr-omover ao posto de 2° tenente ajudante machinist.a os tres 
snb-ajud~ntes-machinist.as _que não completaram aiilda o 
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tempo de 3arYiço exigido pela lei n. 3. 634, de 31 de dezemb1•0 
de i9i8: 

·Art. 2." Revogam-se · as disposicõe.s em contrario. 
Sala. das sessões, 1 de outubro de 1920. - Alfredo Ruv. 

' .. 

N. 524 A - 1920 
Autor-iza estudos· par(J. uma estrada de rodagem da capital de 
. s. Paulo ao Dútricto Ji'edeTaL; com. paTecer ·contrarío das 

Commiasões de _Finanças e Obras Publicas. 

· O projeot-o n. 524, de 1920, apresentado pelo sr. D~.Pu
tado · Cesar Vergueiro, manda estudar em projecto uma es

. tra.da de rodagem em S. Paulo e Districto Federal. 
A Commissão techb.ica, que é ·a de Obras Paj)lioas, opina 

pel·a rejeição .d..9 projecto. _ 
A de Finanças nada tem a oppõr ao parecer da referi.ria 

Commissão de Obras Publicas. . 
Sala da·s sessões, :li de dezembro de 1920. - Albert:J 

Maranhão, Presidente. - Octavio Rocha, Relator. ~ Oscar 
SoaTes . . - Ramiro Braga,. - Souza Castro. -- L. Corr~a de 
Britto. ·- Celso Bayma. - Josino de Araujo. - Ca.rlos Ma
:cimiliano. - Pacheco Mendes . 

. A' Commissão de Obras Publicas foi presente o projecto 
n. 524, de 1920, autorizando que se despendam até 200 :000$· 
com os· estudos de uma .estradà de rodagem, _para automoveis, 
que ligue á capital do Estado de S. Paulo o Districto E'.e- . 

· deral. . 
Parece li Commi~são que, a respeito de _estradas dessa 

natureza, a acção do Governo Federal não deve ir além dos 
limites estabelecidos no projP-cto n. 242, de 1918, que a Ca
mara ora deve votar em a• discussão, com emendas. 

Parece-lhe tambem que a estrada de que cogita o ope
roso Deputado paulista, Sr. Cesar Vergueiro, não é daquellas 
crue mais nos devem interessar, á hora actual, quando, infe
lizmente. de tooos os angulo!'! do paiz o que mais se pede, para 
desenvolvimento da nossa economia, são meios de transporte. 
Essa estrada, em toda a sua extensão, margeará a Estrada ·de 
Ferro Central do Brasil. . 

A"ô i • Congresso ·Paulist2 de Estradas de Rodagem, r euni
do em S. Paulo em 1917, o illustrado Dr. João Pedro Cardoso 
apresentou uma interessante memoria sobre esse mesmo as
sumpto, sob o titulo: Caminho do Rio de Janeiro. Encarre
gado de <lar o respectivo parecer, o não menos illustre eng_e
nheiro Ataliba 'Valle reconheceu que ca descripção do per
curso é de· uma estrada de excellentes condições technic:3.S'I>; 
conclue, porém, salientando que eas conclusões o indicam até 
o ponto em que elle attinge a cid_ade de Ta~até, por julgar 
a construcção desse trecho, desde Já, necessar1!!- á vida da ca-
pital do Estado>. · 
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. Não 11ega a Commissão que se trata Cie <um bello pro..: 
Jeeto . dP estr-acla de ~·odag<-m>. E rltl'nde. port-m. 11ela c· ire.um
stanc1a ha pouco as$1gnada, QU~- n ~u:i. consfruceã.o deve _:ficar 
a cargo dos Estados e municipios direétamente interessados. · 

A s.imples subvenção federal, concedida nos termos do 
Jlt'Ojer.to n. 2-'.2, não de.ve., .razoavelmente, ser á.pplicada a es
tradas que se desdobrem o lado das vias ferreas, como a do 
projecto Vergneiro.- ou á: margem de rios navegaveis. · _ 
. .~ssim, !'>em negar. as vant.agens da. estrada. que o pro
j ecto em estudo põe .em féco, a Commissão de Obras Publicas 
não póde ar.onselflar a appNivação deste, por se não 1uatifi
car que o Thesouro Nacional assuma as responsabilidades re-
sultantes~ · - ~ · 

Sala das .Commic:;sõP.s, 4 de dezembro de. 1920·~ - Alaor. 
Prata, ·Presidente e Relat.or. - L. Co.rrêa d e Brito. - Veiga 
Miranda. - Barbosa Gonr;nlmP.s. - Honorato All.ies. · - Aií-
toniq, ~oufrl'e. - Manoel Reis. · 

PROJECTO N. 524, DE 1920 · 

O Congresso NaciÓnul ' ·re~olve: . . 
ArL 1.° Fica o Governo auto.ri:zado a mandar proceder , 

aos e.<1tudos e projectos de uma estrada de rodagem para au
tomoveis que ligue á c~pitnl do Estado dé S. Paulo o Distri-
c:to Federal. . . 

Art. 2. º Poderá o Governo dispender para t11l fim até a 
]mportancfa de .200 :000$000. . · · 

ArL 3.º O Governo ariroveitará nesse trabalho funccio
narios addidos ao :!\finic:;f.P.rio da Viação e Obras Pnbliaas. 

Art. 4.º Para a conslruccão da estrada · o Governo Fe
'deral. approvado o projecto, i>_ntrará em accõrdo -0om os Go
vernos dos E~tados do Rio e de São Paulo, devendo oppor
tunáment.e solichar do Congre~50 autor'ização para ·a aber-
tura elo;; nec.essarios credit.os. .. -~ · · . 

Art~ 5. • Revogam-se as disposiçõe~ sm contral'io. 
• ~das sessões. 21 de outnbro oe -1.9~?º· .- Cesar L. di 

_li ergue1ro. . . · ~ 

.?\. ·573 B - Hl20 

EstabP-lecc '1Je-na1.irfodr..~ 1•m·a . n.~ <:>ontrave-ntores na 'vénda era 
eocainn, da mar1,hi-nn. ;Jo npio P. d11 seus dyi•iv aáos: com , 

~ parecei· ·dr1 Commi-s.st1n rle Con.Ytituir;ão f! Ju,9tiça sobre as 
e·mendas em 3ª ·discilSSlW '- subdit1tti1'o ti'!sta Commissão 

(Do ~enado) 

r Ao estudo ca Commi~são dP. ·cónsUtui~ão e. .rusti~a foram 
.robme.ttido~ os 'projecto5 de ns. i58 e 573, est.e oriundo_, do 
~enado. · 
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ú ·primeiro modi!i,cando varioo dispositivo~ ·do Codiio 
Penal. com relação , á~ contravencões sobre a; embrí~guez, uso 
de armas offensiyM, fabrieo de polvora, ete. •• e creando o 
~sylo de bebedotes. · 

O Sl!gundo esta~lecenct·o~ tif'nuiicade~ para os con:t.r-a-
,ventores <ta venda da ~ oca\M, morphina, -0pio. etc. . · 

Sobre ·ambo,s." '' !'!ep;ar::idam~nt.e. já a C()mmis~ão emi!t,iu 
,, 'parecer, entenden<!~· que. realmente. conUnham elles medidas 
de grande alcance procuranc!o sanar falba5 j?:<ti8t.e.ntes · nas 
nossas lei~ penaei::, ma~ ae,hnni:!o que, lralando-sei de assumpto 
rte Jigacão ínt.ima devia -0 Congres~o Nacional votar uma só 
Iéi. traríspl:mt:mdo para um dos projecto$: oe disposith·os do 
outro,_ evitando-ge, t.ambem, de!'lse modo. que as no1'sa8 lsis 
penaes Cl)ntinuem a .ser eada VP.Z mais numerosas. . 
, . Ambos os prl)jer.tos já foram subme.f;t.ido5 á discussão P.m 
plenarici;' ree:ebendo tambem nm'bo-s emendas dos Srs. DeptI
tados. tendo o Sr. Nican-Ot" Na.~~irii1mto justificado da tri
'buna· as que apre-sentou. rP.Sp/'lnd1mdo ao discurso do repre
sentante ,1fo Dil'ltricto F1>.rle,ml. o Relaf,or ·do pro.i e-'!to. 

Procurando dar desempenho ao alvitre lembrado. a Com"." 
míssão de Constituição e .Tu~t.icai tom~ndo na devida consid·e
ração as emendas apresel'ltadM pelos Sr::. Deptitados, for
mula. no final de~te. uma emenda ·subiot.it.uti'va ao .projecto 
n . 57::?. do Sena<:lo, emenda que- .si for acr.eita p ela Cam:a.r:i 
prejuc!icará a proposiçio daquella Casa do Parlamento. 

A Commi~são não tem mais nec~s\dade de se estender a 
resp~ito. ·das va.ntagens qm~ trarão para a communhão social, 
leis reprimindo. que deem combale rigoroso. a estas eausas 
Qe um env~namenfo mundial, como é, 1) produzido pelo alcool 
- ·o rei veneno. pelo <>Pio e outro$ doR seus alcaloides, p ela 
coeaina, ~te. . ~ ' · 

Bem sabe que tr.atanào-8P. não de um crime QU ttelicto 
' contra. a ordP.m social, mas de um vicio inc!ividual qUe tem 

por origem ,uma satisfaç_ão .pessoal, -a spplicaoão da lei trará, 
grandes difficuldade!. 

Como bem ,fazP,m ::entir Courtois Suffit ~t R. Girom:, 
no~ seus est.udos de hygiene social e de medicin:i legal sobre
.a cocaina, é noção corrent-e que a repre.<;,::ão, ou mesmo a idl:'ía 
õe' uma repressão possível, crêa um estado psychico especil\l 
que dobra o valor das $ensacõe.~ do :této prosc.ripto e in cifa 
a procura c!e nov,as sens:içõe~. 

M:is d~hi não o;e pórfa concluir pela attitude passivs. pelo 
ãruzamei;ito dos hrar;os, como algnns ~ustentam. r 

Ao eontrar.io o poder publico de.ante do grande, ma.i deve 
agir . energicameuLe. não reprimindo unir-amente. ist.o é, pu
nindo os f.rafü~antP.s, quaesquer que sejam, e onde e:reri,:.am 
a sua p e'Cigosa profi$são, mai;: tambem prsvinindo, estabele
Çendo medidas preventivas , def!tina.<l.as a tutellar sobre tu!1o 
• nossa mocidade secuz,ida pelos prazeres das grandes cida-
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des, em uma época. ela vida em que ·te>dos os de~Jos tornam-
!.le imperiosos. · · 

. Os iHustres signatarios das ell)enelas ao proj eclo n. !:i73 
núo ;pedem a suppressão do art. i º que pune o individuo que 
expõe á venda ou ministra, 6em· legitima. autofrz.a~ú.o e sem 
:is formalidades prescriptas nos regulamentos sanitarios, sub
t1t.llnc.ia venenosa que· ·tiver qualidades analgesicas, ou estu
porantes, como a ·cocaina, o opio, a morphina: Insurgem-se, 
porém, contra o que dispõe o paragrapho unico desse art i ... 
que manda punir o individuo· que Eem prescripl}ão medica 
Ul!O. qualquer das referidas substancjas, e propõem, assim, a 
l!Upprassiio deS!Oe paragrapho unico. · 

. A Commi.ssão acceita, pois,. a· emenda n. 1, suppreMiva 
do paragra.pho unico, 1Jorquanto· este punindo o individuQ 
que, sem prescripção medica usa das ditas substancias vene
nosas, piune tambem o intoxicado por quajguer das m~mas 
robetaneia.s. Ora, ·assiIÍl como não. podemos punir o "individuo 
que limita-ee a tomar u~ bebida alcooliea, sendo :n.ecessario 
para que a contravenção se ·concretize que elle tenha o ha
blto de-embriagar-se, oµ que se apresente em publico em es
tado .de embriaguez manifesta, tambem não devemO"s encar
cerar aque.Ue que :Para alliviar-se muitas vezes àe uma ·dor 
aguda, ou esquecer miserias e injustiças do mundo, procura 
na mor.phina, por exemplo, o remedia para. os seus males ou 
dasgostos. E eom maioria de razão não podemos estar a pu
nfr com a prisão commum os intoxicados po·t qualquer da-s 
!lubstancias venenosai:; mencionadas no art. i º do projecto, por 
!e tratar de verdadeiros doentes. atacados de uma affeccão 
inu!tas vezes de.~àifficil :<rp.ra, µecessitando, assim de cuidados 
8pooiaea, de · tratarpento adequado · em esíabelec!ment.o 
proprio. 

Os medicas que ss ·occupam. da lhorphinomania differem 
de opinião na maneira de se operar a cura, sendo uns parti
dariris <ia auppressão brusca das. injecções.,.._ aconselhando ou
tro~ a suppressão gradual. Ora, ludo isso, indicada a incon
\'Cnienc ia do dispositivo <lo par.agrapho unico d.o· art. iº, po
órmdo ·o .recolhimento do in:toxicadQ á prisão occasíonar awi
dentes muitos graves, capazes ·de coroprometter a saut!e e 
me.smo a vida-de do doente, com a suppressão repentina do 
vicio. · 

Todo o rigor deve, ~ntretanto, haver contra os traficant.e3 
das perigosas drogas, que distribuem o veneno a qualquer. 
pes!<oa, facilitando desse m<>do a· increpação· do grande mal. 

Para ~e fazer uma idéa exacta da extenilão que tem. to
rna<Jo a-circl)lar;ão da droga é bastante· lembrar que no mo
mento em que a grande Commissão Internacional, en~arre;. 
gada. de estudar o trafico das substancias vemmosas, p~r
coi-ria. os bairros de Paris, ella. foi· assaltada pelos negoóantes 
do toxicos, que .. o'ffereciam pe~uenos embl'lllhos, ele~an~ .. 
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mente c-Onfeccionados e coro inscripções signific:itivas «Capti
vante coco, Universal IdoJo,,.. 

Entre nós, felizmente, a ousadia desses traficantes ainda 
não attingiu a extra9rdinarias proporções, mas antes que o 

· grande mal cresça, cumpre dar-lhe combate, armando-se o 
poder P:Ublico de elementos necessarios para que bem possa 
cumprir a sua grande missão . 

Os autores das emendas ao projecto não propõem a sup
~ressão ou modificação do artigo I, mas a . Comini::isão já teva 
opportunidade de ·dar a sua opinião a respeito, dizendo : 

cO artigo I faz referencia<.; ao art. 1W. do Codigo 
Penal, mas este :pune o individuo que exPõe 'á venda 
ou ministra substancias venenos·as, não existido, assim, 
penalidade, para os que vendem o veneno, sem o expô~ 
á venda. · · 

No a r t . II tambem não se pódP, incluir o vendedor 
clandestino, pois, tal não se póde considerar aquell" 
que .tiver .\l'ma· participagão secundaria no trafico dl.l 
·qualquer dos toricos. Como vendedor, a sua partic1-
paçã~ é ·principal.> 

Nestas cond~cões a Com.missão redigiu de outro moao o 
art. I do :p.rojecto, punindo não só aquelle que expõe á vendo. 
a substacia venenosa, mas· tambem o que vende a dita substan
cia,. sem expôl-:-a :i .venda, tal por exemplo, o vendedor clan
destino, e estabeleceu em o 'Paragrapho unico, uma -penali
dade .maior para o ven<ledor da. substancia venenosa que tívP-1· 
qu:alidade.. entorpecente, como a morphina, o opio, a cocaína. 
E em logar de fazer a ex.en'lplificacão da substancia venenos.'\ 
como faz o a:rt. Ido projecto, dizendo <ra eocaina, a-morphinn. 
o opio e derivado!)), julgoU1 mais acertado diz:er «o ,opio (brut.o 
ou ofrficinal). a. morphina ·e outros ~Jcaloides do oti1o. seu:> 
$!\eS e seus derivados, a cocaína, seus saes e seus derivados. 
sabido como _é que a. mqrphina . é retirada do opio.. é um do~ 
:c:eus principaes alcaloides, como é, a narceina, a codeina, a 
naTcotína.; a rhebailÍa, etc.>, · , . . · 

J ulgou, tambem; conveniente, a Commissão, acceitar !I. 
emenda n. 2. c'!o Sr. João Perneta e outros Deput;idos. m 
parle em que prripõe a suppressão do art. 2, onde reduz a 
terça parte a pena estabelecida no art .. !· f.lC!_S portadores, en
trêgadorês, aqueUes que tenham part1c1p<J,~o . secm.ndaria no 
trafico dos to:x:icos. ' 

O dispositivo, além de não resolver a hy-po-these reJt?.rente 
aos vendedores clandestinos, pois, como tal não se póde consi
fierar · aquelle que tiver :uma · parlicipacão secundaria no tra
f ico dos toxicos, ·por ser a partieipaç~o desse vendedor prin
cipal e não secundaria, é. perigoso. póde dar Jogar a grande'> 
injustiças. . . 

Supprimi~do, entretanto, o dispositivo em · questão, não 
!ic~rão impunes os individ\lOS _quE;) scienteme:nt~ f9re~ en~re-
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gadores, ou porfadores das drogias mencionadas no art. r pa .. 
:r~grophet unir:o, :poi.s o Codi·go Penal consi1fera como autor 
ct> um delicto, os · qne an.te8: e durante a execução,: prestarem 

_,:m:xiliC!,. sem o qual º· r.rime não seria. eommettído (cas-o de 
rnmphc1dade necessaria, onde o cumplice é equi})arado ao 

·autor para soffnr a.pena. a;pplicada a P.s!.e), e como eumplfoe 
os que presl.arem simples auxilio ú e:temrnão do facto cri
minoso (cumplicid;ide não necessaria, isto é. não indíspensa
\"d :i execução do delfoto) . , . · . · - ~ 

A' justiça cabe~ ,p.ois. sempre que fõr encontrado um in
dividuo entregar.do ou portando um dos. toxicos cuja venda· 

. ~ prohibida. verificar si. elle é autor, co.:..autor ou cumplit"e, 
iios termos do iQodigo Penal. . na infraci:ão penal. . . 

Entendeu., porém. a Gommissão estabelecer uma puniçãJ 
r:;.ra o individuo que não vende, nem e~õe á venda e nem . 
ministra qualquer das substancias l.oxicas ~ outrem, mas no 
enLretant.o, fornece a droga. facilitando assim, o uso do pe
rigoso veneno. 

Aliás, esse dispositivo .não constitue . uma innovacão e121 
materia penal, pois~ -encontrado, 11or exemplo, na lei franceza, 
de 12 de julho de 1916, art. 2. 

Acceiía ainda a Commissão a emenda n. 2, na. parte em 
- que propõe a. suppressão do art..3 da proposivão n. 573, do 

8énado, que manda adjudirar aos denunciantes dos crimes 
previslos no· prnjeelo .. e aC\s ap.prehensores dos toxicos, me
tade· da multa imposta, que será cobrada (sic) por. meio de 
'!xecutivo fiscal, 'proi?-e..ssado perante a justiQa federal. 

Aliás, a emenda foi suggerida pela propria Commissã•J 
quando, em s~u primeiro parer.er, ao exaµiinar o projeçto 
tio Senado, disRe: 

«Ora, .a multa ·é urna pena. que é· convertida· érn 
prisão cel!ular regulada. i·ielo que o condemn~d'o pude!' 
ganhar em cada din por seus bem:. emprP.go, industrill 
ou tr:ibalho. dado que Plle- não queira pag:iJ-a, ou não 
tenha 'meios para satisfazel-a. E' o que estabP-lece o 
Codigo Penal. p,m seu!'. art.s. 58 e 59. De modo que 
parece que não ~e pôde e&tab1>lecer- o exeeutivll fiscat 
para s;e effeetuar a cobran~a da m:ulta. cujo pagamento 
depen<le exclusiv"rimente da vont.ade do (.'.onâemnado:i>. 

Accresce, no caso. haYer, a (jommissãti, na sua emenda 
stibstitutiva, 1>staberecido pena~ unfoamente de pri5ão c.elful~i:' 
rm os a.rts. 1 e 2. ficmndo, a~sím, sem razão de ser o. dlsnos1-
tlvo cujo. su-ppri;,!;são pro11õe ;i. 1>menda. 

Acceita tambem .a Commissão. a emenda n. 2. na part~ 
cm ·que mánda .sujiprimir o art. 4 do praje_:cto do Senado. 
1Hsim. ~scripto: · 

oa:Os crimes entenàidos no capitulo III. titulo_ m, 
livro II do qecreto n. 847, de 11 -de outubro de 1890, 
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serão pro.cess;ido!: de aecôrdo com o art. 6º da lei nu
m.~ro 628,· de 28 de onlubr·o· dP 1898.~ . 

. Essa emr:ndu tambPm foi h;mhrada pelu Comroissão. em 
):a1. primtrl.!vo parecPr, ti>ndo pedido á Camara que meditasse 
2obre o art .. '•º do projecto. · 

Realmente, quer o dispo;;it.ivo que os erimes contra a 
saude publica. e r.om:equent.emPnle o;; ~·;·ime~ estabelecidos no 
art. 1º do pro,ji>elo. sejam processados- pt>ltt policia e .iulgado . .; 
pelo pretor . · · · ' · 

Ora. o~ criror.-1: conl.rtt a sande publica ~ão aelualmente. 
no Di~!ri~to Federal, consoantP o decreto n. 9.2.G~. de. 28 de 
dezembro de 1!H 1. art.. i::!:J, n. 5. proci>s~ndo;; e ju1gados pelo 
juiz de d ireito ôo crime e. nfio ha razão para >:é deslocar est-3. 
compet.eueia pa1•::t o pret.or; F! muito meno!! a competencia. 
para fazer o pror,c;;so ·- o summario - para a policia. 

Esta; act.unlmente. ne!:ta Capifal, apenas proressa cP.'rtas 
e detr.i•minodas 1:ontrm1enções. e não se. poderá admittir que 
se ent.enàa essa rompete:nr.ia pm·a os crimes que est5o a exi
gir uma prév.ia formacão drt rnlpa, um i::.'{ame, utna verifi-

. cação mais dPmnrada dos ar.tos praf.ieados pPlo inculpado. 
A l~i n. 2.033, de 20 de sei.ombro de 1871. alterando a 

de 3 rlC' c!ezembro .de 18·U. tirou n aU.ribuicão de julgamento . 
aos chP-fes e c1cfogadm~ de policia, deixando-lhes apenas o 
procedimento cx-o(fü:io e at.fribuição de preparar certos e 
oetermin:vlos prore!lsos em factos "lilP.nos grmJes porém mai • .: 
prt?.ssão. São o;; processos d1momiTh.'làos «POlic.iaes> e que nfl
clamam 1?ma :i.r.t.ivi<lade immed!ala na investigação de escla
freqtumtts, e onde a prevenção quasi se confunde com a ·re
re:-:i mentos e provas. sendo de in teresse para a sociP,dad~ que 
a autorirfade policial ex-officio inicie o processo e logo or-
g~nize a prova. . , 

E' ccmo o Ministro 'Sayão Lobato justific:i.va a lei de 187L 
O dispositivo do art. Ji•, porém, vae· muil.o além. ficando 

a f.JOlirliu com a competencia de formar o processo até. mesmo 
em caso de morte, q\1ando, por exemplo, o pharmaMutico ãlt.e
rar o receiluario dó facttlLalivo, on empregar medir,am11nto" 
alterados, resultando ·desse fact.o a morf.e ílo individuo <Codigo 
Penal. art. 160, §§ 2º e 3º) . 

A Comtni<:;são. acceit:i, assim, n emenda n. 2 , mantend'i 
o .que ex:iM.e cnm relacão á. compettlncia da policia para for
mar o. procei;;so de c.ertas e determinadas contravenções, mo
dificando, porém, certos dispMilivm: da lei n. 628, ele 1899, 
de modo o. e-arant.ir melhor o direito de defesa. 

·Para o "preE:ente projP.cto transportou a Commissâo, con..; 
forme já o disse, varfos dí11positivos do projecto n . 158. de 
1920, da Camar:i. P. que dizf'm respP-ito :í. embriagnez . 

. · O Codigo Pf'nnl ~m o art.. 396 pune com l\ nena de 15 a 
:{O dias tle prisão celtular, o individuQ que: . ._ 

a) embriaga.- se por habi to .: 
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b) apresent.a-se em publico em estado de embriagtiez ma~ 
nifesta. · · · 

. Pelo Codigo, pois. até a pr0tprià embriaiuez .accidental ·ou. 
mvoluntaria é punida com prisão, sendo apenas necessariO :á 
cxistencia da contravenção que o individuo apresente-se em 
publico em estado de embriaguez manifesta. · 
· .Ora, não se justifica a necessidade da intervençãô do po
der publico em cas-o tal, sendo necessario que o embriagado 
:fique em uma situação que comprometfa a seguran<}a publica 
ou a sua propria, , provocando tambem desordem, causando 
escandalo, etc. - . 

De modo q11e a Commissão redigiu o art. 3º da emenda 
substitutiva de modo . diverso do estabelecido no Codigo /Pena!· • 
. vidando, assim, revogado o art . . 393, do · dito Codigo. 

Tambem r edigiu o art. 4º - embriaguei habitual - de 
modo differente . do estabelecido no Codigo Penal; concreti
zando-.se a contravenção qliando o individuo! · 

a) habitualmente embrigar-se; 
b) por actos inequívocos torna-se nocivo ou perigoso a

si. proprio, á outrem, ou a ordem publica. 
. Mas como se trata na caso. de um verdadeiro doente, re
clamandi) um . tratamento especial, que não póde ser dado na · 
cadeia, o art. 4~ manda. qil-e .elle sej a internado por um det.er .. 
minado tempo; em um estabelecimento apropriado, c\:l,ia 'orea
ção o projecto faz . -

A necessidade de se estabelecer asyloe e~ia.es para es~. 
especie de doentes data de t85t, quando foi fundado o pri~ 
m~iro asylo na Allemanha. · 

~ De então para cá os asylos multiplicaram-se, e em 1900, 
reunido em Brúxellas o Congresso Penitenciaria, ao trata,. da~ 
relacões entre o alcoolismo e a criminalidade, e os meios de 
combater aquelle, aceordou na nec~ssidade <le crear asylos ou 
pavilhões especiaes para o tratamento medico dos condemna-
dos alcoolicos. · · 

O que é facto ê que os homens de sciencia que se dedi-
. cam ao estudo do assumpto demonstram qUe dev.e-se deixar 
no esquecimnto a. prisão para o individuo enfermo pelo usa 
e abuso qo alcool, ou de qualquer outra bedida ou substancia 
inebriante ou entorpooente, sendo a interl!aç.ão desse~.idoen
tes, tuna medida reparadora e a unica em harmonia. com a 
civiliza~ão e o progresso . Encarcerar o bebedo, o mórphi
ncmano. o cocainornano, o etheromano, cast igar um vicio de 
que não é elle o culpado, condemnal-o pelo facto de vir ao 
mundo com o estigma da- <legeneressencia, repri.mir um de-· 

. iicto ( ?) euja responsabilidade ·appareoe remotamente con
fusa ·na sér ie de· seus ascendentes, aggravando sua misera con
dição e a deprimindo aind~ maiS, será. violar os mais elemen
tares prjµcipio~ . da justiça pela IPais torpe das aberracões. 
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Estas idé~s. salieg_ta, o S1·. Yictor Delphino, no s~u livro 
sobre o ;ilc_ool}"!Uº estao na mente de todos os homens respei-
tosos da d1gn1dade humana. · 

Além· de!lsa . medida consubstanciada no arti<•o 9º da 
emenda substit·utiva. pa.ra a luta anti-alcoolica anti-cocai
nica, varias outras providencias tambem são tomadas, em os 
artigos 5º e 5º _ .. 

_ Sem duvida, o_ est!_.ldo do assumpto mostra que. as me
d1~a~ lembradas Jlªº- sao completa:; - - já salientol:l a Com
m1ssao no seu .primeiro pareci;r do proJecto n. 158 - mas já 
é. um grande passo dado para a solução do problema - emi-
nentemente social . · 

Cumpre que med·idas outras . sejam tomadas, já pelC>S 
poderes .publicas, já por · meio de iniciativas particulares, 
taes como a elevação do imposto para o alcool de bebida, sob 
iodas as suas fórmas; reduccão do numer o <le casas de reta
tho do alcool de · bebida e forte taxação ás Qllle vendem· tal 

. bebrida, creação de sociedades de temperança, agindó de ma
neira pratica. e simples, como nos Estados Unidos e na In
glaterra, fazendo uma terrivel concurrencia aos cabarets e ás 
vendas, propaganda hygienica nas escolas, etc., etc. ~ 

· Facamo"s tudo isso para que possamos nos livrar de um 
mal do qual disse Glastone «crua eUe faz em nossos dias mai~ 

'. des~roços do que estes tres flagelos historicos: a fome, ~peste 
.e· a. ,guerra; mais q1ue a fome e a guerra elle dizima, mais 
que a gnerra.,. elle mata e faz mais do que matar, elle des-
lionra:.. _ 

E' a .seguinte a emenda substitutiva: 
Art. 1." Vender, expor á venda ou · ministrar substancias 

nenenosas, sem legitima autorização e sem as formalidades 
prescriptas nos regulamep.tos sanitarios: 
. Pena: multa de 500$ a i :000$000. 

Paragra.pho u nico.. Si a st~bstancia · venen.o~a t.iver ·-qua
_Iidade entorpece~te como o opio . bruto e off~o1E.al; e:rlrac_!-o 
de opio ; morphma e outros alcaloides do opio (á excepçao 
da codeina) seus saes e seus derivados; cocaína, seu.s saes e 
seus derivados. 
- Pena: .Prisão ee!lular por um a quatro annos. 

Arf 2.º Apresentar-se l)Ublicamente em estado de em
nríaguez · que cause escandalo, desordem ou ponha . em risco 
a ·segurança propria ou alheia . 

. Pena: multa. de 20$ a 20()$000 . O dobro em cada t·eiw.~i-
deoc'ia. , 

Art. 3.º Embriaguar-se po_r habito, 4e tal mo.do. que_ por 
ac~os inequivoêos se torne nocivo ou perigoso a si proprio, a 
outrem, ou á. ordegi publica . · 

Pena: interri.ácão por tres mezes a um a~no em estabe-
lecimentos correccional · adequado. . 

Art. 4.º Fornecer a qualquer pessoa em Jogar frequep...., 
tado pelo publico bebidas ou substancia inebriante com o fim 
de ernbriagal-a, ou a que já estiver embriagada: 

Pena: multa. de 100$ a 500$00. · 
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Paragi·apho unico. ~i o infractor fôr o dono da casa 
commel'l~ia.l de que -provier a bebida o.u s·ubstancia inebriante: 

Pena: a e:i'tabelecida anteriormente, accrescida da iuler
dfoção d!) commercio de bel>ida ou substancia inebriante, por 
l.lm a seis mezes. · 

ArL 5.º Serã ,punido llom a multa de ·100$ a 500$ ou o 
dobro da ui.lima que lhe houver !;ido imposta, o dono da ca:;a 
que fazendo o coromercio d& bebida:t ou substancia inebl'ianle 
a forne1;er ao publico, fó1·a. das horas fixadas na:s posturae 
mu:1:1icipaes, ou consent.ir que, a qualquer hora seja alguma 
bebida ou substancia inebriante. :fornecida a pessoa meno1· de 
21 annos, ainda- que ~estinada ao consumo- de outrem. 

. ArL.. 6.u O Poder Executivo ureará no Uistl'ido Federal 
um estabelecimento especial, com tratamento medico .. e -resi
men de trabalho, tendo duas sec~ões: urna. de intemando~ 
judiciario:s e outra de internandos volunlarios.. · · · 

~ . i." Da :secção judiciaria farão parte: 
:- _ ' 

, a) o.::s conden:mados, na Qonformidade do art. 3º .. 
b) os impronu!lciados ou ~bsolvidos em vil·tude da tlii:i

mente do art. ' 27, § 4u <lo ·.Cod1go Penal, com fw1da1uento em 
molestia nieuial :i:e.sL.ütante do abuso de bebidas ou substan
cia ,-inebria.nte, ou entorpecente das mencjouada'::: no art. tº, · 
paragrapho unico desta. lei.. · · 

~ 2." Da outrra sec~ã.o farão pa1·Le: 
a ) os intoxicados pelo a\eool, ou pur :;:ubslan~ia veue

ttosa que tiver· qualidade entorpecente das roenciouada:s w.i 
art~ 1°, paragrapbo unico desta. lei,. que se apresentarem cm 
juiio solicitando a admh;são comprovando a neccssidaue de 
um traLamento adequado O::i que; a ·requerimento de pe:;sua 

, da famila, forem oonsí_derados nas mesmas condi~õcs (lel
tra a) iiendo evidente a urgencia da. internação, pal'a. evitar 
a pratica de actos Criminosos OU !1 complcLa pcl'djf.:ão IUOl'al, 

·§ 3.0 O vrocesso ,para a internaçã.u na scguuda sec1;ã.o, 
com base em exame medico correrá perante- o juiz de Or
pbãos; com rilo summario, e pot.Jer·á. ser p:·01novido. pelo 
CUl'adur dt.l 01',l)'hãu:o, CUlll ou. >iCU1' 111'0\" ~ªi;ão pOI' im1·lc da I>O
lida, OU da familía du inlct'dilarJO. t.lanuO U ,iui:t. curadOl' d lide 
:Para defender os tlirL'í to:l Jo 111c::m10 intc:rdilandu. 

A.rt. 7.ª Os crimes p1·evhstcs :ri<i a1·t •. 1º e res\Jec~ivos va
.):'ag1·aphos desta lei, serãu proce:1!ladus e julgados: 

u) 110 Dísll'idu l"cdcml pt:Ju:) juizcs cic Jireilo do ct·irns, 
nbse1·vutlo o di:-;1.1ostu uos a1·l.s • .265 e 26li tio deurclo n. 2.~63. 
de ~8 de de::1cmbro de 1911: ' ... 

b) · no 'l'erl'iLori<J <lo Act•e, pelos jufae::s de direilo d!) 
crime, obserV'cldo o dh;poslu no a1'l. 2!H, do dei;1·eLo u. f!.1:.:J89, 
Jte i3 de ouLubto de 1920. .. 
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• .\,rt. · 8.º :'i·o Dislr~0Lo l'eueral e no 1'cr.rilorio do Ac-re, 
as contravençocs -prev1::;tas nesta lei, bem comi) as prc-.:ista:,; 
nos arts . 368 a 371, 37-i a. 37~, exvluh:lo o paragrapho tmico. 
S81, fL parte, 391 a 395, 399, 2• i•arte, lodos d(} :'.odigo Pe- · 
nal, 3-1 e 32 pa:ragrapbu mdco da lei n. 2.3.:.! i, de 30 de cte-
2embro de 1~10-; ~:!a 57 do cle~reLu n. 6.99,1, dei~ de ju1lJ1u 
de :1908, serao p1·oi;essalio~ e Julgado:;, de ~oniol'mldad!! com 
.o d1sposto no art. a~ da Jez n. ô.28, de 28 de ouLubro de 1998. 
combinado l'e::;pectivament~ cum os arts. 126, § 3º e Hu 
§ iº do dccrnlo n. 9. -26.3, eh: ts· de dezembro de HJ:li, e 2-09, 
li. 3 do deci·eLo n. H. 3'83, de -i de oulub-ro de 19:!-0, nwdifi
cados os ~§ ".!.º e 5º do art. 6Q da eilada lei n. ü28, de 1899, 
pelo segumte modo: 

§ í2.º·P Bffecluada a 111·hifo, ,:;c1·á Ú11.:onlincnle lu:vra.do o 
r~spcctivo auto cm que, depois d11 qualifü.:ado o r~u. deJ,Jo
i-ao, cm sua. pre:;eU1:a duas ou trcs testemunhas, rellebcndo em 
~eguida a auLoridade a. defesa verbal ou escripLa. 

Junta au,; auf.o:; dcntru tla:-; .r,s hurat; ::;t;::::.uinte:; a folha 
de antecedtmtcs judiciarios do accu:;ado, sc1·á- o proces'su in
contiucn le 1·cmeLt.ído :io re:;pcctivo juiz, para o seu julga
meutu, ~alvo o dÍ:liJOsto nv § 4º, da. lei n. 628, de l899. 

s 5." Api'cScnla<lo.s us auto:; ao juiz p;·ocedet·á · "c:;lc den
tro de .:'H hora:s ao interroi-;ator.io ao accusado. pelo modu ::;e
guint.c: 1°, qual o seu uoine, idade, naturalidade, estado e 
residencia e lempu detla no Ioga1~ designado ? 2º, s i :sabe lcl' 
~ e5crever'! 3", quaes os seus meios de vida ou profis::;ão? 
'.4°, onde estava ao tempo erri que :;e diz ter sido prati1.:ad:t 
a contl'aveu~~ão ·? 5°, si L'.Ollllec•:: as Le~íemuul1ati de accusa~:ão 
8 si tem alguma cousa a declarar contra el111s ? 6º, si quer 
fazer alguma declara~iio ou· apresentar a sua defesa 01·at ou 
por escripto ? Ao réo';-que o requerer serà concétlido o prazo 
de lres dias para arn·ésentar :t .sua defesa e produzir;: as pro
:vas que tiver, não podendo ser inqueridas ma.is de lre:; le::;
.temunhas. Si o accusado nada requer~r ou for i·eveI, seguir
$e-ha o .iulgamenLO inunediato. Poderá o juiz. 'e:c~of ficio ou 
a requerimento do a~cusado, para melhor esclaracimento da 
\.-erdadc reinquirir as . fe.o;temunha:; que houverem de.Dosto 
pera.nte a autoridade pqlicíal.. 

ArL. ~-º A fianr.a. será concedida. pela autoríciad~ que 
pi·e:sidir o auto JlagrÚute, ou por aqucll~ !i quem c_stiver af
fecto o proccs:;o, com acce.sso vol~mt.ano, '·10 arbitramento, 
para o juiz competente para. o julgamento do c1·imc ou con
~ravernj[o, iri.Lerpu:;to por_ :::imples p~ticão iust1•uida. com a 
nota de culpa e informaçao da autoridada •. 

. A.z·t . 10 :F'i.ca b Poder ~xecut,ivo autorizado a regula
?nental.' a enírada no paiz ' das _subs'tanciaa. toxicas a que se 
refere ú art. -ru paragra·pho umco desta lei, podendo estabe
lecei· .Ptmalidade_s aJé _quatro anno$ d8. Pl'isã~ ceUul~r, além 
~a~ · f~~_cae,s.. · 
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.Art. iL ·Ficam :i:evogados os arts-: i59', 396, 397 e 3~8 
do Codigo Penal. 

. Art. 12: Para execução desta: leí o Governo anrirá .oõ 
créditos necessarios. · · · · · 

Art . 13. Revoli?8.IJl-se as disposições- ~m contràri o . 

Sala das· Co.Irimi·ssões, 1~ de dez~mbro d~ 1920. - Cunha 
Machado, Presidente. -' Verisaimp de Mello, Relator. - Go·
mercindo Ribas. - · Arlindo Leon'i. - ·.4.rnoipko Az~vect-0. · -
José Bonifacio: - Piwlente de Moraes. - Deodato Maia. · --
Marçai Escobar. · · 

EMENIJAS A QUE SE REFEt:!ê: O P ... P..ECER SUPRA 

N. ! 
$upprima-se . o paragrà.pho unico do art. 1 º: . 

. · N. 2 
Supprimam-se os arts. 2°, 3º e 4º. 

Sala..,.rlas ~essões, 17 .de novembro de 1920. - Jod.o· Per
netta. - Carlos Penafiel. - Alvaro Baptista. - Joaquim Oso
rio. - Domingos Mascáre..nha.s.. ~ · · 

-
. _ Justificação 

O projecto 'do Senado n. 573, de 1910, estabelece, em 1!6U 
art. i •, penalidades especiaes, de prisão · eellular, por dous 
dias a quatro annos e · multa de 1. :000$ a . 2:000$, .para puni
tão ãos que e:xPuzerem. á venda substancias venenosas, qr1an • 
do estas forem dotadas de qualidades anatgeaicas e anesthl'
~icas, como a · cocaina, a morphina, o . opio e seus del'ivadoi'I. 

O art. 2º do· ·referido projecto estendef além disso, a. 
mesma puni(/âo, comb'lnada com as dis1:>0sições .40 art. 64 :10 
Godigo Penal, o que reduz á ter(:a pal:'te a pena respectiva, aos 
l>Ortadores, entregadores e aos ciue · participarem secundariil.-
mente do trafico de qualquer desses torneios. · · · · 

O paragrapho unico, do art. iº, -p~r sua vez, pune com as 
penas do art. 39§, do Co.digo Penal, isto é, com a prisão cel~ 
Jular por 15. a 30 dia1>, os que usa rem dessas substancias, Sl?IJl 
prescrip~-ão medica. . J • . • . 

· Vê-se. desde logo, do.' simples enunciado destes tres pri· 
mciros dispositivos cio proj~cto, qu~ o legislador pretende, em 
boa fé, sem duvida nenhuma,, mas por meio de medidas com .... 
pre~soras da liberdade indi'\fidual e do commol'Cio, ·garan
tidas, enh'et.anto, pela Constituição republicana, em toda a 
plenitude, exLinguir o vicio e :as suas consequencias desastro
i;as .. alarmado com a sua crescente propagação social. · 

A. origem des..<1es vicias, porém,. reside no infeliz estatio 
de anarchià e d~ irreligião em que. ho,ie se debate a huma..:' 
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nidads e s6 as' preseripções moraes, '[lortanto, acceitas livre:.. 
roente.· após a propaganda, por orgãos competentes,. atravez 
de uma doutrina qualquer conveniente, de principias novos, 
que · consigam reformar as opiniões de cada um, poderá lam
bem unicamente t'egeuerar os habitos e os costl1mes, publiCOl't 
e privados. " . • 

As medidas temporaes são impotentes, nestes casos que 
se referem á consciencia individual, para prevenir ou modi
ficar t:P,ndP.ncias vi~iosas da natureza humana, . antes, J)CJ,lo 
contrario, taes cqmpressões, que s.e transformam em verde
dciras t~·ranias, fazem irromper r eações eneirgicas, P,'l'OVO
cando, em um rastro sem fé, subversões fambem violentas. 

Aiém rlisso, taes medidas, por súa propria natureza, são 
íne:-cequiveis e a sua írnpraticabilidade virtual manif.estar_;se
ha, 'infclitfuente, recahindo apenas, em casos isolados sobre 
os mais humildes e desprotegidos. ' 

Nestas condicües, votamos contra o projeeto assim pro-
posto pelo ~enado. · 

~ala das sessões, i7 da novembro de 1920. - João Per
w. tt.a. - Cm•los Penafiel. - Alvaro Baptista. - J -:ac.~uim 
Usorio . . - Do1ninoos ilfascarenltas. - · 1 

· 

PROJECTO N- 573, DE 1920 

(Do Senado)' 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. f.º Quando a substancia venenosa, a que se refere 

o art. 159, do decreto n. 847. de 1:1. de outubro de 1890, tiver 
qu~lidades analgesicas, anesthesicas ou estuporantes, como a 
cocá.ina, a morphina, o opio e derivadae, a sancção do refe
rido artigo será a de prisão cellular de dous a quatro annos 
e multa de i :000$ a 2 :000$000. 

Paragrapho unico. Aos que usem qualquer · das ditas 
substancias sem prescripcão medica serão applicadas as pe.nas 
do art. 396, do Codigo Penal. 

Art. 2.º .A.os portadol'es, ent.regadores, áquelles que te.
nham participacão secundaria no trafico de qualquer de taes 
f.oxicos serão app!icadas as penas do art. iº, combinado com 
as disposi~ões do art. 64 do citado Codigo. . 

Art. 3.º As sentenças condemnatorias dos delictos . de que 
t.rafa esta. lei mandarão adjudicar aos denunciantes de taes 
_crimes e aos apprehensore.o; dos referidos toxicos metade da 
multa· imposta, que será cobrada por meio de executivo fiscal, 
processado perante a justiça federal. 

. Art. 4." Os crimes rmtendiclos no capitulo m, titulo ITT, 
livro It, do decreto n . 847, <le H .'de outu~ro de i890, serã<> 
procei;sados de accôrdo com o art. 6º da Ie1 n. 628, de 28 de 
outubro de i89S. 

C, - Yol. S.IV .4-9 
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Art. 5.º Fica o Po~er Executivo ~~torizado . a regula
m_entar a entr~da . no pa1z das substancias to:x:.icas, a ·que se 
r~fero esta .· lei. . No Regulamel\l-0 sei"ão impostas, penas até 
oito annos de prisão cellular, . além das fiscaes, que serão do
bradas, na h~othese de contrabando. 

AFL u. º _Revogam-se as disp9sições em contrario. : -
.4.ntomo Fra!'-cisco de .4.zeredo, Vice'-Presidente. - Manoei de 
Alencar Gmmarães, 1.º Se<'-retariô. - Pedro· da Cunha Pe- · 
(frasa, 2º Secretario. · · · ·~ 

fROJ'ECTO N ; 158"_; i820 ('•) 

O Congresso Nacional decreta: 
.. · A~t_. Lº Aquelle que, por imprudencia, negligencia ou 
unpenc1a na sua arte ou profissão, ou por inobservancia ·de 
alguma dispo~ição regulamentar, commetter ou fôr · causa in
voluntaria, directa ou indirectamentc, de um homicídio, será 
punide> com prisãó celular por -um a cinco annos. 

· Paragrapho unico. Si do facto ' resultar a 'morte de mais 
de uma pessõa, ou a morte de uma e lesão· de uma ou mais 
rJessoas, com os · effeitos indicados no art. 304 do Codigo Pe
nal, a pena será rle prisão cellular por dous a seis annos. 

• Art. 2.º Aquelle que, por imprudencia, negligencia ou 
imperic!a na sua arte cu profissão, ou por inobservancia de 

. alguma disposição regulamentar, commetter ou fõr causa in
voluntaria , directa ou indir~cta, de alguma esão corporal, 
i:erá. punido com as seguintes penas de prisão cellular: · 

a) de 15 a 60 dias si a lesão corporal produzir sómente 
<íor sem outras consequencias; .. _ · ._. 

bJ de dou:s a seis mezes s.í produzir ·incommc><io de .. sauQ.e 
que ·inbabilite ci paciente de servíco .· activo por mais. de 
w~~; . . . . ' 

·: e) de oito mezes a tres annos, si da lesão c9rpóral resultar 
algum doB .effeitos indícado.s no ·art . 304 do Codigo Penal. 

§1.º Sí do facto resultar offensa a ma·is d.e uma pessoa, 
a penâ será, no caso da · Iettra a, prisão cellular. por· :um a 
quatro mezes; no ca~o da lettra b, p,or quatro mezes a um 
anno; e, no caso da lettr~ e._ por_ um a'.qua.tro annos-:: .
etilo . que tendo comi:nett1do ou sido causa . mvoluutar1a ,aa ::I
gum :.io;; factos previstos nas lettras a, b e e, ou n.os pqme1ro 
t> seg•mdo ca.sos do §. i º deste artigo; . não se d~tiver im~~
dia·tamonte, ma.s fugu-, procurando e.scapar á responsab1h~ 

· dade\.p~nal em ·que po~~rn. ter 'incor:rido, sel-o-ha, porém,. ~i, 
dada a 1 Uga. dentro de · 24 horas, o conductor provar . sumpn~ 
dainiente que a ·sua permanencia nci local do ·accidente. o ex
j)unha. a per]go immínentc. motivado pela reacc.ão da propria 
v:ictim,_ ou por irr.pulso de teireeiros . 

· 4l'L. 3.º l<'~bricar, expor á ven,da ou vender .habitual-

.{~ Transcripto por ter relação com o s':11>sf:itutiv~. 
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mente, ~em-1.iceui;,;a da autoridade competente, arma . offensiva, 
polvora ou quatquer outra materia ex_plo:nva: 

. Pcua - multa de 400$ a 1:200$ e privação do .eie.rcicio 
da profissão por um ·a so::is a.ezes. · . · ·. 
. Art.. 4.• Trazer comsigo armas offensivas, sem licenc·a tia 

autor ida-de competente, ióra da propria· habita.cão ou· .de suas 
dependeilcias; · . .. . 

l'L.rn1ilLir ou consentir a menor de 14 anuos, ou a pessoa 
::em :ii~;:el'mniento, o porte de· aL·.mas -onen:;1v~; 

Cor...du.zir, 18.zer conduzir ou transport.ax· poivorii. ou qual
quer oul:ra rnatena explo:;iva, sem as cautela:; necêssari~; - ~ 

Pena -~ multa de 50$ a 150$000. 
Art. 5.º Fazer uso de armas offensiva<; ou maf.erias ex

plosiva.ii. sem li.:ienca. da autoridade competente,. ·em· logar · ha-
bitaid.o ou· nas suas vizinhanç~: · · · 

Pena --,.-- multa de i00$ a 600$000. 
§ l.º Não se . iricluem ·na ·disposicão da le~tra· a às ~asas 

de. b•)bidas que. ficam no interior· •ie club8 e . ~beatros, cujo 
accesso "'Ó. é _permittido a .que.m Jor socio do r.efesricto· clüb 
ou tivee ingressp pa.ra assist.ir ao espectaculo, salvo. si se de
monstrar q.ue <1 club ou o e.Spectaculo. são apena-s accessorios 
que ,;;ervem de pretexto á venda de bebidas, ramo pt'i.J:icipal 
do negoeio. . . . . . . 

§ ::~º Na p.Tohibição da lettra b não se incluem os eaixe~- . 
ros m·~nores, quando em serviço ·no 'interior dos ·estabel·éci- -
mento:; em que trabalham. _ · . ,.. .. · . 

Arr. 11. As casas, a íJue se refere o artigo prece4'ent~. 
serão fiscalizadas pela policia, que .nellas terá livre accesso . . 

Cabe tamberri-. á policia formar um .cadastro dos presos 
por ernhriag11ez, que ·servirá "' como um . dos elementos para · 
a internação do alcooli'sta no asylo dos bebedores,· a · que se . 
refere o art. 12. . 

Art·. i2. E' ereado, no ÍJistricto Fede·ral u.n;i asylp de b~ 
.-bedare5 , com tratamento medico e regímen de trabalho; timdo: 
duas s~i:~ões, · uma de asylados judiciarias e outra de asylados · 
voluntarias. 

D::i. secção· · judiciaria farão parte: 
a ) os coifdemnado·s p~lo art. s•, os q~e. havendo sido 

condemnados pelo art. 7°, J1.ãO houverem pag.o a multa. t!"ndo 
sido ~Ia convertida .em pr,isão. e. os que foi;em cond•~mnad?s 
por mais de tres vezes, denl:'o de u"m anno, pela. conLravençao . 
d&ste ;J1timo artigo. . . . . -

b .l os impronunciados ou ahsolvido's em . virtude da diri
men.ta do § ~º do art. 27 do Codigo· Penal, com !utldairumto 
ém molestfa .a1ental resultante do abuso do a.lcool. 
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Da (IUtra secção farão parte: 

a) os voJuntarios que se apresentarem em juizo, · solici
ta9do a: admissão e comprovando· a nece·ssidade de tratamento 
anti-aleooli<~o; . ' . 

b \ os que, ., a. reque~imentO de pessoa tJa famil~ forem , 
consideràdos- nas me~as condições, sendo evidente a 1Urgencia. 
da internacão, para evitar a pratica . de actos criminOSO'S OU 
rnmplcta perdicão moraL 

Paragrapho unico. O processo . para a internação na se
l!llnda. Eeccão; com· base em exan.e medico; correrá perante 
o juiz de orpl1ii.os com rito summario e poderq ser prómo
\•ido peio curador de orphãos, COI!i ou sem approvacão · por 
varte ela policia ou da familia, dado curador a lide para. de-
!'ender. os direitos do interditando .6 . 
. Art . 13. Será julgado e punido como vadio todo aquelle 
que auferir, ·direéta ou indirectamente, lucros da prostiLuição 
de alguma mulher.· · 

Art. 14. No Districto Federal, as contraveiiÇões preVi.3-
ias nesLa lei, bem como as previstas nos arts. 367 a 371, 

, 37:1, 375, 378, 382, 391, 395 .. 399,. 402 e ~03,. ~o Codigo Penal, 
);erão processadas e julgadas, de conformidade com o dis- · 
posto no art .. 6ª, da .lei n. 628, de 28 de outubro de 1899, com
binado com os arts. 126 § 3• e 14.0 § 1º do decreto n. 9.263, 
dr, 28 de dezembro de i 9H, modificado i> · § 5º . '10 art. 6º nu-
ínero 628, de i899, pelo seguinte modo: . . 

§ 5. ~ Apresen Lados· os autos, ao pretor mandará. este in
continenti intimar o accusado para dentro de 4~ horas im
prorogaveis, contados <la intimação, produzir, caso . queria, 
-Oocumentos ou novas testemunhas, que tiver por convenien
tes á sua defesa e, -si nada requerer ou for revel, seguir-se-
l1a o julgamento immediato. , · 

§ 1 . º Os crimes de que traLa o artigo primeiro desta lei 
. serão proce~sados e julgados pelos juizes de direito do cri

me, na fórma dos arts . 265 e 266 do decreto n.· 9:263, de 
1911. . 

§ 2 . º Os crimes .de que traia o artigo segundo serão pro
. cessados e julgados pelos pretores criminaes, na fórma ao 
:u· L 262 ·e seus pa:ragraphos do citado decreto n. 9. 263, .· de 
1911. 

§ 3. • A. fiança s6 .será concedida pela autoridade que pre
sidir o a.uto de f!agran te, ou a quem estiver affecto o pro

. . cesso. 
Art. 15. Fieam revogaâos os arls. 29i" 306, 37ri, 

377, 396, 397 e 398, do Codigo Penal : 
. Art. i 6 . Para a execu~ão desta lei, o Governo abrirá o.s 

4

-. c:rcdjtos esp,eciaes necessarios. 
Art. 17:· -.Revogam-se as disposicões em contrario . 

Sala das sessões, 27 de julho de 1920. - Francisco Yal
lodares. 
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PARECER DA COMMISSÃO DE FINANÇAS SOBRE o PROJ"ECTO N. 158, 
. DE i920 

A' Commissão de Finanças foi apresentado o projecto nu
mero 158 A, do corrente anno, que estabelece penas para o 
homicidio por imprudencia, negligencia ou imperioia, . e dá 
outrai providencias. · 

Ouvida a Commissão da Constituição e Justiça, foi elli• 
de parecer que o proj ecto devia ser submettido ao estudo '.ia 
Gamara, para soffrer emendas e modificações que forem na
turalmente apresentadas, afim de ser afinal, conveniente
mente aperfeicoado ou melhorado, de accõrdo com as su~es-
tões formuladas • · . · 

A Commi~ão de Finanças, nestas cc>ndlções, nada tem a 
ol:·jectar para que o projecto seja submettido a discussão e 
.voto da Camara. . . 

Sala das Commissões,28 de setembro de i920. - Ca-rlos 
d.e Carmpos, Presidente .. - Celso }jaymp., Relator. - Josino de 
A'l'aujo. - Alberto MaranhlI.o. - Ramiro Braga. - Sou::a 
Castro. - Oscar Soares. - Carlos Jfaxi miUano. Pacl'-eco 
illendes. ,....:., Balthazar .Pereira. 

N. 629 A - 1920 

Abre fJ c>•edito ae · 2: 9.16$, 1Jara pa!Jam·1:nto ao bacltnTel Wal
demar de Avellai:- :l.'Tldi·ade e a CandiA:io Venancio P e'l'ei-
1·<1 Peixoto; com pa:-cce1· favorai,el da C9mm:issáo de Fi
n•znças . 

Em 26 de novembro tproJiõimo passado a CoÍnmi~são de 
Finanças approvou o parecer, qu e concluiu por um proj eclo. 
de •.Jei, autoriz~ndo o Presidente da Repu blrca a abrir o credito 
especial de ), :936$, rpara pa~amento aos i º' escriplurarios · 
do Tribunal de Contas, bacharel Waldemar de Avelar Andrade 
e Can<lii'ib Venaarcio Pereira Peixoto, ·de divida de e.'\:ercic-ios . 
findos, já relacionada no l\íinistero d-a Fazenda, por serviços 
prestados de tomadas de contas, .fóra. das horas <!o Clxpe-
dien.te. ; 

D e· accõrdo ·com o voto da. Gamara so1icitou-se da Gc -
verno, em officio n. 5-í2, de 27 c!e novembro. ultimo, infor-
mações sobre a necessidade d:i abertura desse credito .. · 

E m officio n·. i05, de S 60 corr:ente, informa o ·Sr. Mi
n istro 'Cla E~azenda que é nccessario abrir o credito. para pa
gamento das dividas de e:w.roicios findos, de qun são credo
res os referidos funccionarios d,Õ- Trbiunal de Contas. 

Nestas condíções, a Coromissão <i'e :finanças conrirma o 
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parecer dado em 20 de novembro, concluindo .pel9 seg~inte 
projecto ~ lei: 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. i.º Plica o Presidente da Republica autorizado a 

ahr_ir pelo · Ministerio da Fà2enda, o · credito especial de réis 
2 :9313$, parak pagamento aos 1 ~· escripturarios do Tribunal de 
Contas. bacharel Waldemar de Avellar Andrade e Candido 
Venanéio Pereira Peixoto, d·e ~:ltivida de exercícios findos, ·já 
-relacionada n·o Ministerio da Fazenda, por serivcos :prestados, 
de tomada .de conta~. fóra •das ho:ras de expediente·. ~ 

Arl. 2 ... Revogam-se as disposições em co·ntrario. · 
Sala das Commíssões, 16 de dezembro de 1920. - Alber

tà J1m'<m'ltáo, Pre.sidente. - 'L .. Corrêa de Brito, Relator . ..:
Osr.ar Soares_ - Octa1'io Rocha. - Ra?ln.iro Braga.. - - .SoU.Za 
Castro. - SampQio Corrê a. -,..- Ca-rlos .Maximiliano.. - A. 
Carlos. - CinCinato Braga. - Pacheco .~fendes . 

PRO.TECTO N . 629, DE 1920 . : . 
O . Congresso Nacional' r esolve: 

. Artigo unico. Fic;i -o.-Presidente da Republica au torizado 
·a abrir, · pelo Mini!lterio da Fazenda; o credito · especial· de 
2 :!)36JE, para pagamr.oto aos· prill)eifos escriptur:~rios do Tri~ 
bunal 1~ Constas, bat'>harel Wal<femar de. Aveliai' Andrade e 
Candido Venancio Pereira Peixoto. de divida de exercícios 
findos,-.já relacionadas nQ. Ministerio da Fazenda. p-or ~erviço 
p restados de tomadas de contas. fóra das horas rjc expediente; · 
.reyoga.da'> as disposições em contrariq. · 

f;ala das Comrnissões, 26 de novembro de 1920_ - _Cflrlos 
·de Campos; PrP-sidente. - Sam.p'lio Co1'TC~a. - Carlos Mam
milirzno. - Alberto Maranhão. - Sou.:a Castro. - Oscar, 
Sor.a.,.es. - Pacheco M1mdes. __ ,;_ Antonio Carlos. - Cincinato 
Braga. Octavio Mangabeira. . . . . . 

N. 635 B - 1920 
-R.edacção par.a 3ª disC1r'ssií1i dn projecto n . 635, de 1920~ qite 
· conr.t>d,e isençíí.o . de direitos 'ás em11rezas ·de viação ·que 

.installci:rem ·o . ser.yiço de tracção electrica. 

b ·congresso Nacional resolve: 
Art. f.º E' o- Poder Executivo autorizado a conceder 

isenção de direito5 de importacão e de expediimte. ás em
prezas ou companhias dP. viação ferrea que qui7.erem instal
Iar o sérviço· de · tracção el0ctrica Pm suas linhas; -para o se
guinte material que ha,ia de ser importado do estrangeiro; 

i, locomotivas elec'ricas; 
2_. ~~rrQ~ ~ot9._re_~ &l~triqos; 
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32 apparelhamento electrico, principal e auxiliar, as-sUb-
estaçoes transformadoras; -· 

_ 4, mater~al para _as linhas de transmissão e de distribui
çaô de energia electr1ca. 

:...., ~r't-. 2.º A isenção de direitos de exportação e de expe
diente de que trata o art. 1° será concedida por oecrelo · 

· refor,endado pelos Ministros da Fazenda e da Viação e Obras 
.Publl~as, dev:endo constar des~e de~reto a relação completa dos 
ma~e~iae~ a inJ.portar ~om a isençao referida, bem· como a es
pec1f1caçao da~ quanüdades de cada espccfo ou natureza dos 
mesmos mater1aes, ludo de accôrdo com os planos e projectos 
que. tenham sido préviamente submettidos á approvação ou 
e~ame do Ministerio da Viação e Obras Publicas. 

Art. 3.º As emprezas ou companhias de viação que go
sarem dos favores concedidos por. esta lei, ficam obrigados a 
escript:urar em livros especiaes, cujo modelo será approvado 
pelo Ministerio da Fazenda, a entrada e ·sahid.a e applicaçao 
dos materiaes importados com isenção de direitos e de expe-
diente, na fórma dos artigos precedentes. , · 

Art. 4.º Semel':tralmente será verificada a applicacão dos 
materiaes importados, por uma commissão composta de um 
engenheiro, designado pelo Minist.erio da Viação e de um 
funccionado do Ministerio da Fazenda. 

· Art". 5.º Si for verificado que a empreza ou companhia a 
que tiverem sido concedidos os favores de que t.rrtta esta lei, 

. haja desviado do fim para que foram importados os mate
riaes beneficiados com a isenção de direitos, ficará a dita 
empreza ou companhia sujeita á multa ~o dobro dos direitos 
correspondentes aos materiaes desviados. · sendo-lhe. além 
disso, cassada a concessão de importar quaesquer materiaes 
com isencão de · dire1tos e de expediente. , . 

Paragrapho unico. A cada um dos dous ~embros da 
comrnissão ·tiisc8:1 de que trata o a~t. 4º,. caberá um terço da 
multa estab'êl.ec1da no presente artigo. · · 

Art. 6.º As emprezas ou campa:nhias que gosarem dos 
favore~ df'Sta lei. ficam obrigados ao pagamento das despez:as 
de transporte e das diarías a aue tlvert>m direito os membros 
.da cornmissiio fiscrd comtitui(ja. n~ fórma ·q.o art. - 4º, reco
lhendo a import.ancía a qüe attinjirern estas des13ezas ou _â. 
thesouraría do Thesouro Nacional ou á qualquer Delegac1a. 
Fiscal. . 

· Art. 7.º Os favores concedidos por esta lei s~_o applica
Yeis ao material necessario ao primeiro estapeiec1mento _ou 
insta1lar.ão do SPT:"viro on traccão PlPr,trica, não podendo ser 
estendidos ao material de conservacão. 

Sala dll~ Commissões. 16 de dezP.mbro º" 1.92~. - Aiberto 
ilforrr:n.hiín. Presidente -'- Oscar f;;oares. ---'- O~tavio Rocha. 
Pacheco lr/P.ndes. - L. Corrêa de· Brito. - Souza Castro. -
Cincinato Braqa. - Cel.<:o Ba1rm.a . 

.' 
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N. 671 A - 1920 

:Abre o credito especial de 50 :272$927, rpara pagamento a Ro
muaT..;o àe Souza Mello; com parece1• da Commissão cte .z.•i:... 
nanças opincnid-0 pôr que seja destacadà a emenda apre
sentada em .2 discussão · , · · · . 

Em mensagem de 25 de novembro ultimo, _ o Sr. Presi
dente da Republica,. pediu a.o Congresso autorização paoo. abril' 
o eredito especial de 5'0i: 272$927, destinado ao pagamento, a 
ivista de sentença judiciarW. de ultima, iostancia, de Romualdo 
de Souza iMello, escrivão· da Collectoria de Jaboticabal, em 
S. Paulo. ' · ·. 

Em 7 de dezembro· ·corrente. a Commissão de Finanças 
approvou o parecer, ~e que foi Rehator o Deput~do Baltha
thazar Pereira·, e que concluía ipor um projecto de lei auto
rizando a abertura do ·credito, solicii~do .!Pelo Governo. . . 

A este projecto foi A.presentada uma emenda, determi
nando que fosse aberto outro credito de 2i :338$666 para pa
gamento a varias funccicinarios <lo Tribunal · de Contas por 
scrvicos extraordinarios, prestados i'óra cbas horas de expe-
diente. . .. 

Não cabe esta .emenda em' um projecto, que dá ao Glo
.verno os ,meios necessarios para satisfazer a um .pagQ,mento, 
e que está obri'.gado por sentenca judiciaria, de-veíldo ser des
tacada paro. constituir projecto separado. 

Cumpre, além disto, solicitar do Ministerio da Faze.nda 
informações que provem o direito dos funccionarios do Tri-
bunal de Co~ta~ ao pagamento, que . reclamam. . . 

:Por estas razões, a Commissão ·ode Finanças manteve o 
:voto d.ado ao parecer do Deputado . :Balthl,ZarGPereira, que 
conclue 1pelo seguinte ;projecto de lei: · . 

Art. Lº Fica o Presidente da Republica autoriz·ado a· abrir, 
pelo Ministerio da Fazenda, o cr.edito especial de 50 :272$927, 
afrm de serem pagos, em virtude de senlen(}a judiciaria de 
ultima instancia, os vencimentos de Romualdo de Souza Mello, · 
e.~crivão. da collectoria de Jiaboticabal, S Paulo, de 15 de .mar co 
de i9i2 a 30 de setembro de 1.919, periodo em. que esteve 
afastado de seu emprego, do qual fôra demittido sem causa. 
Nos cautos~houve o desconto do imposto de vencimentos e das 
despezas de' expediente da collectoria . 

. :Ai:t. 2.º Revogill;IU-se as disposições em contrario. 
' Sala das Commissões, i6 . de dezembro de 1S20. - Al-

berto Maranhão, Presidente. - L. Corréa de Brito, _Relator. 
- Oscar Soares. - Octm;io Rocha. - Ramiro Braga. -
Souza Castro .. - Sampaio Corrêa. - Josino de Araujo. -
Car1.o3 Maximiliano. ,........, _A. Carlos. - Cincinato Br4qa: · ~ 
Pacheco Mendes.: 

\ 
I 
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EMENDA A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA 

Accrescente~se onde convier: 

777 

. Mais a importancia ·ae 24 :338$66'6, para P'llJ.e"a.mento ao 
d1rector do Tribunal de Contas, Francisco José Pereira de 

\ Oliveira (aos primeiros escripturarios. Candido Venancio Po
.y-reira Peixot o, Antonio Pinto Ferraz Nunes e bacharel Cicero 
, Freire, e · ~o segundo escr iptmario, José da Rocha Gomes, de 
• gratificacões a que teem direito pelo serviço -de tomada de 
contas fóra das horas do expediente, dos .. seguintes respon
saveís: Antonio F:urtado de Mendonca. ex-fiel d e armazem da 
Aff113.,ndega- do Rio de Janeiro (exercícios <le 1893 a 1913); 
Am~ndo de Araujo. Cintra Vida! Junior, ex-thesoureiro da 
Imprensa NacioM.l (exercícios de 1905 e i9ü6); Leopoldo 
Correia, thesoureiro do Lloyd (exercício de 1920); Tiberio 
!Mineiro, ex-almoxari'fe da mesma Imprensa. (ro.:ercicio de 
i 910) ; Antonio Cez.ario de F!igueiredo, ex-pagador da Segunda 
Pagadoria do Thescuro Naciona1 {exercícios de 1914 e 1915) ; 
Alberto Az.evedo, ex-almoxarife do Lloy<l (esercicio de 19'19) ; 
Franklin Ril:>eiro de Almeida e Euzebio. P ereira, colleclor e 
escrivão da Collectoria Federal de Santo Antonio de P11.<lua 
( exercicios de 191l9 a 19i8) ; A. Furtado A'. Cavaler~.nti, e:x:
thesourefro do Lloyd (exercícios de 1918 a. 1919); Luiz Pinto 
de Souza. Co elho, conector da CoUectoria l!"ederal -O.a R:J..rra de 
S. João (e::siercicios d e i9i0 a 1912); João Pereira Soares, 
Agostino Servulo dos Santos Lima, Agnello Barcel!Gs Collet 
e Fernando -de Carvalho Brakma.nn, collector e esorivães da 
Collectoria Federal de S. i:idehs (exercícios de .1916 a 1918). 

Sala -das sessões, H de dezembr o de 1911. - Lemqruber 
Filho. _, Vicente V P. irq.gibe. 

PROJECTO K. 671, DE 1920 

O Congresso Nacional decreta: 
ArL. 1 • Bica o Presidente eh Republica autorizado a abrir, 

-pelo M:inisLerío da Faz.enda, o credito especial de 50 :272$927, 
afim de ser em pagos. em vir tude de sentença. judiciaria de 
ultima instancia,· os vencimentos de Romualdo <le Souza Mello, 
escrivão 00. oollectoria de Jaboticabal, S. Paulo, de 15 de março 
rle 1912 a 31) de setembro de , i !H9, periodo em que esteve 
afastado do seu emprego do qüal fàra demittido sem causa. 
Nos autos houve o desconto do imposto de vencimentos e das 
'desIJezas de expediente da collectoria. · 

Art. 2.º Revogam- se as disposir;;ões em conLnvíoj 
Sala das ·commissõt'ls. 7 de outubro de 1920. - P . 1. 

Pacheco Mendes. - Baltho.zar Pereira, Relator. 7"" Oscar Soa
r es. - Octavio Rocha. - Celso Bayma. - Souza Castro . -
Sampaio Corrêa. - Carlos Ma:timiliano •. - OctaVio. Ma
ua'f>eira; 
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... N. 705 _;_ 1920. 

ll-.:dn.cção pa.rà clisC1.1.s~ão especial ·da emenda approvada e 
destncada do pro1ecto n. 596, de 1920, abrindo o credito 
de tfOO :000$ pQ!J'a pagamento do pedio ·da Associa-:ão 
Co?tpmerciaZ da Bahia. · · ' 

. O Congresso · tyacional resolve: 
· ·A!rt. Lº Fica a-utori~ado o Pôder Ex'ecutivo a abri·r, pélo 

?.;inisterio - da .'\'iação; o credito especial de iQO :000$, · para 
P;t~a~~nto do i:>,reço arbitrado dQ predio . da. Asifociacão Com
mer<'1a. da Bahia, expropriado · em yjrtude das obras .realiza
<las no porto de Belém, . de aric·õrdo com a minuta dé escri
ptur~ ?jlistadâ. e apprC1vàda pelo respectivo Ministro em· 1913. 

Art. 2.º .Revogam-se a& d~sposições ·em contrario. 
: · Sala das. Comi:nissões, '15 d'e 'dezembr'o de 1-920·. - AlbertÓ 

Mara11-hão, Presidente. __:.. Os<:ar Soa·res·~ -:.. Octavio Rochâ.
Pa.t:li·ec:o Me'nde..v. ~ T.,. CGU-rêa ile Brito . ..:.- Sottza' Castro. -
Celsu Bayma.. - Oincinato B·raga. · · .·: -' 

. . . ·' 
. / 

. ~ . 

N. 706 .:::...... ·1920 
. . . I . . .. 

Redacç-ão ·para discnssãó . especial da .emenda izp1:rrovada e des
tacad(J) .,<lo projér.to 11 • • 635, de .1920, que isen~a drrimppsto 
sobre dfoirle.rui.M as· sociedades anonymas que e:ucutem 
stmJi<Jo.s de iUuminçzção, abast~cimento . de agua e viação 
1,rbana · ·. · 

O- Congresso Nacional resolve: 
. Art: . ·i.º Ficam isentos ao impost.o sobr.e diviilendos as 

s:icifc~des anonymas r.onstituidas com garantia de .iuros das 
munkipalidades para a execucão. de servicos publicas. de in- . 
!cresse, local. como sejam: illuminacão, abastecim·e.nto de 
agua e via~ão urbana. 

. Sala das Commissões, 16 de dezembro de Hi20 . - Alberto 
ltldranhãCI. Presi<l~nte. _..._ Oscrzr Soares-. ·- Octávio Rocha.

. PoclLeco Mendes • . - l.,. Cc,rrrh1 de:Brito. - Souza ·castro. 
Co!lso Bayma.: - Cinc~'!lat~ Br_aga. _.,.. •.. 

N .' 707 .;__ t920 

A. bre o' crerlito ae !JO:'ooos, sunplementar á v~rba 2s• do orç.:i
mento vigente do 'Min;isterio da . Fazenda 

'Em mPnsae:P:m cle 8 do eorrPnfe o · Sr. PrP.sirtPntP da R~ 
puhliC'.a pPde auf.ori r.aciio para 11brir um <'rPrl_it~ IJp: 90 :()íl0$, 
suppl('mentar á verba 23ª do Orçamento do l\hnister10 da Fa-' . . . 
zen ... a.. d d'to . Estll,ndo j~stificadà .. ~-· necessi fl,de--.qesse cre i na expo-

1 
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s!cão do Sr~· M~ni~tro dà .FaJZenda, que acompanhou a men
sagem, a C<>Il_lm1ssao _de Fmanças é de parecer que seja ado
titado o seguinte proJec~o: 

Art. 1.º Fica o Governo autori~a.do a abrir um cred.ito 
~1:1-~p!ementa~ de 90 :000$ · á verba 23ª do Orçamento do Mi
u1::i.eri0Aa J.iazenda, para attender a despezas que tem de ser 
effecttrados até ao encerramento do, exercício Q.Orrente. 

Art. 2.• ·Revogam:--se as di.sposições em contrario. 

. Sala das sessões, 16 de dezembro de 1920. - Alberto 
Hn.ranh.li.o, Presidente .. - L. Corréa de Brito, Relator. -
Osca~· Soares. - Ramirn Braga. - Souza Ca~t:ro. ~osino 
de ~irm1.jo. - Carlos· Jlaximiliana. --'Sampaíc.• Corr~O.. ·-
Gincinato. Brç.ga, ....:..: Pacheco ~tendes. · 

ME.."l'SAGEM A ,QUE SE lU::FERE O PAtlECEl\ Strl?ltA 

Srs. Membros do Congresso Nacional - RemBttendo-vos 
a inclusa exposição do Ministro da, Fazen!jlà sobre a necessi
dade de um credito de 90 :0<l0$, ~upplementar á verba 23• -
.Ajuda~ de· cu!l_lO .,_ do vigente orçamento do mesipo rninis
terio, tenho a ·hon_ra de -vos solicitar a r,ompetente autori-

. Za(lão para a abertura do alludido ·credito. · 
Rio· odte J.aneiro, S de dezembro de 1920, 99° da Ind~en

dencia e 32.· da Uepublica. - Epitacio Pessôa. 

Exmo. Sr. Presidente -da Republica - A verba. 23• -
A.inda de custo - do orçamento da Fazenda ·foi dotada, este 
anno, com o credito de 130 :000$000. 

Ora, já. em outubro, sub1ram a 129:991$115 as despezas 
autorizadas e que haviam de correr por conta 1daquel!a verba. 
O saldo, pqis, é tlemasiado ex:iguo para ;attender- ás dea
pezas que for~o:i:amente teem de ser effectuadas até ao en-
cerramento do exerc1cio. . 

·o Thesouro Nacional calcula, em 90 :Oü8$885 as despezas 
presuºmiveis ate ao fim do exercício. 

Deduz~do o saldo P.xistente, fica fatalmente a importancia 
de DO :Oíl0$ parh a satisfacção •:Jns me~mas. 

Como já tenha deMrrido o período lcga,l dentro do qu.a]... 
o Governo podia abrir um credito sup,plementar para tal fim. 
só com pr(Nia. autorização do· Congresso Nac.ional··se poderá 
fazer essa abertura. 

F..m vista disto, peco a V. Ex. se digne de prov]rlenciar 
nesse sentido. 

Rio de Janei~o, 8 ide 4ezeµihrQ de 192&. - HomP.ro fJa-
-ptuta. · 
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N. · .708 - 1920 

'Abre o CTe.dito ele 4. ~os·: 64$$062 para pagáme~to de encar(Joif 
assumidos var<!_ tnstallação de fabr icas de sóâa caustica; 
com votos ein separado dos Srs. Octavio Rocha e Jo&ino 
d1J .A~·auj!!· ... : 

· O Sr. Presidente -da Republica-' em mensagem ·d.e 29 de . 
dezembro do anno passado, submetteu ao estudo do Con
gresso ·Nacional o~ actos el..-pedidos · pelo Poder Execu tivo. no 
quatriennio ipassado, concedendo favores para a installação 
de Fabrica.s de S6•fü Caustica, ·nos termos do_· decreto legisla-
tivo n. 3. 3.161..dc _16 de agoi:;to de 1917. . , - . - -

0-art. ·1.0
, Íl. 1, do ·decreto legislativo citado preceitua. 

o seguinte: · . . . · · 
Art. 1'.º Fica o Pre$idente da Rep1:1blioa autorizaé!o a: 
I) Tomar as ·providencias necessarias para, a ) a,mparar 

e .fomentar a produ.ccão nacional, pelo. modo mais conveniente, 
com as garantias e· fiscaliiações necessaria.s, 'POden!do ccle
~rar para tal fim os_ accõrdos que 'J ulgar acertados, etc. 

Usando da autorizáção contida no refer-ido ar t . i º, n. 1 
e .com o- 'intuito de 'lattende1· ás necessidades imp'rescinf!iveis 

_das f abticas de tecidos, de sabão e de outros -artigos> o Sr. 
Pr:_esidente da Republica expediu em 16 de marco ·de 1913, o 
decreto n . 12. 921, ·concedendo ás tres primeiras fábrieas c!e 
s6da· causticai .um au.....:ilio pecuniar io, a titulo de eroprestimo, 
correspondente a 75 % Jdb :valor de cada fabrica, devendo. o 
~mpresitmo concedido ser -amortizado em prestações annuaes 
ile igtlal valor, centro do prazo de .dez annos, a contar da 
inaiuguração da fabrica. - · .. · 

Os ·· juros de 5 %, calculados sobre as quantias effech
vamente cntl'egues, seriam pagos pelos concesisonàrios jus
tamente . com as. amortizações annuaes _ estipuladas. 

A primeira ~fas amortizacões teria logar 60 dias depois 
de vencido o primeiro· anno após a inauguração "da fabrica, 
e as demais centro de 60 dias, -findo éada um dos a nnos que· 
se seguissem. · . · 
· O auxilio cocedido a eaidia fabrica não' poderia exce.1er de 
dous mil contos de réis.. .· . · · · ,. 

E' o que se estipu lava -nos arts. 1° e 2" do c-itado decreto 
n. i.2.92i, de 16 de março de !918. 

Para que, porém, a. concessão ·:do auxilio, se tornasse pos
sivel e effectiva era necessarío que o ipretendente: 

a) provasse dispôr da necessaria 'rorca biydro-electrica; 
b) .apresentasse. projeclo e areamento deta1'ha:â1o da . fa-

brica a füslallar; · • 
e) provasse a idoneidade de profissional . e financeir a; -
d } facultasse ao fiscal do Governo o exa.me das obras de 

msta.Il~ção da :fabrica . e . respectivo c:usto .• ; 

.,. 
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e) garantisse, com bypotheca da fabrica, o auxilio con
cedido pelo Governo · até final reembolso. {Art. 3', do de-
creto n. 12.921.) . 

A preferencia. para a concessão do .auxilio seria conce-
11:Hda, de eo'nformidade com o art. 4° ás emprezas que se obri
gassem a iniciar os trabalhos dentro do menor tempo e, no 
caso de igualdade de condições, ús que se propuzessem a fazet· 
inst-allações de maior capacidade. . 

O prazo maximo para a inauguração da fabrica ~eria de 
um a.nno a contar do ajuste celebrado. 

As demais condições estão to:fas fixadas no mencionado 
decreto co Poder Executivo. 
.• Na cxposi<;ão justificativa, publicada no Díario Officúi.l 

<le 24 de março de 19:18, pelo então ~finistro da Agrfoultura., o 
Hlustre Sr. Dr . J. G .. Pereira Lima, estão mencionadas as 
causas dcterminan.tes dos dous actos lesislativo e executivo, 
bem como as razões demonstl'ativas das .circumstancias que os 
!determinaram·. 

A. expOsicão de motivos dirigida. Pelo Ministrn. da .Agri
. .cultura ao Sr. Presidente é concebida nos seguintes termos: 

· cO mercàdo nacional resente-se agora de ~an<le falta. 
do soda caustica pelo retrahimento da importaçã.;. em con
sequencia da guerra . 

. Essa substancia. procedida da. Allemanha e d:i. Inglaterra 
e ultimamente vem, sobretudo, dos Estados Unido!':. que, por 
necesisdade do consumo .interno, foram obrigados a diminuir 
as v.endas para o exterior. 

· A ·estalistica da. importacão da soda em nosso paiz, no 
ultimo quinquennio, cifra:.. se no seguinte: 

A.nnos 
i913 •.• •• .•. • . . .••••.. • . 
19t4 ............ .. ...... . 
f.915 ••• •• •• •• •••• • • • •••• 
1916 •. ••••.••••. .• •••••.. 
1917 •.••.. · ......... ~ •.•.. 

KHogramma::; 
7.581.3&'5 
6.6Q7.313 

i0.400.343 
i0.327.074 

7 .497 .i99 

· Valor 
1.:i79:374$000 
i.320 :019$000 
3.4i4 :524$000 
6. ·iG3 :062$000 
5.069:338$000 

O augmento que se verifca nos annos de 1915 e 1916 é 
explicado · pelo facto <le se haverem cre~do e d~voh'.idt> 
manufacturas para as quaes a soda. caustica é mater1a. pr.im& 
iroprescindivc 1. . · 

Aliás, c;ão tão vastas as applicaçêi'es dessa sub!>!ancia que 
a sua produccão é considerada a mais im:1-ortante ~n«!_ustria 
do mundo. Diz- se mesmo que o -progresi:o das nacoe~ se 
mede pelas quantidades de soda caustica e de acido sulfUrico 

· · qué consomem. · · . 
No estado bruto, a soda' é empregada nn viclr:irii com

mum; . como sal de soda serve na fabric~·íiO de 4.>Spel!tos e 
vidros finos nos trabalhos de esmalte e na preparaQao do 

~ ~ 
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ultramar artificial, do amido e -do papel.. Torna.da caustica 
pela cal, a soda entra no-fabrico dos sabões duro:: no b~·an
queamento, na tinturaria, na industria dos tecido~. 

· ·As n_eressi~ades de nosso consumo ·só podem t~ontinuar ·a· 
desenvol!"er'-..Se ·e· a ,.éscassez dãquelle productci, e.sseciá..l ·s~ 
tornará mtoleravel. . · 

:Ora, pelas informaç.ões technicas· que no~ foram prestadas · 
pelo Dr. Mario S.araiva, director do· Instituto de Chiníica 
deste ministerio, nenhuma inâustria . encontrara melhores 
cond_icões para ser in.stallada D.o Brasil do que a da <;;oda 
cust1ca .. ·No mar, que· banha ·o nosso vasto .littoral, encon- · 
tra-~e o cbloreto. de sod-io, unica materia ·prima necessaria 
para reparal-a,. si· o pro'cesso escolhido for ó e.!~ctrolytico. 
Tres sã'o o.s methodos industriaes pára obter a soda caustica: 
P. de 'Leblanc, o de Solvay e o electrolytico. o .p1·imeir9 teni. 
sido abandonado na· Europa, ·onde apenas se consegi..:~m roa11ter.· . 
as installaeões ·que· já o empregavam. Entre n6s, .. cria talvez 
impossivel adoplal-o, por. isso que o sulfato de St•dio. neces
sario não poderia ser obtido. por preço ·conveniente. A com
pe.tencia trava-se, portanto, entre os outros dou:; processos. · 
O de Scilvay .. basea-se na reacção obtida quando . .;,ci põe chlo
reto de - sadio em presenÇa de bicarbonato de aw..monio. O 
methodo é de applicação delicada, .exige pessoal idoneo .e nu-. 
meroso e tem o inconveniente de não dar directamenté so"da 
·caustica ·e. sim carbonato de sodio. · · 

Idealmente simples é o systema electrolytfo,1. para cuja· 
applieação dispomos de chloreto dti _ sodio, sal comrorim, em ·· 
abundancia e da corrente electrica fornecida pelas nossas 
quedas d'agua. Em rigot-, · as ceLlulas necessa.ria.<>, podnrão 
ser fundidas 'nas officinas naciohaes e falvez. consigamos 
tambem fabricar ós diai)hra,gmas. · . 

, Esta Capital e Santos--já se acham abastecidas de energia 
hydro-electrica e dentro em breve o mesmo se da~á ero re
lação ·â Bahia, para citar a.penas as tres maiores .cidades do 
littoral, onde mais facilmente. se depara o ch!oreto d~ sodi~. 

·.As nova~ installacões darão grande consumo á producçao 
dair usinas. ae ·electricídade, porquanto uma tonelada de soda 
caustica despende cerca de 200 cavaHos de foroa. . 

Altamente beneficiadas serão· as .nanufacturas que uti
lizam aquella substancia e ainda poderemos dispor do chloro, 
que é separado, COJllO · sub producto de larga apolicll:~iío no 
descoramento das _fibras textis, no fabrico de mnter1as co-

, rentes synthetfoas ,que .até hoje '.Ilão podemos pr1marar e em 
muitos outros misteres. 

Em conclu~ão: disponho d'~ .preciosos elementos naturaes . 
e tendo em ·vista a razoavel expánsão <le importa~tos manu
íactur.as já creada.s, . a industria ~e soda c~u~t1ca. po~n~ã 
perdurar ·vantaiosamente após a guerra mundial e eonst1lu1r 
maiir wn elemento. de .iridepe~-Oencia economi.ea para o noseo 
p~; . . . . . 
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Justifica::.se assim a redacção do decreto que temos a 
honra de submetter á apreciação de V. Ex . · 

-. P.io de Janeir.o, 16 de marco de i918. - J. r.;. Pereira 
Lima:.> ·-

Assim concluia a exposição de motívos, · diri~da ao Sr. 
Presidente. da Republ ica, o ~r; Minis!ro da Agricultura. 

· Com: esta demonstração elucidativa, acompanhada da' es
tatística da importação de soda causti{)a, <lo cabulo do di-.s
envolvimento do seu· consumo no nos3o paiz e 'das prO'babi
lidades de vir a constituir mais um dos elementos da · nossa 
independencia ecqnoniica, após a guerra, é que se tornou ·er
fe.etiva a concurrencia para a installação de fabr i<;as. 

Em 4 de maio de 1918, pelo decreto n . 13.009, foram 
modificadas algumas disposicões do decreto n. 12. 92i, 'd.e 
:16 de março de i9:18. · 

' : Tornava:--se preciso,. pelo art; 1 º desse novo d,'3creto, cque 
o pretendente provasse dispor ·de . necessaria força bydro-ele
ctrica, ou exbibisse contracto .para o seu fornecimento cóm 
ei;npr.eza ou particular de conhecida idoneidade, a juizo dei 
Góv_erno, quando s.e tratasse de installáção efoctrolyticiP . · 

E pelo· art. 2° a preferencia para a conc.ess~ dú auxiliei 
iDstituido· devia obedecer ao segui,nte criterio: · . 

1 º, menor custo de produccão de soda caustica, a juizo 
do Governo; · 

2", maior _ca.paeidade das instaUaçUes; 
3º; menor prazo p~a o inicio da fabricação. 
No Diario Of(ician de 27 de marco de 19.18 appareceu 

('I primeiro edital d~ cconcurrencia para a instatto.ção. de f a.:. 
bricas de soda caustica. de accôrdo com o decreto n. i2 .921, 
de 16 de março de 1918,. 

03 precedenles deviam declarar no seu requer·mento que 
acceitavam todas as obrigações previstas no cilad1> decreto e 
ao mesmo tempo devia~ indicar: 

' a) o local onde prettmdiam installar as fabricas; 
b) o prazo dentro do qual far iam as respectivas instal

lações e em que as fabricas iniciariam a producc.ão de soda 
caustica. 

ós rcrru~rimentos deveriam ser acomP,anha_cfos: • 
a) cie àoc•1mentos que prova~sem dispor .o :requerent_e ~e 

.roren h~ aro-el'?drica, ou tJ~r contracto ·para o seu fornec1:-
J!)Onto; . _ 

b) r.roifr-t.o de e.onj\lnto e dPtalhado da fabrica· a instai..: 
lu?', nc('lmpJnha1lo º" nie!T!,oriR dP~ri~tiva e de orçamento .~i-
ll\rnio!<.• dBs despezas -de mslallação. ·· 
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f; ANNAE"S .i>A a.~ 

Entre outras exigencias e condições; figuravam as se-
1:,"nintcs :· - ' _ 

. .· . . \ . 

<A p~efe~·éncia caberá _aos proponent~s. que se obri
g;i:·t>m a .m1c1ar .!:). producçao 413 soda caustica. dentro ae 
rcE>nor . prazo, e, no caso de igualdade de prazos, aos que 
se 9roi;>uz_erem a fazer jnstallacões. de maior capacidad~ 
d~ prodncção.>. - . · . - - · · . · . 

<Os proponentes prefer,idos perderão o~ direito à 
· p:·c~erencia; sem. 'indemnização de · especí~ algum'a, g1 
dt>r.tro de ·aez dias, :a contar da data em que for.em con

. '\•id'.\.dos pelo ·Diario Official :i assignarem os respectivos 
ajm Les, não o fizerem.>. ' - · , 

~.\pr~.,entaram-se lrese concurrentes. · · · i 

. 'E- ·C.:.es.:;ee concurrentes, o. commissão encarregada de . re-
-~bcr o l'.tsminar proposlas,.julgou idoneos os· seguintes: n . 1. 
J\!:Jtí:mic; Ix.i:t da. Silve; n . 2. Antonio da Costa Lage., .. Joaquim 
1n. Silv,:; lkite Fonsr.r.a, C~los -de' .F igueiredo e Armenio da 
ílocha Miranda;.·n . 3, Enipreza :Ele~tro-Chiroica; n. -4, barão 
de Ibiro!!ahy, Eduardo Braga <! J. Salomão Caurus; n. 5, . Com
r:mhfa N:.i•·ional de Industria Chimica; Í:L .6, Barbosa,:.L ima & 
í:Gmp • ; n~ 7, Soci<?d&de Anonyma A .. CarbOnica; n. 8, Candido 
:r:~rrPira úe Abreu; n. 9, Companhia For:ca e Luz ·No,rte Flu
winensfl; n .. 1 O; Salvador Marcellino de Carvalho Fróes e .n .. H, 
o~car Morcjra. , 

As· i--ropostas foram publicadas no Diario OfficiaZ de 22. 
23,.25 e 26 ~~e junho de i9i8. ..-. . · . 

A commissão, presidida pelo Sr. Mario B,. Carneiro~ e da 
ir.ua.l fa7,inm parte, os Srs. Drs. G~aga c,âmpos, ~oaquim 
:~,,.ndirfo •la 'Cost.a Senna,, Alfredo de tlrade e ~ugUsto B~r
llc:;a da_ Sriva, proced~u · a estudos e.cessarios para fazer 8 
• as~ifica(:ã~ da,:; propostas apresentadas. . . - - ~ . 

Organizc.u ::\ commissão referida quatro tabelias de cias:-
:!f1cação, ~endo: . ' -

a) ~cgundo . o ·custo da tonelada prod~a; 
1J) f:cg1mdo a producção annual; - - ::, 
e ) settundo o prazo para o :f,µnccionamento da fabrica;;'- . 
d) Sf'~u:cdo o melhor aprove:.tamento do emprestimo ~ .·· 
As lr~s primeiras constar do ed.i~al de concurrencia. -X. 

nltima fui a.ddicionada: pela commissão . · 
As r-roros~a - escolhidas · foram as segUi:iltes: · 
Da Compallhia NaciOnal dê Industria Cbimica, }'epresen .. 

i.u.ia por .t'lberto Bianchi e A .. Walti a i~stallar-s.e na Ilha de 
Santo A.amaro no Canal de Santos, em S. lpaulo; :.- . 

De J-~ifward E . Clayton, Antonio Ferreira d.os Santos e 
~'\dolpho Ethmidt a . installar-sc. em Engenho da Pedra - Fre-
!.'11ezia dr Inhauma; Distrieto Federal : - · . · · 
· De Antonio Lui.Z da Sih·a, a installar-se na r'ua Bomfiro, 
n:> Distr;c. lo Federal. · 

f. 
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Subm~,ttiõas as propostas e demais documentos ao est.udr. 
<Ja Sr. Pi·esidente da Republica, resolveu este coneeder os fa .. 
-.;cres do cecreto n. :l.2. 921, aos concurrentes citados, tor-

.r:ando, entr!:tanto, e:rlensivo os mesmo·s favores a um quarto 
coneu.rr~nte - ~~ Carb<:>niea. . ~ _ · 

'-Esl;i'Vôm 'as coneessõe&,-1\penas dependentes da. assignatura 
dos ajuste~ eritre o Governo o os concessionarios. 

Esses ~.lustes, entretanto, · nenhum· effeito poderialll pro
~uzir sm:<i o regis~do Tribunal de QQntas, na conformidade 
~o regu1am1mto ann xo ao ~Jecreto n. ~3 . .247, de 23 de outubro 
•1a i9i8. · . . 

_O r;;g1sf.t'o, por · · uã v~z, não poderia ter Iogar s~m quG 
fosse ·pré·,,famentc abertó o cerdito necessario para occorre~· a:J 
oagamentr. dos emp~estimos concedidos nn importam''ª totsl 
àe ~.803:645$000. - ' 

Cun.pria. portanto, ao l\Iinisterio dn. Ai;Ticultura consultar 
~ Tribunal de· Contas sobre a abertrua do referido credito, 

·~:~irn de que, resolvido esse ponto. Pttdie.sse o Governo deliberar 
~obre 3 3ssignaf.ura do:-; ace-órdos resultantes da. concurrencfa 
e do oítado decreto n . 13.280. de i3 de no·vembro de 1.918. 

-Nestas éon.diC}Õe!;, o illust,i·c Sr. Ministro Pa<lua Salles i·1~-
60lveu consultar o Tribunal de Conta~ sobre a abertura do 
:r.eferid0 credito, no ~L,·iso n. !138. <le i de abril rJc anno de_ 
HIHl . ' 

Como, porém, n T:ribuual d1.> Conta~ até 3~ de maio nr -· 
11huma ~olução tivesse dà<lo á consulta formulada, r.aà:uci:m· o. 
mitorizr.u;~o letiislativa. para «brfr ereã.i'tos, · consignada na f!?i 
n. 3.·3i6. -de 16/de agosto <fo 1917. · 

. Das informações R_restadas pelos fm::?cciouario.~ do !\Ií
!lis~er',iQ da_ Ag'ricult"lzy\l."". em 1'~cl~m~çõe-s <li!\ inte1~cssado~. 
co!lSta · qnc o unico alvi'tre para ~olucional' a sif.11111;.ão crcada 
pela -caducidade da ~utorização legislativa. seria solfoitní· 
nova autori2:ação T1ar11 abr.ir · r~~nitos -na import.:mcin totat de 
li.803 :64!5!?062. 

E o .Sr. Presid~ntD da Rcpubliea. f!tn mr nsagcm de 2!l (),, 
tiezembro do anno passado. tran1;m if.tiu ac Congrcs:o Nario-
1\al a e::tposiçao quf' !he foi dirigida pl)lO ~r. Minist.ro oa. A~ri -
nuHura, Inciuslrfa. e Comme~cio para f] llf! o :.issumpto foss·~ 
submettido ao estudo do Poder Ler;h1faJivn para sor resnl
"\ido de acc-Ordo com oi; interer.ses da Nação. 

Dada~ . as circumstancías em que ~o :ieha ho.f,e a situnciio 
areada pelo :Pod~r Executivo na elaboraci!o dos decretos nu
muos i2.92i, de 16 de maio do 1918 e i8.0i9 .• de maio t.am
beni de f918 e respectiva concmTencfa aberta de aecõrdo ceom 
os citados d~cretos. $Ó mesmo o Poder Exer.utivo poderá ~r.r 
o. juiz da cílnvenienciit de c~tebrar ou nüo os ajustes Nsul-
tantes. · · 

No csludo nclual .da <Qucslão 4; ao .Poder Executiyo que 
compet!e aYerigu::ir si devem ser eclebr-ados esses ajustes para 

<: . - "\•ot,._ XIV 50 
,• 
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se totnarem err~tivos os ernprestimos; de conformidade coY!i 
os dtrêtos expedidos no anno de 1918. . · · 

A' "tista. d.o ~xposto,. te:Mo em· vista. o processo a.drnini~ 
irativo res:rieotivo, requisitado pela Com.missão de Finanças. 
e, attendendo á ~.xpo;;ição feita pelo_ Sr. Ministrõ da .Agri- -
~ultura ao Sr. Presidente da Republica, é a. Comlnissão de Fi
nanças de pareéer que seja submettido. ã deliberação e voto · 
da Camara. o seguinte wojecto de lei: 

~- O Congresso Nacional resol'V.e: 
. Axt. L~ Fica o Poder Executivo autbrizado a abrir, pel€ 

Ministerio da AgricuI~ura. Industria -~ 1Jom.rnere.fo. o etedita 
de -l.803 :645$062, destinado ao pagalllen.to do$ ·enear-gos as-
sumidos '.Pêlo Governo ern virtude d<> deoreto n. i3 .280, de 
f3 de nove:mtiro de 1918. ._,. · . 

Art. 2. • Re'1'ogam-se as disposil}ões em contrario.· 
··Sala das Commissões, i6 de dezembro de 1920.-~Alberto 

Maránkão, Pre.riàenté •. - Celso B<t.yma.. Relator. - Oscar Soa
res~ - -Ramiro Braga. - Souza C<Utro. - ;L. Oor-r~a de Brito~ ' 
- Sampaio Corr~a •. - Carlos MaZimiliano, vencido. - Cin-, 
cinato Braga, vencjPo. - Pacheco Mendes. - Josirw A?"au;o, 
com VQto em separado. . . · . · · · i 

VOTO DO SR. OCTAVlO ROCHA. 

: . O meu voto, uma. ·vez que o Governo nãó sugg1re J>r~' 
videncia que solva esta iropOl'tante qliestão ·e ·O Sr. Presidênte 
da Republica appella para o Congress!) Naoio~ afim de que 
este resolva como fôr acertado, não podia. ser · dad() sem uni 
eiame metimµõso do assumpto, e por· isso pedi vista. do bem 
.elaborado parecer do Sr. Celso Bayma. 

· Não· posso couoordàr com o projecto, tal e qual elle ~ 
a.cha redijido. . 

-l questão ~. a seguinte: 
o Governo abriu· coneorrencia pubJfoa para dar ás tres 

primeiras fabricas que .. instituissem no .Brasil a industria. de 
soda caustica determinados favores (decreto n. 12.921, de 
1.6' de tnarco de 1918). -

· · O edital de concorrencia. foi publicado no D'itirio Official, 
de 28 de marco de 1918 e seguintes. 

Recebeu fS propostas (Diario Of(icial de 1.5 de j_unhQ 
de 1918}. 

Abriu estas pr.opostas e publicou-as nos Df.arioi Of(ldaei, 
de 22 e 23 de junho de 19i8. . .· .. .., ·· . 

F~l-as julgar por uma commiseão "as technicos ab&lba~ 
aos e classificou as tres seguintes, como dignas do favor pro~ 
mettido: " 

· · · ' ~ Da Companhia Naelona\ -~ª Industt-ia ~ca. 
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· 2 - De Eduardo Clayton, Antonio Ferreira doa Santos e 
adolpho Schmith. · . · 

3 - De Antonio Luiz da Silva. · . -, 
- Feita essa classificação, o Governo baixou o decreto nu

mero 13.280, de 13 de ·novembro de 19l8, autorizando o Mi
nistro da Agricultura a conceder ás tres firmas citadas os 
fa'\·ores da lei 12.'021 citada. , 

Estendeu, porém, ~s vantagens tambem a um quarto con
currente - A Garbonica, - escolhida por arbildo, sem au
diencia da. commiss~o de technicos, como fôra feito para as 
tres anteriores. · · 
· . Tudo is~o feito, quando ia ser assignado o accôrdo, já. 
~stava em vigor o novo regulamento do Tribunal de Contas 
que dE'.terminava que os . cçmtractos nenhum effeito podiam. 
produz1r sem que este os tivesse registrado {decrelo numero 
,13.247, de 23 de outubro de 1918). 

·Para que o registro fosse feito era preciso sei.' aberto o 
credito para pagamento dos emprestimos concedidos. · 

Consultado o Tribunal de Contas, este não poude concor
dar com a abertura do credito, porque essa despeza corria pela 
emissão para a Defesa Nacional e desta não reslava -nem mais 
~m vinlem . . · ' 

Não foram, por isso, abertos ·os creditos e os accôrdos 
'deú:aram de ser assignados. 
. Só por isso vieram estes papeis ao Congresso Nacional, 
unico poder .competente para auctorizar novo credito •. 
: Esta é a questão do facto. 

Conclue-se: 
· ~:.i 1ª, o Governo assumiu um compromisso formal,'. com a 
~ aut.orizai;ão ampla dada pelo Congresso para <{Ue elle pro
movesse a defesa nacional- de dar ás tres primeiras cmprezas 
que ·se propuzessem a installar no .paiz fabricas de soda caus~ 
tica. · a titulo · de emprestíroo, 75 %, capital que ·seria amor
tizado em prestações annuaes, no prazo de · 10 annos, a corit.ar 
:da data de inauguracão da fabrica; . 

2~ os concorrentes apresentaram suas propostas, foram 
escolhidos, os tres primeiros e apurados os _seguinte~ alga
rismos 75 %, cm face de doctµnentos apresentados: . . 

Industria Cbimica . . . . ... - ..... - . . . .... . 
A. Santos & Comp . . . ...•....••..•.•.••. · • 
Antonio Luiz da Silva.; ..•..•.......••.•. 

915.750$000 
. L267 :895$062 

1.620:000$000 

3º, houve um quarto escôlbido \)elo Governo, a Carbonica, 
que eu não incluo entre os escolhidos, porque o Gov_erno o 
fez sem exame ou publicação de documentos, nem parecer 
õos technicos. · -

Em face do exposto, parece não ~er moral que o ·.Gover~o 
·não cumpra o que solemnemen~e ·prometteu em v~r10S' actos 
officiaes inclusive dous decretos do Poder _Exeoutivo, ~ecrB-
tos per!éitamente legaes.. · · . .:.;_ __ .:_· ·-· ···-
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,, l\Ja.s! !t. Governo daria essa:S ' prestações do. capital, segun
ao co~diç!Jes d4'l tempo, o que era uma das condições <Para a 
preferenc1a das propostas. . .. · 
. _ . Parµ._ que o .Governo. D;ão falte _. á. sl1a palavra, J)arece in
~1~pensa,·el q~e. . respe1~das .as .cond1cões da concorrencia.
:seJa elle aut.o:i-~zado a abrir o necessario credito mas em ter.: 
1ros bem precisos, ;l.fim de c1ue ·fiQue definit.i~mente liqui-
c.ada esta questão. ·· · . 

· - Para i~so. eu formulo o seguinte 

J>nOJ'ECTO DE LEl 

O Co!}gresso .Nacional· decreta: · 

.Art. 1. º Para cumprimento do determinado no decreto 
n. 13,~80, de 13 de novembro de 1918, o Governo fica auto

-rizado a a.brir . os seguintes· credi tos : -

De 9·15:750$, para emprestimo á Companhia Nacional de 
Industria Chimica, desde que ella installe a fabrica no prazo 
. d~ nove mezes. a contar- da data da assignatura <le compro
m_1sso, ·conforme. propoz; . . . 

. . De t.267:895$082, para emprestimo a A. Santos & 
Comp_, desde qu~ irutallem a fabrica no prazo de cinco m e-. 
zes a contar da t.ada da assignat'\.lra do compromisso, como' 
propoz; _. -· . 

De 1- 620 : 000$ .para emprestimo a Antonio Luiz da Silva. 
desde qué installe a fabr ica no prazo de dez mezes a contar .da 

. data da assignatura ·do compromisso, confol'lÍle· propoz; 
. Art. 2.º Os:.emprestimos a que se -refere o art. 1º serão -~ 

feit..Os de accôrdo com as condições .. expressas nos decretos' nu- .' 
meros- 12.921, de 10 de 'marco de 1918, e 13.280, de 13 de · 

- 11onmbro de · 191s. . . 
· Art: s.~ Os. prazos concedídos serão improrogaveis, qual

quer que. se,ja. o motivo a llegado e ao ·Governo fica •vedado 
abril' o credito a que se refere o arL i º f6ra do prazo fixado,. · 
pelos proprios concorrentes em suas propostas. · 
· A.rt. -1.º Revogam-se as disposioões em contrario. 

Sala das Commissões de F inânças,· f9 de novembro pe 
1.920. Octa-vio Rocha. · 

Voto do Sr. ·Joaino da ATaUjo 

. o 3r. PÍ.·esideote da. Republica, de accol'do_ com o art. i~, n. i 
da leio 3.316; .. dci&deagosto de i91.7, .e nomtuito de satisfazer : 
necessidâ.dcs industria.es urgentes, especialmente de fabdcas de· 
tecidos, sa.bão. necesmdades ~tas resultntes da impossibilidade rla .. 
Importa~. por mottw da guerra europê&, expedia : o decreto 
n . t.!91, de 3 de março de t9t8, concedendo As tres ~meiras em
presas qll8 se propusserem· a installar no palz . tabncas de soda -
ei~ea - .om emprestimo, a j~ de 5 % . ao a1mo, arnortiaavel em : 
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to annos e correspondente a 75 % do valor de cada fabrica, mediante 
llypo~hcca dos· respectivos bens e atê um maximo de 2.000 contos 
r:ara cada uma. - · . 
_ . ·. fJ auxilio pecnniariG a.lludldo, a titulo de emprestJmG, sena. depo
~rtado, ni: fórma ?o art. 4° do referido decreto, no Banco do Brasil, 
logo drp01s ~e a~SJgnado o a~uste entre o Governo e t>S respectivos 
concess.1cinar1os, qu~ t'! i;eceber1am em dnas prest:u;oes : a· primeira 
qmmdo hOnvessem 1mc10 a montagem da. fabrica e se achas.sem no 
Brasil todos os respectivos · apparelhos e maebinismos e a segunda 
(luan<lo a fabrica já. estiitasse fuucciooando regularmente. 

Em cumprimento a esse decreto foi aber"..a conenrreoeia publica, 
ua qual foram recebidas :13 propostas, dentre as quaes lograram pre
(el'6ncia na classificrção, estuda.ela. por uma commissão de technicos 
iUustr~ e julgada pelo Sr. ministro da Agricultura, as tres seguintas, 

Compa.nbia Necional de Industria. Cbimica, qne pelo valor da. fa
bdca. projectada teria direito a um emprestimo de 91S:750$000; 

2ª) A Santos & Comp. com direito nas mesmas bases, a um em-
prestimo de t.267:895$062; . . 

3ª} Antonio Luiz da Silva, idem, idem a.~ .620:000$000. 
· · Submettidos todos os papeis da coneurreneia. à apreciação 

do Pr&idedte da Republica, resolveu este em i.3,.:de novem
bro de i9f8 concede, os favores do citado decr.:;rU.92:1., aos 
ooncu rrentes ·a.alma. indicados, tornando-os, porém, extensivo 
:i, um 4° concurrente á Sociedade · Anonyma Carbonica, na fórma 
do rlcci·eto que expediu na mesma data, sob n. t3~280, com o·funda
mc11to de que os tres :1 <» concorrentes classificados só poderiam pro
duzir 5.280 trinela.das annuaes de sóda caustica, segundo os plane; 
que apresentaram, quando a. media. de importação .desse prodacto 
no qninquennio de i'M3 a :l.Of7, havia sido de 8.500 toneladas appro
:ximadarnente, vindo, assim, a faltar para as necessidades do mercado 
3.220 toneladas anouaes e pela. raza.o a.inda de que não só a proposta 
de Sociedade Carbonica havia tambem sido clas5ificada. como a mesma. 
sociedade tinha. sua fabrica. quasi completamente iustallada nesta. 
capital, tendo despendido com essa insta.Ilação som01a talvez superior 
a 1.500:000$000. · 

.\ concessã.o dos favores do déereto o. i2. 921 á sociedade aA. 
Garbonica.Q ficou, porém, depoodea1e, 1na fórma do art. 20 do cJt. 
:l.J.380, de {3 de aovenibro de ~9i8 âs tres seguintes restricções: 

a) de ficar a fabrica completa.mente montada ajuizo do Ministerio 
da. Ar;tricultnra, industria-e Commercio; 

b) de i!!icfa.r a conta.r de 60 dias d& da.ta do accõrdo, a. prO!-fuc
ç!!.o do soda caustica, na quantidade mínima admittida. pelo ôecrato. 
n. 12. \lit (500 tonelladas SBgnndo o an. 2" § 2) ; "' · 

e} o emprestimo a. ser concedido a ~a. sociedade nl\O podia ai.ce
der de t.000:000 contos de réis. 

Como se vê entre os cimcessianarios a esse cmprestimo havia. uma 
desigualdade cfo situações, em virtude do cit. decreto tt. 13.280, 
aasim: 

1."- Quanto a.og tres primeiros para a entrega d!\ i• prest:i.çãa do 
emprestiDlO bastBria Q~O houvessem cril\"IClADO li. ltO~TAGBlf•> da faOrlOll. 
o·.sa aobaAGm IlO Bralil toàoi oa i1Jpll'eU1~1 e znaohixiiamos ; ao p&UQ 
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qu~ pan,ao ultimo .seria. mister que a fabrica. estivessecicoMPU.'fAY~ 
'.MONTADA J. IUIZO DO Xl~ISTEJUO DA"AGRICULTURA.». ': . . 

d "'f4º-; O empresti~mo ás.3 ~cimeira!; sr-ria na base de70°/0 dova.1.oi' 
e ,abr.ca. e po 'eria. a.tllng1r ·a. 2.00() contos (:1.;rt. 2" § iº do cit. 

decre~o) ª? ~asso.· qne quanto ao ultiio_o seria em base infe~ior o sQ. 
pod('r1a a~trnw· a LOOO contos no maximo. . -

De a~cõrdo com o citado derreto n. 13. 2EO, fQra m- os CQncurreíi"'.'
~ conv1dadQs por edital de 23 de novembro c}e HH8 a assign:ir 
ajustes, em q:ic seriam cstabeleddas as clausulas a serem cumpridas 
por elles e pela Uniilo. 

Informou o Sr. ministro da. Ag-ricultura, na exposi~ã.o de mo• 
tivos. ap~escntada ao Sr. Pr.Q.s!dcnte <la Republica., que a assignatura.. 
de t~l's a1ustes não se chegou ~ e,!fcctuar. por falta de foraecimento 
pelo fh~nro r'os recur:;os oec~ssarios para os depositos 0rfl dinbei.L'o 
no ~anco do Brasil, a que a Uni:io ficaria obr'i!?ada. logo a.pó~ a assi~ 
g~1atura na fórmn. do citado decreto ti ... 12.821, ·a vista.de que o mi
nistrQ Padna. Sa.lles consultou o Tribunal de Contas pol' a\·iso sob' 
n. 938. de. :l de abril O.e ·:f9:1.9, · sa podia ser a.b~rto o credito de 
4~803:0>U, para a. concessão dos emp:.-ostimos previstos pelo decreto 
n. H.280, pj;,c.cedendo a. assigna.tura e registro na:quelle Tribunal; 
dos nece&:a rfiJ§ a:j nstes. - ' · 

, Como não tivesse esse Tribunal respondido á.consulta at~ 3:1. ds 
maio de :1.919 e tom:io ea'.lii<-ado, p0rtanto a. faculdade que tinba o 
Poder· Exeeutivo de abrir o ailndido Ct'edito, o Sr. ·Presidente. da. 
Republic~ em menc;agem·de 29 de dezembro de i9!9; .tl.'ansmittiu ao 
Congre5so a· exposiç:to de· motivos. do ministr~ da Agl'icultnra., d_a. 

.· mesma data, afim de que fosse resolvido o. que ·parel:esse ~,ma.lS . 
. acertado sobre o assu111pto. . 

Para. decidir sobre a memagém requer~u a. Commissuo de Fi· 
na.nça.s a remes;a. de to.ia. o processo administrativo referente ao 
assiímpto, remessa qne foi feita ' inclusiva o parecer do c:onsult.or 
Jnrictieo do. ministerio o qnal opinou que, embora. por culpa exc\uldva. 
do Exer.utivo, nã.O se tivesse lavra.do contracto !i:>rmal_por escripto, 
nll.o podG a Uni'í.o furtar.:se, sob pena. de pagat· pe'rdas e.damnos, a 
fazer os emprestirnos a.o;; concurren tes clas;:ificapos no3 tres primeil"os 
Jogares, cntregaodo-lbe5 a primeira prc;.ta.çã.o logo que pro\·em elles 
ter no Brai:;il o~ approlhos e ma.chinhm_os e iniciado a montagem. 
da fa bl'ica e· a segunda logo c:iue as fabricas tenham func:cionado 
regula:.-mrmte., dentro de um :moo. a contar (la data. do aji1ste - de
ven-Jo, portanto, estar o Governo convenientcn~ente appai·elha·io para 
entregar os:.empreslimos, logo que os concurrentcs preencham ás COll~ 
diçõe:i exigidas oos decretos. " . · 

Nesses . allndirlos papeis vciu ta.mbem uma petição do coócur~ 
rente A.. Santos & Comp ., que. rcrilre a. circuJ!tstaneia de tcl" o pre
sidente rio Tl'ibunal de Contas. para poder dar solnçllo ·á consulta do 
mini;;tro da .\gi-icultura. solicitando informr:ç:<.o do Thesom·o sobre_&· 
esi.;tencfa rte meios p:i.ra. attendet• ao podi·1? da crr :lito 'da~u~lle ~h
nist9rio, soli :ita!(ão es.'la. q no ficou no ga.bmete no Sr. mmi.sLro da. 
Fuecda, sem .ra>pi>s~ des~e i9 de maio dei919. 
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• Coin_pr~ a.~gnabr q4~ os .peticfémarios np aÚQ4ido ;CNu~.ritJleoto 
Já. aUegl!>J1l q Q~ ll-. (~lfia ~e ex;E!~\l~O d~l}4.lelles 4ec~f!~ ltJ.êl! ~a,nsaratn 
e~ba-.ia.11qs e preimzos ag_gt,"a.vando . encal'gQS ~ssur@ic;IQllC Qm i\ instal~ 
lação, encargos que r~lac1(>nam em UYJI montante de :l..4;8~t?2~S5 50 . 

De posse desse~ esclarecimentos entendeu a.inda a CommisslO 
solicitar ao Sr. Ministrotlovas iofonnaçOes sobre os 5egujotSs pontos; 
· •· 4) si. existe qua,lquer ra·lwic;\ de saja ca11stic;11 i11sta,1Iacla, 01,1 em 
"lla.s de 10stallação no pàiz ? . 
- b) Q~~ sa.o ella.s e oQde es4\o sitijadas ; 

e) nçi caso affiruiativo; si estas fnl'l<lições re':l1lltlJ.1'1tJD q9 ~ret.o 
n. i3.280, de :1.918, isto é se foram taes ta.brica.s rondadas po.r aJgu.m 
dos CO!)CllJ'.l'entea classifie;i,do.s no (}Opcurso 'l-bertp pelo GQve"'o para 
a. coq~ d~ fprnos a1.1torizacl~ pelo d~~g, Q. f,~.~I !,!e J9~81 
_ à} si ainda existe a uecessidaqe qe fomentar 4 ~ao de taJ:>.ri-

• ca.s. de tal nat!lre~~. apeia.r da ()!:ls.'511<jã.O dJ g1;1e.rra ~11ndi•l 1 . 
Com o se:.t officio de 7 . do corrente transmitttu o Sr. !IIinistl'o da 

l.gdcultura as informar/\es·J"untas, em que taas itens são assim· re~ 
pon~dos: · · · • · · - · . 

a) que exil;tew duas fu\>ric:is cµjas coµstru~· ~o m\li~ 
&dea.ntadas embora nen~uil)a d'ellas·em funccioaa~epto; • 

b) que essas fabricas são as de A. Santos & Co~p., sit\l*. no 
Engenho da. Pedra, na. freguezia de Iuba.Qma. ~d~ Sopjeda4e d Ca.r
bonica}> situada na rua D. Cla.ra, sobre-o Mnal de .Bemflca· no ))fstri
'Cto Federal; 

e} que é difiicil responder ao 3° quesito per depender do bistorico 
individual de eada eoneurreilte, sendo eerto, porém, que riã.O ~a
varo fundadas antes do concurso, como ai11da hoje •niO .eetá nenbunia 
prompt& e 11.eabada>), . 

Que se consignaram os esforços do Govemo e dos industfiaes, 
pela. necessidade do momento, para. a el'eaçã.o da iodu~tria. de sócia. 
caustica, que géra. mil oatras e que CO!XlO resultado do eoacurSG toma
ram incremento as inicia!ivas de A. Sa.ntos & Comp. que, por SM'em 
proprietarios <le fe.briea de teeído, já be.viam mesmp eoeommend&do 
aJguns apparelbo3 na America do Norte e da so~iedttde «A CubQnica>1 
que já havia começado as suas constr11cções, tendo me:imct apresen~ . 
tado nt>" con~urso plantas do que jl huia feito e se eompromettocam 
a conclur a. fabrica no.praio de 60 dias. Quanto aos outros dous 
ooncnrrente3 nãO oomeçâ.ram ate heje 3.S suas instaUac;ôes .que doria.m 
result.ar totalmente dos favores promettid<>s; 

. d) qu;i.l!t<l a nOOe.ssidade de irulustl'ia, aP,_ezar de eessaç-ão da ~uerra 
extende-se' a informnçto no sentido de justtfical-a. ta1!to mais quanto 
o Brasil, pela abQndaneia de materia. prima para essa. industria (o 
sa.l commum, formado i)éla evaporação nas -salinas naturaes d~. eos
tas insoladas do norte)~ de outros elementos, taes como cornbtist1vs,!o 
acilidade. de; energi~ eteetrica. <!e quêdas de agua ete., está em cón
dições de disputar corn vantagem a eoncnrreneia estrani;aira. . . 

Alonga-se, ainda; a informa.~o ~m demoostrar a flnportapeL& da 
Cndustria de 50da pelos prodt'tctos subsidit.rios e tt1~nufaét11~ q~ a . 
sua producc;ão epgepdra, taes como o cblcN'o da maior appl~ÇIO na 

' 
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~ . 
i°'dus'tri.a de tecidos, na.s da. parte·cte·madeira. e pa.pel, e como t~rm( 
cida, app1ica.ção sufficiente para. autorizar a maior ~omma de protf-} 
cçã.o, além .de mil productos de hygiene e pharmacia. e seus com.po~to;; 
com o acetyleno, (que já. produzimos) como: chloroíormio, tetra. chlo
l'llreto de ca.rbono e tetra. chlorureto de acetyleno. Por outro iado, 
accr.escenta a. ~nformação, a. soda.,. al~m do;; multiplos empregos na;; 
fabricas de tecidos, de sa.bã.o, na. punficaça.o dos petroleos e dos oleo;; 

• de scbisto, vlte culminai.• oa grande industria cbim~a -por excejlenc·ia. 
-a das materias,,corantes. . _ · . · · , _ · '· 

E' essa. a. situação actual da questão spbre a qual, com esses ele
mentos de informação se tem de pronunciar a, Cómmissã.o do 
Finanças. - - - /~ . , : 

. Para. logo resalta. do· com~tente parecer do illustre di.rector do 
Sorvi~o Geologico do Ministerio da. Agricultura-a necessidade da pP<).. 
tecça;o a. industria de soda. caustica. · · 

_ Será, .porém.- a. fórma ideada pelo decreto n. i2. 921. a. mais nti -
para a sua incrementa.Çáo·ou a mais vantajosa para. a União, mor
mente na. sitna.ção de premenéia financeira no momento ? · -

Me.smo que o nã.o seja, pode a União wb pretexto de se nilo ter 
la.vrarlo o êontra.cto escripto, por sua propria. cnlpa., deixar de ·cne •. 
e;tuar os emprestimos a; que se obrigou pelo alludido decreto n. f2.9~-~. -
~pelo de n. ·-t3.280, de f9f8, apezar 'dos cdit!l.es· que expediu cha~ 
mando concur.rencia. e escolhendo-os. , 

A. face juridica des.se problema é difficil e intrinc~da . · 
Os preceitos dos arts. H!i a :l.i$ do decreto n. - -rn~2~7, do 2::: de· 

outubro de.:!9i8, sob cu.ia. vigencia a concurrencfa Joi aberta, j;í. 
esta.tuia.m que.os proprios ajiistes e con'tl'.'actOs feitos com n. União, 
mesmo por escripto, estavam sujeitos .á. eondição suspensiva do ri::- _ 
gistro pelo Tr.ibnna.l de Cotnas e que da negativa desse ·registro 
nenhum êlireito a. reclamaÇlO caberia a·os eontractantes. -

Parece 1ogioo~ a. vista. de taes p1·eceitos, se poder deduiir, com 
·maioria de :t;"a:zão. que esse direit.o de reclamação. não pode existir 
·para os.concurrentes, quando o a.llodido tribnnal nem chamado a se 

. pronnnefar sobre um contracto, que nli.o chegou <1 ser Ja vra~o. 
· Porque, porém, não foi lavra.do·? justamente porque esse _ 

cs.se Tribunal não se pronunciou sobre a: consulta feita pelo Minis
terio da. Agricultura pa1·a a abertura. do credito, que_ GJ.'.:t condiç.1.o 
do contract.o oa ajuste, uma vez que para a valid;!.de des~c era mi,;tér 
:i illdicaÇão do credito a. que ia ser imputada a. despeza.. · 

· O caso é original e imprevisto. . _ · 
. N'a. hypothese de recusa de registro :i. um contracto caJ;ieria. ao 

• Governo, para. maior segurant;a. e. para. eximh--se de qualquer t·c~pon
sabilidade, mandar executar o contracto, fazendo-se o registro sob 
cn:otesto, para ser levado o facto a.o co·nbecimento do Coogresso. 

E' veidade que o art. H5 ·do decreto n. i3.2~7, de 23 de 01.L~ 
-a-moe> de i918, e.st.a.tue que em caso algum, o Gov-erno estará obrig~do 

-. _ a mandar executar o contracto a que o TrTuuna.I negar registro e s6 
·o íará. qnando o intel'e<se'.·pnblioo .3&Sim·o exigir, sem qne d?. nil.b 
axeeuçlo oaib11..direito a. reclamação de qnalquer espeoie ou r~~puil"' 
.iiibU1d&de pua o Thesouro. \ 1 

. , . . . 
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. : E' duvid?za, porém, a legalidade de taes dbpositivos, por11ue 
. liI :OOm que sa.1bam as partes, qu:mdo contractam com o f}ove.rno qu(i 
$eus cont1'aeto.s teem a. eondi~ão ·susponsiva. do registro do Tribunal 
de Contas, co:mtudo é verd~de, ll~ :ro~lhor doutl'ina, que o Estado, 
t")tia.nd1>.~0?~1·uc~. com pa.rtieul!!-r_es, . mvela-se a es~s, simples com(1 
pessoa Jtlrld1ca pnvada e fica snJeito a. Jegis1a.Ção civil commum. 
· Ora. eDtrc as condições illicitas do.s contractos, ptohibidos pelo 
Direito Civil, se incluem os que privarem de toJo etfe1to o acto -ou o 

' sujeitarem aó arbitrio da. uma. das partes (Cod. Civil art. H5}. 
Mas, oa especie, nao se trata de contracto, dir-se-ha. . . 
E' e.xacto, mas é .Ul.mbem fóra de duvida que no nosso Dircito 

Obrigaciorial, pela modificação operada pelo Codigo Civil, a dcclart1-
ção unilateral da vontade, é tambem. boje fonte de obrigações, como 
se dá com a prome$a de recompensa, sobre 1L qu.11 est:ttae o Ct::-: 
ili~ . ' . . . 

· .;Art. i .5Í2. Aquelle que, por a.onuncios publicos, se comprn
metter a recompensa.1· ou gl'a.t ilica.r :l. quem preencb"<L certa. condiç;i.o 
ou desempenhe certo serviço, contrae obl'igação de fazer .o prn
mcttido." · 
· · «Art. L5:13. Quern quer que, nos termos do artigo anteceden te , . 
fizer o dito serviço ou satisfizel' a. dita. eondi9io, ;i.inda que não 
pelo interesse de promessa, poderá exigi.r u. recompens<t estipn
lada.•1 

. Podem esse::; artigos, por rorça da regrá estipulada no a~t. 7" d;1. 
IntL·odueçã.o do mesmo Codigo; ser invllea<ios contra. o Estado, · pelos 
concurrentes, que preenchem a.s condições ;lnouaciadás nos edi -
taes? · 

Oq, expedindo os dacretos de con1;CSS~\.O ~ publicando edicaes as:•~ 
o Estado, como poder publico sobe1·a.oo, discrecionari. amentê. só s 
concentindo <L concessão cm fonte de direito, d~pois de convertido em · 
contra.cto liberal ? 

A hypothese é n0va, come> novn. é iL disposição do nosso Dire.it.o 
Civil, quanto á. declaração uailaterul da vont:tde. E si os jlll'istas offi
dae~, como. acontece com o digno coosultol" Jurídico ao Miaisterio, 
pL·opuguaru a p~rnei1•a doutrina, uão é inconsiderado o re~eio de· que 
-clla venb;t a. merooer aga.za1ho nos nossos tribuna.es judiciari.os, ·que 
teem de decidi .. em definitiva., os pleitos que, porventnt·a, se ·p0s5am 
travar' a 1·cspcito e· cujos resulta.dos, portanto, n:t melhor 11ypotbesf!; 
se afiguralD duvidosos pat'a a. União. · . 

· Si ess:L é :i. face jurídica da. questão , poi· outra. face. 
p~lo seu lado moral, é indubitavel que se nao. J.ustific:t 
por motivo de ordem alguma. que f:ilto o Govel'DO Brasileu·o aos 
com1H'Omissos solemne e publicamente empenhados, para com os coo .. 
i:nrrentes classificados e que tenham satisfeito ás condiçOes impostas 
nos editaes de concurrencia e nos decretos já citados. . 

A dacisao do caso versa. apenas, portanto, :i: nosso v~r sübrt:: um:i. 
questão simples de facto, que é :1 de saber si os :illudidos concurrente.-; 
sa.tislizcram ou nã.o á~ condiçõe,c.; do edita1. iJa.ra verifica.r si tem elle~ 
~u não direito :i.o& favores promettidos,-.quc, itliási cifram-se em. um 
~deau~lllt!Dto~ a: tit'llo da emprastlipo a tne4i1rnte, garim-U"' llypotb&-.. 

. .. ' . 
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i:a.r1a de ted• .oa bens· t). ditei tos ' 4e fa.bri~os; atê . a .. reSutulç:io elo 
mesmo adea.ntamento. · . 

J?a lnformaçlo Junta consta: que 1Jol.1s dos coneurrentes: a Com -
panb1a. Nacional da Industria. Cbimica e -i\ntooio Luiz da Silva. a.tl! 
hoje não t'.omeçaram as respectivas install~. paracando ao reln.to1 
de informação transmittida pelo Sr. Minlstr() da. Agricultura, quo a 
exeeu~ dos serviços devia re!!ult;lr dos favores promettidos. 

E' possível, até, po~ta.nto, que tenham d~stido d~ emprehendl
IDento, dado o e:_neareeunent.o das iostall:i.~ qu~ ter&.'l.m de tn.ze1· 
resultante da baixa. do nosso cambio. · · 

Resta.m, por conseguinte, as d~a.s unfea.$ propostas: a de A. Saotos 
._ 1St C".omp. e ·a. da sociedade «A Ca.rbonicaP, que, embora c1Wlftcad1& 

pela junta techniea que estudou a e()ncurreneia, nas 1'11.rlas &abolias 
~ue Ol"~aoizoa, dando-lhe o .f:1> logar pelo eriterio da. producção annua.!. 
o 6D qaaoto ao melhor aproreitamento do emprestimo, o tiD qua.nto ao 
prazo para funcci~oa~ento - não rot classificada entre aa tres profú· 

· ridas, pel~ ~nistl"o que julgou a. concurrencia. 
A exten~ daa pl'Qvas a esta ultima empreza resultou do um de-

çret.o espeeia:l, como vimos. . · · 
··, · Sam discutir a leplida.!le desse decreto, post-ooncul"reooiA o ac

ceitan«Jo como legitimo o acto do Executivo, i vista dos termos am
plissi.mos (ia lei. 3,3t6 de i6 de agosto de i917, lei de exeepçlo, por 
motivo da. guerra, -qae auctorizou o Presidente da Republi.da, do 
.mod~ geral e irrestricto, «~ ~lebrar accltrdo e tomar todas aa J>rovi
deneia.s necessarias para. aIQpa,rar e fomentar a. produ~ n1'Cion&l, 
pelo medo mais conveniente» comtudo dos teJ:lllos do mesmo déoreto 
se •eriftoa que a conce!;são do emprestimo ã. sociedade «A C&rbonlCIL•• 
.fica depend.ente · além de outr;ls restricções, d& monta_gem completa 
da f~.btjca, a jnizo .do Ministerlo d~ Agricultura, Industria o Com-

· merc10 • 
. Ora, d& informa~ remettida. se verlft.ea que a. monta.gero não ost.o\ 

comple~a. 'pois na Iettra e d a. mesma informa~o 99 aftlrma toxtual
mente, que nenhuma das fabricas está prompta e acaba~. 

Acerésce ai.nda, em.relaÇãO, a 0$58 .eoncl)rrcnte, qae o Co111ultor 
urid.ico do Minlsterio, por motivos .que, ·aliá&, pão constam do aau pa
recer-, n~.o inclulo eotr~ os que reputa com direito ao i•oooblmeuto 
do empt'.eStimO' e não parooe acertado, portánto, que, tem mall OU• 
m·e e ulterior avengu:i.ção, vote o legislativo c:redit.os para a ooaaa.10. 

· daqoelle favor. . · 
Em relação, porém, ~o concorrente A. Santos & Comp. que, 

consta. da lntormação do Sr. direçt.or do Se"lço G&Ologloo e Mlnora
logioo,- está. concluido a appaN}tiagem de sua fabrica o _prateado doo· 
tro de·tteS meses com~ com u~a '[ll"Ol1u,...çto diana do dos t.anella
da•; e· cuja Situação juridica 6 regida nã.O só[Jlente pelo daoraLo n12· 
mero i3.280, como acontece com a. tcColonia.,,, mas pelo decreto nu· 
mero i2;92f, que na.o exigia a «montagem completa.» m&S o lntolo da 
re.apectiva. monta!?e!ll• e a chegada ao Brasil dos· machlnlsmOll o 1'p
pu'elbos• par& reeeber a iª pi-estação tlcando a _2" dependoutQ do tuu
cclonamento; que e5pero esse coocu'""°te em 3 meias - parece do 
jll8tfça e me.mto cooveQ.ienteaos interesses da. União, para ovlta.r plol
tol pomveb, oma ves que esse çonourreote Jí allep aval~du ~ 
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tias e damnos. com a qemora da satlafa.ção dos compromissos por 
parte do Governo, q11e se babilite este ao !)agamento daqu~!la.3 pres-' 
taçõos, uma vez provada a observancia dns condições estabelecidas 
·pelo decreto da concessl!.o. • 

E, como, por esso dec;reto, as imporlancins daquella~ prestações 
tee~ de ser deposita(ias no Banco do Brasil, dQ qual s6 serão .retiradas 
por ordem. dire,cta do ministro, mas pode esse regimen de ordena.:. 
·çã.o d~ paga.m~mto ser interpreta.do como dispensa do exa.me da lega
lid~d~ da despeza. pe~o Tribunal de Ccntas, o que não pode estar no 
espmto do me\;mo decreto - é a. Commissão de Finanças de parecer 
q1;1e seja. submettido ,á. deliberação e voto da Gamara o seguinte pro-
jecto de lei: · . · · 

O Congreiso Naciona: L'esolve: 
Art. i 0-Fica o Presidente da Republica a.utorisado a a.bt•ir, pelo 

Ministerio da Agricultura, Industria e Commorcio, ··o credito de 
L267:89SS062 , afim de poder et'rectua.1· com A. Sª'1;1tQs ~ .Çomp . • 
o c~ntracto 011 aju:>le a que se refer~m os decretQs 0$. :t~.92i çle 
i5 ce .ruarço de :1.9!8 e n . i3.280 de i3 de novembro do mes1110 
anuo, para a fabriçação de sóda caustica.. 

· ,\rt. 2•- O pagamento das prestações resultantes do mesma 
ajl,lste pu contracto, dependerá de registro pr~vio do Tribupal de 
Contas, para o fiin de ser apurada a observa.ncia de todas as con4 

diçõ~ estabelecidas nos citados decrotos. 
Art. 3°. O Governo decretará. a re1ogação da promessa dl' em4 

·prestimos, em relação aos concurrento.s aos favores dos mesmos de
cretos, que não provem ter preencbido ai; condições nelles esta~le
clóas, até que o Congres:so se manireste sobro o rcgimen ~ adaptar 
para protecção da industria de soda c:im;ti~ . 

Art. !•. Revogam-se as dispo:.ições cm contrario. 
Sala da COmmissao de Finanças, . de dezembro de i 9!0 . 

MENSAGEM A QUE SE Rl';F'ERE O PARECER 

· . Srs . . membros do Congresso Nacioníll - Tenho a honra 
·de vo~ tra.nsmittir a ipch.i.sa ~osir;ão do Ministro da· Agri
cultµra. ~nqt\stria e Oornmerc10 sobre os epcargos ~~umidos 
pelo Governo em virtude do decreto n. 1a.zso, ·de 13 · ele rio
verobrc,r de 1918, que 'concede favores pa,ra a installação de 
f~bricas de soda C!lUStica, afim de que · o Congresso Naeiopal 
se digne. de resolver como entender acertado. . 

Rio de JaneiJ'o, 2~ .de dezembx:o d.e ~ 9t9, 98º '.ia Indepen-: 
de~cia e 3iQ da Repubhca. - · Epitacio Pe:raóa. 

. Sr. Presiden.te da Republica· - :E.nú-e os act.Qs .e.xpedid-05 
pelo Governo no Quatriennto passado com o intuito · de am
parar e fomentar a producção naoional nos ter!lloe do decreto 
legislativo n. 3.316, de 16 de .agosto de i9i7, f1gura o decreto 
n. t~; Q.21, de ~G de me.rço ae i9llJ, oonce<leodo favorcis P_f'a 

'·' .' 
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ANNKES n . ..: CAM.AR:\ 

-a. in~t~Uação de fabricas de soda çaustíca,-d~creto esse que ·fôi 
modificado _em agumas. de ·suas dlsposi\.ões :pelo. -de- .n. 1.3."009 · . 
. d~ 4 de maio de 1918, . · · ' 
. : .. De accótdo com ess2s actos teriam direito a um empre::; ... 
l\_!110· cor.respondente a 15 % no valor de cada fabrica. mas· 
li.ao excedendo d.e 2.: 00'0 :'000$ a importancia de cada enipre::.-
1.nno, as trcs pr1me1ras em prezas que· se propuzessem a fazf\r 
taes installaãões estipuladas nos alludido;; dP.Cretos. . 

Por editaes publicados no Dfurie- Offieial foram convida
dos 08 infore~sados no assuunpto a apresetnta~em suâs pro
postas e no dia .marqado para a abertura. . .,da _concurrencia fo
t·am esta,s receb1das, ·em numero de . 11~. aas ·quaes duas dei
xaram de ser t_omadas em consideracão por não terem os au
lpres demomfra-Oo a sua idoneidade perante a commissão 

. ,julgadora. 
, Depois de prolongados estudos e minucioso exame de 
-0ada uma das propostas essà commissão· apresentou seru pu.-
1·ecer .em -29 de agosto, '·ao então :\finistro da Agricultura e 
.este,. }1or despacho de 3t do mesmo mez, deu preferencia em 
;primeiro Jogar li Companhia Nacional de Industria Chimica. 

· !.'eferente a uma fabrica á installal'-se em Icanhema ilha de 
Santo Amaro. no c.anai de Santo!;;, Estado de S. Pnulo; em 
~egundo logar á proposta de A. Santos & Comp., (Edward , 

· Clayton. Antonio ~Ferreira. dos Santos e Adolpho Schmiclt). · · 
referente u .uma fabrica a iilstallar-sc em Engenho da Pedra, 
freguezia de Inha.úma. Distrfoto Federal: e em terceiro ln
~ar á de ·Antonio Lui7. da Silva •. ieferent.e a uma fabrica a 
fostallar-s~ na rua. Beinfica. tnmbem no Districto Federal. 
·com a obrigação de escolh11fr tJ pro.ponent.(\ outra. localidadn 
crn virtude do disposto na parte final da lettra e do _art. ,_3". 
do decreto n. 12. 921. de ~6 de murço de i918. ·que impunha 
n condição de serem. as fabricas inst.alladas em localidade;.; 
diforentes. . 

Submettidos todos ·os papeis á apreciai,:.ão do Presidente 
da Republica resolveu o mesmo conceder os favores do de
creto n. 1~. 921. aos concurrentes acima indicados. t.ornan
do-os extensivos; 'pelos fundamentos do decreto ri. 13. 280, 
de i3 de novembro A.inda de 1g1s·, a um 4" concrnr.rente, a So
dedade Anon.vma A Ca,rbonicn, que tinha sua -fablrica qua~i 

· completamenü1. installadâ ·nesta -Capital e assumira o com
promisso de iniciar, dentro de sessenta Clia.s (60). a con~r da 
assignatura do nece·ssario ter.mo de aceilrdo, a produeçao d"e 
..;oda caustica na quantidade mínima exigi.da pelo decreto de 
1.6 de março. · 
· Ultimada. .assim, a primeira phase do processo de con
cessão -Oos favores- a que se retere a presente exposicão, res
tava a este ministerio convidar os coneessionarios a virem 
:issignar, dentrCl do prazo de dez d.ias, fixado no edital de i 
<le maio de 19i8. . os ·ajustes estabeleeendo as elau.sUJlas n~ces~ 
aarias no cumprimento das obrigações resultantes dos divP.r~ 
sei:; .aBt.os acima. enumerados. . 

A essa .convite, que foi feito por edital de U de novem~ 
b~,- oo.rreilponder~ pr~wptame-nte todos a_s conoenionarios, 
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SESSÃO m i7 nF. D'EZEMBRO DE 1920 'ifl-:-

• • · .Mas; n}io f1'nrlo porliiln esf.P. ministr.ri~ obter do TheS•llLro 
N:w1on_al n,; rer.m·so>; e<Jm qi·i,~ t•infava pirra, rlar execueão a 
tae;; a111sr.<':''. l'·"~m·;;o;; qu<:>. 1~m Yirt11de do êfüposto no art. 1º 
do. d'.!Cl'eto u. 2 .. ~:?J. dcvrriarn ~cr depositados no Ban'Co do 
Brasil. logo depois <le assignados os mesmos ajustes viram-ee 

· os ine1u: a·nt.N'C'$~nre" ohri!!"nrln·;; n 11oiar a a!'simat.~ra de~ses 
, act()s até que semelhante nifficuldadr :fosse removida. . 

. Por fim r1~;:.nlvr11 ll :}:lini.s t.rn Va<lna Salles consultar -0 
T_r1hunal dP.- .Contai:: ;;;nbr0 (í..-no;:.:::íhili<larlo ela abertura do cre
dito. que se tornavn; TIC'~<>~ml'in l'." 111w ;:.~ria fle '•.803 :645$052. 
rl0;; qn~ns !l ·l.5 :j50$ sr. 1lP~fi11::n·;i'11 ;í r.0mp:rnhia Nacional OP. 
[ndustr1a Ch1m1ca. 1. 26? :895$062 á firma A. Sa;o.tos & COm
nanhia. -t.620:000$ a Anl.üniu Luiz iª 8ih-a e 1.000 :000$ á 
Socierla<le Annn~nma A t.arboPir.a. tudo nos term0s <ln de
creto 11. 13.2.'3íl. <le -13 de nm·f'rnlirn df\ 191.8. 
. Entretanto. essa consulta não tendo tido solução até 31 
<le maio ultimo. f'llc111c011 n fac11l<la·dr -que .. nos f,p.rmo!'; do de~ 
e!'eto n. 3. 31ô. dn 1 ô dr. agof>f.n dr» 1.917 finhn. o Poder Ex<'· 
CtltiYO Cll'.': :\bTir o alludi-do credito. 

A~sim ~Pntkt. levo :'>O cnnhrrimnn to -Ot> V. Ex. n presenf.e. 
·exposição, ·propondo a V. Ex. que a apresente ao Congresso 

' Nacional: que delibérará. no srn alto ent.ender de accôrdo 
cnrn os inforrssc;; dn Nacllo. / 

Secretaria .df' Estado ·rlo.~ l\'P.gociM da A~rir.ulfarrn. íf"n
austria e .Commercio. em 29 de dezembro de t9f9. - Simõe.~ 
'Lopes. - A' quem fez ;.l reqÚisição. 

N. 709 ' - i.~20. 

Jfrm.dn. r:o11-tar tempo r.tr. .~en•it;o, para o eff efto de melhorf.o. 
de reformri. no f• tcn1Jr1te-mtrl)hinisfo r ef nrm.11.dn da Ar
m.ada, H<'nrfoue Paulo Fen1ancfe1;_: com svJJ1;titu,ti110.~ da 
Cmn.m:i.~são d<' Finaw;as. 

10 {º t.r.uente-mnr..hinista. r eformado. da :Arm.ada. Henri
que Paulo Fernnndes. reqticreu lhe fo;:sc ·contado. nara me
lhoria d e reforma. '1 poriodo nP quatro annos e quatro mezes 
P,m quP t.rn.b_alhou, nomn aprnndiz. r.m nfficinas do Arsenal 
dn Mnrinnn. desfa. 'Capital. · 

O Congresso Nacional tem attendido, invaria.velmente. a 
'pedidM idr>ntkn~. •manilantio $1'jn r.ont.-"t tlo '1 t.empo de i>ffe
ctiyo !=rrvico. A Cnrnmi1'1c;1i0 1fo ·'\fn,ri~hn " G!1P-rra. f.P,J.l~I! f'T i'l 
vi$ta os 'Precedentes. é de parecer seJa d~fer1da. a . sohc1~ação 
o~qup,Jle ofiicial. nelo que apl'es~nt.a o segumte J)t'-OJecto 
õe lei: . · 

.o Cort:.,-""r!!Sso ~acional decreta·: 
Arf.. 1.º Fi.r.a. n Gov~r,no :rntnrizado a mandar. contar ao 

1º teoent.e-machinista. ref-Orma.õo. da. Armada, ·Hennque Pa,ulo 
F~J:'n~ncieS, para o effeito de melhoria ·de sua t'eforma, o pe-
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r!odo em que~9 mesmo -0ffi.cial serviu como aprendiz nas oÍ'
_çmas· do Arseqal de Marinha desta .Capital, -contados tão; só
mente o-s dias em que effectivamente trabalhou. . 

Art. 2,º Revogam!..se a:s.-<Hsposições em contrario. 
' ~ ~ . 

Sala das Commissões. 12.2 tle julho de 19f.W. - Sim.cão 
Leal, Presidente. - Antonio Noau.eira, Relator, - Ottoni Ma
ciel. - l oaquirn Osorio, vencido .:f-'.ll. Osorio de Paiva. - Pe-
reira Leite. ~$ · · · 

O primeiro tenente · machinista ·<'ia Á.rmada, reformado, 
Henrique Paulo Fernandes, requereu ao Congresso Nae-iona,l a 
m9lhoriá. de sua reforma.contando,- para isso, o tempo em que 
serviu como apren<liz nas officinas do · Arsenal de Marinha, 
nes~ Ca;pital. · · 

A .Commissão de Marinha e Guerra entendeu deferir o re
. querime.nto em vista dos precedentes. ·. · 

A :Commissão de -Finanças quiz ouvir o Governo a re;;peito 
• e nesse sentido· opinou em 3 de agosto do corrente .anno. 

Em 9 do'corrente o 2\linisterio <lia -Marinha enviou as in-
formações solicitadas. · 

. .'-~ Commissão de Mari!lha e· Guerra diz que si fõr deferido 
o requerimento, conta.ndo-se ao _peticionaria .quatro ~nnos, seis 
mezes · e nove_ dias, de tempo de serviço, o seu vencimento 

. annual fie.ará augmentado de ~59$996. " _ 
· ' Esse offici.al · peréebe actualmerrte 4 :875$.972 pqr anno ., 

Da_informacãcrdo Sr. cónt.ra-almirante Oliveira Sampaio 
consta que o Mntra-almirante reformado commissario, já fal
iecido João Baptista Ballariny contou dois ann-0s, eincn mezes 

· e i2 dias de tempo de -serviço; que·"o capitão -de fragata refor
mado commissario Alfredo Braga i\íello contou tambem trés 

, annos e nove mezes de tempo de id·entico serviço. 
O contra-almirante Felinto Perry informa que H enge

nheiros ma-chinisi:a.s requereram identica c-Ontagem e obtive- .. 
ram defei-imentó, e que outros ha que não obtiveram identica · 
contagem·. · , , · . 

·Sendo assirri, paroce -de equidade defel'ir o requerimento 
do 1• tenente alludido. mas não nos tel'mos d-o pro-jccto da 
Commissão de ·)farinha e Guerra, que é pessoal, e ~fan. un:a. 
lei geral que ,regularize de vez a situação de todos -Os off1-
ciaes de !\farinha, em identicas condições . 

. Por iss_a, a _Commissão de F~nanças propõe o seguinte 

SUBSTITUTIVO 

. o .Congress=o Nacional decreta: 
Art. 1.º fica o Goverrn:i autorizado a mandal\ contar .. ~a,ra · 

os effeitos da reforma', o per!odo de tempo em {)U~ os off1c1aes 
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de Maril!ha e classes a.nnexas tenham servido· como aprendi~ 
zeR nas C>íficina.s dos arsenaes da Madnha. contados tão só
inP.nte. o~ <lias em que trabalharam. , 

Art. 2. º Revogam-se as ·disposicõcíl em contrario. 
· Sala da Commissão de Financaa, 16 de dezembro da 1920.: 

- Alberfo Maranhâ.o, Pr{)sidente. - Octavio Rocha, Relator •. 
- Oicar Soares. - Ramiro Braga. - Souza Ca$tro. - Cinci.: 
r.ato Braaa. - Pacheco Mendes.-L. <Jorréa de Brito. - Cel.$1) 
Bavma. 

N. 710- 1920 

Reforma a lei ~ promoçúes do E:~ercito 

A Lommi<Jsão <.!e Mal'inha e Guerra. tendo tomadC' ·conb•
~imentc. <la mensagem presidencial, remettendo á Gamara o 
grojooto de reforma da lei de ·promoções uo Exercito, acompa-
11hado da re&pectiva exposicão de motivo~ d(I Sr. Ministro da 
Guerra, con.5idera, realmente, necessaria á reforma da actua.L 
lei. ; 

Desejando a collaboral)ão dos Srs. Deputados na impor
fante medida ,muitos militares, podendo, por isso apresentar 
emendas c.u modificações· convenientes, é de Jlarecer (f'.le o 
projeeto g-overnamental deve ser submettido ao estudo da ca.:. 
mBra, reservando-se. apresentar emendas e inrlicac;ões no se
gundo i.urno, caso necesl3arias, e aeonselhaveis em face d~ 
.exame qUe ora procede earla um dos membros da Com
Jntssão. 

Sala das sessões, 16 de dezembro de 1920. - .tlt.~tonio No
fluçíra, Vice-Presidente. · - Armando Bularmaqu.i, Relator·: 
,__Joaquim Luiz Osorio. - Osorio de Paiva. - Lyra CCl.3tro.•: 
. ,..... Marzo 1Ierme3. 

:MENSAGElM A QÜE SE. REFERE O P.~ECER 

Srs. membros do Congresso Nacional - Por !orça. · ;i::i 
art. i o da lei n. 4. 028, de iO de jan~iro ultimo, foi nomea'la 
uma '·commissãu especial para organi.tar. um projecto de lru 
:regulando as promoções no Exercito, p1 oj ecto que servisse 
de base .ao estudo e á deliberação do !>~der Legi~lativo. 

E' esse trabalho que ora tenho a honra de aprese.n~r 
;lo Congresso Nacional. . . . 
: · Representando, sem exceder l!,as J?OS61.billidac1~s do meio. 
1:lm largo prtlgI'esso sobre a. siiuacao v1gente, comporta ta.lv~ 
amda alguns aperfeiçoamentos que a seguir passo a expo~ 
l>topondo a<> mesmo tempo a redaocão que se me afigura 
conveniente: 
· . Na alinea a do paragrapho un.ioo do art. 8" conviria 4e
~i6 d9 cEstado-Maion aeere.9eentv <ou de Revisã0>, de eou ... 
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:J'ul'mi.Jadr.. c:on:! o que estabelece o 1·e0ulamentti em vigol' d<l 
Escola de Esta.do-1\laior; e na alinea b deP<Jis de uommall.âo, 
<excepto na engenharia, em que as exigeneias para a arre
gimen•tacão e comanindo serão respectivamente de dous e um 
ann0>, em vit:tude· do peqneoo numero de c1>rpos ó.eS$~ 
arma. · . . 

· No art.. i2, melhor seria substituir o § i", proposoo pel:i 
Commissão uma exigencia formal · do serviço arregimen

tado que poderia ser assim .redigida: <Para satisfazer a exi
genea. do paragrapho anterior, o Governo fará arreg.imentat 
todo o offieíal que for promovido, ou logo que· se abra. va.gs1 
no corpo, em conse(lU·enc.ia do preenchimento dessa exigencI'i 
por parte dos . officíaes arregimentados nesse posto.> Para.
g-rapho unico. A exigencfa da. arregimentação será cliSpen
sada ;iquelles que -por dêtermições regulamentai·es tiverem 
prazo fixo para ·o exorcicio das t,espectivas commissões, <lu,.. 
i-a.ute o temno e.m qp.c as exer~em. a.t~ a conclusão dr. 
prazo.~ · - · "'' . · . · 

Conviria aeere.s~entar como par~rapho ao ar!.. 14, 01.1 
novo artigo: d classiffoaQão na esca.a hierar~biea dos offr .. 
ciaes promovidos será feita. salvo o caso do piu-agrapho unicr.: 
do art. 3'.', tendo-se em coDSideração a. data. em que lhe (01-
oonferido o posto imterior ou a qu:e resultar de bonü:iea~e<: 
recebidas. Em igualdade de..-'coiidições. attender-se-ha taro.
bem á. data do·s postos antfriores; qu&n.do estas ainda sejam 
íguaes, 'á maior idade; e finalmente á. sor~. quando eoin0111í'"7 
reni todas as cireumstancias· . Tefetidas. Pa.ragn.pho. Quan.d,:i 
·e.m uma mesma· promocão concorr~rem offieiaes, elevados 1'\!1 

posto immediato, uns ·pelo prinoipio d& antiguidade, outro~ 
pelo do merecúnenw, a cDlloeaçíi.o ·na esoala bierarcbiea :-i~ 
fará, de aooõrdo oom a o~dem e:m que as vagas se aprlrem, 
applicados os pl"incipio.s do arl. 8'". 

Seria. talvez acertado acabar com a. gradlla4.~ão do offiern.t · 
. ao past.o immediato. Parece attender melhor ::.:o fim oolli-
. mado a formula ora. proposta. para o a.rt. :t.5: cO official que, 

satisfazendo os requisitos de promooão, attingir o n. i o::.i 
respecti'Va escala, não será graduado no posto ímmetliata
mente superior, mas, dentro dos limites do quadro a que par
tem~er. goiará das vantagens da reforma e montepio como ~(" 
já estivesse promovido~. · 

.Ao art. i6, . convirja aoereseentar coino paragrapbo: ·<O 
merecimento será computado dentro do proprio ·posto. .l!:ro 
ígualdâd~ de condições, eomputar-se·ha o mereeimento an .. 
terior.>. E á aliena , ... depois de cespooia.lm.ente para os. que 
ti-verem o curso de Estado-Maior>, o seguinte: cou de revi
sã0> • 

.Ao art. 22, por in:teresses de ordem administrativa, pro
põe-se a seguinte modificação: cA. e. Q. serâ constituiil& 
da seguinte maneira: Chefe do E. M. E. e tres generae!; 
proeed~ntes de armas di!feren~s da de que teDba provlnao 
o chefe do E. ?d. E., e todos oom funcção no f!io de Janeiro.·· 
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Ern caso· de empate, prevalecerá a opinião desse ehde. Para
grapho V' Os director-es -de Saude e de A-dministração tam
bem to01a.rão parte n~s ~purações, mas s·ómente naqueUaê 
que interessem respectivamente aos quadros de Saude e <ie 
ln:ten:d'entes.> ., · · · 

E, pelas. mesmas razões, a.ssim convir-ia modificar. o ar
tigo 23: <.A. C. P. será constituída pelo chefe do E. l\1. J!i., 
presld-ente com voto, e d<>us genel.'aes nomeados pelo Minis-
tro da Guerra.> · 

A necessidade de incitar os oifioiae!l. a seguirem Q:; CUl'
sos off'ioiaes das Escol&S de Aperfeir;oamento, de .f!.!staoo
Maior e o Curso de Revisãv, bem como a de crear emutaciio 
entre· os officiaes inscriptos nestas escolas, ao . mesmo temp0 
o pensamento de sanec1onar o trabalho daquelles que parL1-
cu1armente se distinguirem como alumnos, levam o Governa 
a propor· como accrescimo a-o art. 24 os seguintes pàragra
phos: <§ 7 .º Aiém dos· grios previstos no julga.ment<> ia$ 
í'olh.as ae ·conceito -e· de -· resumo da. fé de o!fioio, sor-~o 
concedidas bonüicacões de curso mi:1itar de 0.25 a 2 grau~ 
aos offieiaes, a partir do posto de ca-pitãa, que, com -bom 
apl'OVeitamento, tiverem concluído ós estudos nag Escolas d·· 
Apel'feiçoaJPento -de Officiaes e de Estado-Maior, no cur.::'J 
de Revisão · e nos demais em que tal concessão este.ja consi
gnada nos respootivos regulamentos .. Estes gráos serão adllt- . 
cionados ã média. da qualificação final (§ 1º) e apuraaoE. 
ccmo, parcellas na clas.sifieayão geral (§ 3• do art. 26) : <§ ~· 
_:._ Aos officiaes que, como subalternos, tiverem complet.'109 
o curso com n-m grá{) não inferior a õ, serãQ concect1aas bo
nificações de . 0,25 a 1 . grão, as quaes reverterão em ra.vo;· 
de sua · antiguid~ como accr~soimo ao tempo de servtco 
effectivo para a 'bromocão (art·. - Hl não sttpérior, porém, 
a seis mezes, nem infel"ior a um mez. <§ · 9ª - As bon1ficações 
de que tratam -os §§ 7" e ~ serão computadas uma só vaz e 
deverão ser tomadas em con.sideracão na l)rimeira promo~o 
a que eoricorrer o official depois de obtido o· curso. 

Ao al't. 30, para -0rien~r a- regulamentação da lei, ::seriil 
bem accrescentar após o primeiro· periodo. · e onde conv:i€r; 

·. que: «Serão igualmente organizadas t.abel!as de class1ficMM 
por grãos ·d.{) zero a dez, e, de um modo geral, a$ eomm1ssõr:s, 
servi~os, men~ões, etc., . constantes das 'fés de ôffieio, bem· 
como tabel!as discriminativas, ta.mbem l!·Tn gráos de -O a HJ, 
das diversas qualidades. act.-Os, etc., que conco;oram ã· i'orma
c;ão de conceitos. 

Estas tabel!as sel'Virão de guias <"IU de base na appliea-
1.:ão, por quem de direito. dos gráo_s retstivos ás fés do omc"o 
o áS folhas de conceito I': bonificavões. . 

Quanto ao arL. '32, melhor será que a: e'lcigenma 1:> 
lettra e do art. i 2 entre em vigor .~um anno após 'a appro: -
vação da pres~ntr, lei> e nãn rlous annos, 1~omo _<3Slá.-.. · · 

Rio de Janeiro, de na.embl'O de i.920, no· da. ln~l!en- . 
êlencia e 32 da Republica. Epitacio Pess~a. · 

C. -Vo!. XIV-
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Lei. de promoções parà officiàsa .elo Esi"ito -

Substitue o deoreto n~ 1,.351, de 7 de fevereiro de i89'1 
. . . . . 

CAPITULQ. l 

OlSPOSIÇÕES GERAES . 

Art. i. • O accesso aos postos de ol'ficiaes das differerites 
armas e quadros. <i.o · Es:ercito -será gradual e successrvo,. des .. 
de,.2º tenente ·ate marechal. . • · · 

·-·· Paragrapbo uníco. Em tempo de ·paz não haverá promo ~ 
t;ão ao posto ·de marechal. 
· Art. :2.º Os pQsLos de officiaes são, em . ordem ascendente; 
2· tenente, ·1 ~ tenente, capitão, major, tenen~e-::c01·onel, coro
nel; general de brigada, general de dhisão e marechal; restri
c~os,. ·porém, em cada quadro, aos que a lei respectivament~ 
~. . . 

Arü. 3.• A promoção ao primeiro posto obedec"rã. â or
llem de classificação. intellectual obtida pelos candidatos nos 
cursos escolares, para este fim mantidos pelo Ministerio da 
Guerra, ou ná falta dest-es, em concúrsos regulados para o 
:recrutamento de officiaes. · · ·· 

Paragrapbo unico. A ·este mesmo crite1·io deverêt obede:eer a 1" collocacão dos officiaes nos quadros das respectivas 
armas e l:erviços. . . · 

~rt. 4~º A promo~ão ao primeiro · posto de official nos 
quadros combatentes (infantaria, cavallaria, artilharia e en
genharia} exige os seguintes requisitos: 

· a) curso <ia arma· . ·. - ·; 
· b) tres mézes de s'erviçci num corpo de tropa,· a.pós a ter

minacão do curso; 
e) irreprehensfveI conducta .e vocat;ão profissional,. re

conhieeidas em julgamento de, pelo menos, dous te.rcos dos 
'Officiaes do corpo. . 

§ 1.· O julgamento· de que -trata a alínea e será. feito em 
sessão secreta de todos os officiaes combatentes presentes no 
corpo, da qual se lavrará. 'uma. actn, Cl!Ue será. i'emettida á 
Commissão de Promoções e cujo resultado será, se necessa-. 
;rio, _telegraphi~ente co~unicade> ~elÇ? eom!llandante. do 
cor.po- ao presidente da refe1·1da comm1ssao, af1m de evitar 
quaJqlie1• retardamento. O numero de officiaes julga1:lóres 
não pôde ;:;er · inferior u quatro, o que o· Governo levará em 
conta pai·a a aist.i.·ibuicão dos aspirantes pelos corpos. 

§ 2.º Caso seja desfa.v01l'a.Vel o julgamento de que kal.a o 
jjaragrapbo prece~ente, servirá elle de . base á noD_le!lcáét de 
:um conselllo de Justiça. salvo se o aspirante a off1c1al p~e
fe.ri.i- sua baixa, a qual lhe será _imm~diata.m~nte conced1~a 
pelo commandante do eorpo, ,.ni:dumte .reque1·1mento ª!> l\b-
nistro da Guerra. : · ·., - . . •, 
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Art. -5.~ :\: promocão ao vrirueiro postn ·de officíal iulen~ 
der:\f,e exi;;e al1!m do cur:;o i·c::;pedivo o:; rer;:iuhitos ú e r; do 
a.d. ~· e seu:s parngraphos. 

,\rt. G.° ~\ promo~ão ao vrirn·~il'o po:slo de offíuial de 
saude. (mcdH.:o, vcterimwio e plwnuaccuUco) exige os se-
guinte::; rcqui::ii~w:>: . 

a ) :ser· o candidaio resct·,·h;ta de Primeira ou · sEigunda 
categoria; · 

b) habi!itar'-se em com:un;o pela forma. rcgiU.lada ou teL' 
o curw de escola espe0ialmente mantida para .seu recruta
ment.o. 

Art. 7 .º As promoçõ'es obedei;erã.o aus seguiint'=• princí-
pios: · 

a) antiguklade; 
b ) merecimento; 
e) bravura. 
Art. 8.0 As promo11ões nos diver~os postos se:.-ã.o feitas: 
De 2~ tenenlf} a capitão - por antig:uidade; . 
De capitão a major - um terço das· vagas· por antigui--

ria<le e dous· tercos por mcl'ecimeuto; , 
De major a coronel - metadt: das vaisas pot· mereci

mcnLo e metade pol' anUsuidadc; 
De coronel a general de bri;;ada - i1ur es1:ulha. do Presf

dente tla Republica, entre os coroncis das a.rmas combateIJles 
quie tenham pelo m~nos um armo <le 'effectivo serviçO' em 
commando de tropa, seja cm ~eu posto, seja. no de te11ente
(.'Or'oncl; e no quad1·0 de saude entre o~ seus coroneis. 

De general de brigada a marechal - lJOt' li'vre escolha do 
Presidente da Republica. 

Pai·a~·apl10 unico. A partir do anuu d~ 1929, nenhum 
coronel combatente pot:ferá sei· promovido a general de bri-
gada E\!Dl OS Seguintes requi:silos: . . 

o.) ter o cursu de . .Estado-l\faior: 
b) ter no ruinirno tl'es anno:; de ~1·viço arre;;imeni;acto 

tomo of:ficial su:perior, sendo dous pelo meno~ em commando. 
ArL. 9. º Nenhum oificial podel'á. :;er pronwvido até o posto 

fie coronel; sem preencher o ü1tcr::;tido de: 
T1·es a:nnos - en~re os posto:.; comprchendidos lia híerar· 

cfüa de 2ª tenente a capitão, iu1.Jluindo naquelle o tempo de 
2spirante a official ;· 

· Dous annos - entre o:> úemai:S até coronel; 
Seis me:.es - Para os medicoil do Corpo de Saude. do posta 

de 2º ao de Jº f.rnente. ~ 
Parasrapho unico. Em tcmpn de gu e1·l'a podení o G1Jvet•no 

redu:âr o iute1·::tfoio ou mesmo di5peusal-o. 
Art. :1.0. Em tempo de paz a:; promoções pot• auti~utd11.da 

~ por merecimeiüo só serão efíecfüaua:,; ua:s quatro datas se-
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guintes :- 24 de ft:verefro, 2 .. 4 de maio, ~7 d'3. setem .. bro e 15 d~ ' 
i; ovem.bro. · 

. _ § 1. º Não· será.· reformado por ter aLtingido a idade limíte 
o official que em um destes intervallos tenha :vaga para a pro
.moção ipür antiguidade e esteja qµalificado. 
. • "§ 2. 0 - O offícial. qu~, com direito â promoção, homier·,fal~ 
!ec1do antes da reahzacao desta, será, não obstante, elevado ao 
posto superior, recebendo seti,s herdeiros as van tagens cor-
respondentes. · · · · . 

Art . . 11. Não havendo officiaes qualificados em numero 
"afficiente. para as vagas .de- um· posto, ficarão abertas as que 
.c:e não possam pot. isso preencher, mas terá logar a p!'omoção 
t!O posto · immediatatriente inferior como se não occorrcsse tal 
ileficiencia, .respeitadas as· mesma,s regras ; 

CAPITULO Il 

PROMOÇÃO POR ANTrGUIP,\D:E: 

- Art. 12 . .A. antiguidade é um titulo .á promoção e não um 
direito irrecusavel ao accesso. . . . . -

Para que o officiaI Po~a. ser · promovido por antiguid.ade 
~ ·necessario que uo posto e~ que se encontra: 

. a) não tenha nota ·que desabone sua ~onducta civu e mi-
"dtar; . . . · . . 
· b) tenha capacidade para o . .exercicio .. do novo posto a ju1za 
c1as commissões de qualificação e de promocõe:s; _ 

· e) tenha. pelo menQs um a.nno de servico arregimentado, 
computado neste Or de exercício eventual em funccão de posto . 
. ~uperior. · .. " 

J 1. ~ A exi.gencia da. arregimentação se}á dispensaaa: 
.a) ao official que exercer mandató popular; . . 
b} _em.quanto não estiverem coDStituidos os quadros ·te

t'imicos, desde que o official prove, com documento firmado 
pelo Ministro da Guerra,. que· requereu esse sei-viço mas não 

· lhe foi concedido por motivos cuja r espon::;abilidade c:i.iba ao 
_Governo. · 

§ 2. 0 ·o official que não sat.isfi7.er a condição da a línea. a 
:-leste artigo, e fôr P.reter~do em em promoção 11or antigu·idade, 
~erá reformado, se no pr-azo de Lrinta dias, a contar da data 
d:i preterição, não tiver re!querido Conselho de Justiça para 
.h:istificar-se, ou quando o resultado desse conselho não lhe 
·:·õr favoravel. 

§ 3 . 0 O official qne, aCI alingir a antiguidade para a pr(l
:noção, não satisfizer os requisitos b e e, logo que os preencha, 
dentro da idade limite para o seu posto, será. 1proposto â. pro
moção e retomará o lagar que lhe competiria . se não tivess1J 
rnffrido a preterição . legal. · · 
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Art. ~3. O Conselho de Justiça de que trata o § 2° do ar
tigo ~nrt~i-101', será, ~o caso do art. 4º, ·§ 2º da presente lei, 
co~~1tu1d~.p_elo .,~udllor de guerra, um.capitão presidanf.P. e um 
oft1c1al, 1 ou 2 tenente~ e, nos demais cas')$, pelo auditor de 
guerra, um · coronel :presidente e um official mais anli"o que 
o pr..eterido na promoção . " · 
· . § f. •Ao. presidente da Commisão de p i•omoções ou á a u
toridade competente cabe, em qualquer dos referidos casos. 
mandar ao. commanda;nite _da re~ão ou circumscripção milital' 
a n~cessar1a communrcacao devidamente comprovada, para 

. servir de bas.e ao conselho de j ust.iça que desde logo deve ser 
C'Onvocado pela a'Utoridade. · . 

§ 2. ºNo prazo de 15 dias, salvo o r ecurs1; de defesa, ouvido 
o interessado e f!Xa.minaqas as provas que apresentar, o conse
lho d'e Justii;;a fará. um relatorio e, da sua. decisão, recorrerá.· 
para o· Ministro da Guerra, a quem, finalmente, cabe resolve:- . 

Art. 14. A antiguidade como requisito i)ara promocão será 
contada. pelo tempo de serviço l?'ffectívo no Exercito . 

.Paragrapbo unico . O official em goso de licc.nca para tra
~amenw ou restàbelecil'.nento de ferimentos recebidos em com
nate ou desastro octorrido em acto de serviço, não desconta 
t:sse tem.Po :o.a &U8 antiguidade. O mesmo acont8ce rom o~ 
officiaes em go~o de licenca ou féri1:1s na fórma das leis . 
espeiliaes que assim o estabeleçam, no exercicio do mandato 

.popúlar, em commisSão de immedíata confiança do Presi
dente da Republica e ao que for absolvido em processo re-
gw:J.i'. . . . . 

Art. f5. O official que, satisfazendo os requisitos de pro
moção, attingir o .numero itm da respectiva escala serã gra
duado no posto. inimediatamente superior. dentro dos limites 
do quadro a que pertencer. Ca~o esse offficial não satisfaça 
taes requisitos será graduado o seguinte, obeservadas as 
mesmas cond.io;:-Oes. 

. · CAPITULO ·m 
P~OM:oç~o POR MERECI:M~TO 

Art. 16. Constitue merecimento para a ·promoção pos
suir o candidato além àas condições exigidas para a promoção 
..,or antiguidade, em gráo notaveI: · . 

Subordinação e disciplina; intelli1Tencia e illus'tracâe 
~ompro1;ada; zelo e assiduidade no serviço; bons serviços 

';}restados na plll e ·na · auerra. '. · · . · · 
S 1. º A Sttborctmação e disciplina serão julgadas á luz <1as 

respectivas notas, tendo em vista as circuµistancias que .8' 
determinaram. 

ã 2. • O va!oi· será considerado, não por acto~r isolado/s ~ 
bravura ou simples exemplos dados, porém como resultant~ . ·.· . . ~ . 

• 
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ae uma ac~ão milita'!:'· util em que o officiat tenha .sabidl). 
transmit.tir á tropa que commandava o séntimento ·do dever 
iinJ..losto ·pela situa(!~ojl ·.. . 

§ 3. º A intel~igencia. será compútada pelos acCós de ser
.viço, espceialmente de mioiat.iva, :Profissionalmente ute1s. 

§-4. • . A illustração com'l)-rovada será computada para. aa 
officiaes que t iverern o~ cursos d:is armas ou serviços respe
ctivos, especialmente para os que tiverem o curso de Estado
Maior,. ou t.ambem p-ara os ·que tenham pubHcado trabalhos 
offíc)a!menlC' reconbeciàos uteis ao Exercito. 

§ 5.ºf 0 -:elo será reYelado pela dedicação, espirHo mili
tar e empenho com que o offieial' se tenha havidO' nos diffe
r-entes serYi~ns prestados na l.roI>a ou "Oas cornmissões mih~ · 
tares. 

~ 6. º A atsiduidade· SQrá: medida directament.e peio tempf 
-- que o official êonsagrou á. sun. funccão militar, isto é, pelo 

tempo <1ê sPrvico, exc1uidas todas as licen!)ns, excepto as de 
~e f.rata o parngrapho uníco r!o art. 14 .. 

§ 7 .º O.ç bons serviços prestados n·a paz e na guerra ser~ 
encarados especialmente sob o aspecto do numero de incum
bencias e accões importantes em que se• tenha envolvido o 
officiat com revelaºão do pleno conhecimento dos seus de
veres militarefi. Entre os serviços _de tempo <le paz devem me~ 
recer especial destaque aquelles aferidos na tropa e os presta
dos no exercicio de funccões technicas e de estado-maior. 

Art. 17. Os requisitos para. a promoção pelo principio de 
mer'ecimento não devem ser compu~ados · pela simples men-
1;ão ~º- respec:tivB vocabulo~ ma~ pelos esclarecimentos cor-
relatos. ~· 

-CAPITULO TV 

PRO~to.ÇÃO ·POR BRAVURA 

A1·t. tS. A bravura constit.uA motivo para a promol}ãl) 
quàndo manifestada em acto on netos dP. coragem e audacia, 

• ~'teis ás operações militareE, quer em relacão aos seus effei
tos immediatos .. quer em relacão ao exem11lo dado á tropa. 
. § ~-• A bra~:nra assim _caracterizada poderá ,de~erminar 
promocan me~mo que da acçan resulte a morte do bravo-. 

§ 2." Nenhuma pracn de pret poderá ser . promovida a 
2ª ten~nt.e por acto ou actos de bravura sinão depois de ha~ 
l:lilitada rom o curso .d'arma. A bravura prat.icada pela prai;a 
de pret á qual se reconhe~a o_direito de aspirn.r ao offi~ialato 
terú como comequencia sua immediata matricula na Escola 
l\Iilitar. afim de tirar o curso e ·a$ disciplinas que lhe faltem 
para o ir..grcsso regulamentar; ta! praca terá os vencimentos 
de sargento ajudante. A praca matrlculada na Escola Militar 
l;ll!l v]rtude de pra,'Ura pratj(!ada em campanna será promo-
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vida a 2• t~Tit'nt.e logo quP. termine ·o curso, contando antiirui
.· êade da data P.tn que tiver pral.icado a hravura. 
· § 3. º Quando ~ praça não pudm· ser matriculada na Es ... 
côla . Militar l\ID virtude de ex:ig~ncia~ regulamentares, ou 
quando matriculada nas condic;:.ile~ do artigo precedente nã.o 
conseg1ür tirar o curso, SC!'á promovidn ·a 2º t.iment.e ~ refor
marJa com todos oe vencimentos. 

Art .• 19. No caso de guerra externa a promocãO" por. ora• 
\•ura só poderá . ser feit.a pelo commando em chefe da" força~ 
em operaç:-Oes, no cas<> de luta interna pelo Presidente da Re

. p11blic'1, mediante informações do ref~rido comm:mdo. 
Em qualquer do;; dO\l$ casos a promooão por llravura 

::.ião é· obrigat.oria, só as autoridades referidas podem com
pletar o julgamento da accão det.Rrminante e conveniencifl. de 

. tal medida e esta s6 terá logar emquanto durar a campanha. 
· · Art. 20. A promoção por br:i.vura só será P.ffectu~da 
quando o ofi'icial reunir os requisit.os a e b do art.. 12. NG 
caso contrario -a bravura· será averbada nn. fé de effieio e o 
poder competente decretará .paM, o bravo nessas condições o 
direito ao· soldo .do posto immediatamPnte superior. 

. CAPITULO V. 

PREPATtAQÃC> DAS PRo:vtoOõES 

. Art. 21. Para apurar os requisif.os de accesso dos offi.
. ciaes pelo principio de merecimento e sob este ponto oe vist.a 
. fazer sua qualifirlavão relativn., haverá. uma commissão espe

cial denomiMda <de Qua:lificaç.õe~ (C .. Q); para :propor os M
ficiaes que devem ser promovido1' por antiguidade e os que 
melhor satisfazem a~ condições de promoçã.o por mereci
mento llllverá outra corrimissão especial «de Promoc-Oes> 
(C. ·P.). . . 

§ f.• 0 chefe do D. C. P. o SflCretario da C. Q, e da C. P. 
§ 2.• O presidente da C. Q. e C. P. requisit.ará o pe11soal 

necessario para o SP.rvico das respeat.ivas r-ommissões. 
· Art . .22. A C. Q. será const.ituida. da seguinté maneira:· 
chefe do E. M. E. , .presidente com voto; ires generaes proce~ 
dentes um de ,caOO. 'Uma das armas de infantaria. cava.lltiria e 
arti.l'haria; director de Engenha~l'ia, directOJ' · do Material Be.l
lico, dire(}tor da Adminisfraçáo e di1'ector de Satule. 
. § i º· Os direet.ores de Saude e Administração só toma
rão .parte nas A.puracões que interessp,m respeç.tiYamenf.e aos 

. quadros de saud·e e. dP Intendentes; o director do M. B. s6 
intervirá na qualificacão do11 ofíici:Vl!'l da direetoria e d:is 
diversas ·repartieões e est.abeleeiment.os a ella subordin"'.1,dos. 

§ 2." Os tres generaes das armas servirão em dua11 qua ... 
lii'icaçôP.!' successivas e serão nomeadoi:i por escala pelo Mi
nistro da Guerm. de pre!ereneia dentrs O!! que ti'ver&m 1un

'. cç!o no Rio de Janeiro. 
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§ 3.º A e. O. funccionará nos mezes de dezembro ·e ju
nho e o resultado dos seus trabalhos deve ser entregue á 
C. P ., ao mais tardar, nós ·dias·. 15 de janeiro e 15 de julho. 

Art. 23'. A C. P; será constituída pelo ·Chefe do B. M. lt., · 
· 'Presidente com voto, e dous generaes nomeados semestral

mente pelo ·Ministro da Guern'l por· escala de· antiguidade, a 
partir do mais moderno1 seja qual · fõr a sua ·commissão den-
tro do paii e sem peraa desta. - . 

· . § . f. º Todos os trabalhos relativos· á promoéão dos tre:i 
pr1rne1ros 'POSlOS compelem á C. P ;- . 

§ 2.º A C. P .. apresentará suas propostas n_o Ministerio 
da Guerra, em 10 de fevereiro. 10 de maio (correspondentes 
li qualificação de dezerilbro) , 20 de agosto e 30 de outubro 
(rorresP.ondentes ~ qualificação . de JUBho). 

Art. 24. A qualificação dos orriciaes será feita com os 
segointes. elementos; 

a) fé de. oficio; 
b) folhn.s de conceito. 
§ 1.9 Para que esses elementos se traduzam na qualifi~ 

CilCãG do official, cada um denes, eomo lambem os requisi
tos de que elle é a gynthes~. é .iulgado separadamente. em 
grár·s. A qua.Ii!ioo..cão ·final resulta da m~dia aritbmetica dos 
grãos dos dous elementos, como o de .r,ada um destes é dado 
p~la média arithmetica dos grãos attribuidos a cada um dos 
TP.quisitos compoti.enteS'. · · . 

§ 2.º Pa~ a i'é de officfo os grãos variarão de· zero 1\ 
dez .e resultarão unicamente do julgamento da C_. Q. Para 
a:1 folhas de 'CODCeif.O OS gráOS variarão tambem de Z·ero .a 
dez e resü.lúlrão 1da média dos grãos dados pelos diversos ehe
f e!3 a · qu~ esttv~r subordinado o offieia.1 e da. média · dos que 
lhe forem <lados pelos membros da e. Q. . .. 

§ 3.• Para o julgamento das fés de officio e das i'olha.s 
d~ "eonceito os membros da e. Q. poderão recorrer a infor
mat;óes s'Ubsidia'l'ias que tenham obtido de qualqued origem. 
ou por enes solicitadas de qualquer autoridade. ou por esta 
espontaneamente remettida. · · · . 

Estas informacões subsidiarias. desde que produzam ef· 
feito, serão incluídas no processo de qu~lificac.;ão e- meneio- · 
nadas em acta. · · · 

. § 4.º Nos julgamentos pelos · ebe:l'es ou pelos membros da 
C. Q. não haverá grãos fraeeioiiarios; na determinação p o

. rém das médias pareiaes ou . finaes rtãri será desprem.da a 
!racção. 

' · § 5.º Os chefes que emittem conceito sobre os officbe:>. 
$Ü.O: 

a ) no troJ)a - commandante de batalbão, gropo, regi
·nieoto, brigada, districto e divisã;o~ 

b) 't108 imtitutos ou serviços -"- chefes de reparti~i5es ou 
estabe!ecimentos, dirr'ec~ores e commálldantea; -

•" 
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e) no Gabi11ef.e do M. G. e na Casa Militcrr - os respe-
ctivo.s chefes; .-

d'; cdclidos ·1nilitares e todos os of ficiaes não iticluillos 
nas,. let_tras precedentes - o Chefe do E . 'M. E.; . 

§ 6.º As folhas. de eonceito são encaminhadas ao Chefe 
da ú. Q .. por via hierarchica e em cada tramite da mesma 
vão recebendo os gráos do Tespectivo chefe. 

§ 7.u Todo chefe e'..'Lercern com o maximo criterio essa 
grave funccã:o de emf!Ltir conceito sobre seus suboTdina:los 
e dêix.ará de fazel-o quando não tiver base · sufficiente, de
clarando-o na folba.. . 

, Att. 25 .. As folhjl's de conceito para os officiaes coroecam 
a ser ul'gamzadas desde a data de sua promoção a. 1 ª tenente, 
sendo .que neste posto ellas limitar-se-hão aos esc•larecimen
los ne~t:ssarios para o 'mmprimento da lettra b do art. 12. 

· Art. 26. Na prime.ira qualificacão em que for i.ncJuido 
o offü.:ial serão levadas ~m conta. suas folhas de conceito já 
existentes, como tambe-m a fé ' de officio desde o inicio da 
.:arrebi . Em cada. qualificação seguinte será wnsidelt'ada a 
folha rlrc conceito da qualíficação anterior no mesmo po·sto. 

§ 1.º De capH:ão a tenente-c'Oronel o oíficial ~oncorrêrá 
:i qu::i.lificacão para a. p.Tomoção desde que tenha c-ompletado 

· o intersticio. · 
§ 2." Para a execução deste artigo o D. C. organfa:ará 

.· os ?·eç!J.111.os das fés de officio dos officiaes que completarem 
o intersiicio até a data designada para a entrega da quali
ficação. Estes xe·sumos devem ser astabelecfdos de accõrdo 
com üs modelos organizado·s de conformidade com esta lei 
e deverão ficar prompt.os, ao mais tardar, .jous mezes ~ntes 
da reun!ão da C. Q.; serão facultados aos exames do's in-
teressados. · 

§ 3.0 C<lmo resultado da qualificação ficarrá. definido o 
logar de merecimento d<> official entre seus camaradas de 
posto f; a rela.cão assim organizada será publicada em bole-
tim re~ervado, remett.ido aos interessados. ' 

A.l't. 27. A proposta para as promoçõ'es por ant.igu!dade 
aos p<:>3tos de officiaes superiores. será feita dentre os 'llOmes 
qualificado:;, na ordem c!e suas antiguidadés; para as pro
mocõe5 ac;>s tres primeiro$ postos, após o exame das concF-' 
.c.;ões respectms. · 

Ari~. 28. A proposta de promoção por merecimento serú 
feita ao Governo em ~ista constítuida para eada posto com 
tantos nomes qµantas as vagas mai.s dons. Estes .nomes :.:erão 
e'gcolhidps dentre os de melhor crualificaçã·o · attingindo a:t<'.i . 
o numero de ordem triplo do que deve conter a lista . 

Pai'ag.rapb(J unieo. Quando o numero de qualificado~ em 
cada posto não permittir o preanchiment.o da lista de 
accõrdo com a parte primeira àesle artigo, ser~o propostos 
todos os qualificados, ·mas dous deltes não s&'ão prúmO'Vi<io'S 
por merecimento. As vagas que nssfrn ficttrem serão r~er-
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'vadas Pat'a o mesmo _principio. Applicar~·se-ha a regr3 do 
art. 11-.· ~ 

. Al·t.. 29. ·Na escOlba · dos nomes que devem antrar na 
hsta. 'J: f; • _ p. levará em: CORta OS document-OS que serviram á. 
QU-a.i1f1eaçao desses offic1a.es e o seu j ui:i:o pessoal sobre elles. 

CAPITUI .. O. 'VI 
;; . 

REGIMENTO::; I!';"TERNOS E MODELOS 

Art. 30. A prime!rll e. Q. e a primeira e. P. n omea
das em vi~IUM · desta lei organizarão o r~spect.ivo rE>.gimento 
interno e os modelos do'S resumos de fé de officio e das fo
lhas de c.onceito; hem como as ínstruc~õe~ para sua esc.riOtu-
racão ' · 
· - Es~1>s regimento'S, modeios e instr.u~.ões •. 'Serã1r reviSt.os 
triennalmente pela~ eommissões que funccionarem no t.ermo 
des8e P t!J'iod<J. A ap?J.'ov:ição destas di'sposiçõP.s rte:penderá 
~ómen~e das resi-ec-t'iva~ commis::ões 'é 1>erão ·publicadas i;io 
_<tl,olet1m dei Exercito>. ', .'- · 

DISPOSTÇÕC:!:t ~o\NSITORIAS 

Art. 31.- Emq\ianto e:Lisfrl'em nas arma's de infantaria e 
eav~Jlarfa t.enentes (primeiros e. segundos} sem o ll.'especl.ivo 
curso estes continuarão a . ser promovidos por atl't.iguiciad·e 
P-a razão de um tér~o das vagas, no quadro dê ·seu posto, 
quando lhes. tocair. • · · . · · 

. Art. 32. A e:rlgencia da Iettra. e. do art. 12 só entrará 
em vigor dous ànnos 'após a approva!;ãO da presente lei. Elia 
é dispensada aos officiaes da aetiva do quadro especial. 

Art. 33. Emquanto esta lei não fôr posta em vigor, O!h 
coroneis ·que forem graduados em general de brigada poderão 
~e reformar como sí eífect.ivos ,fossem neste . posto. 

Art. 34. Para as · promoci}es i:la 2• Linha. tomará parte 
na C. Q. e na .e. P . <>general chefe. do D.· G. II. 

· Art. 35 . Logo apó!l a promulgncão da presente .lei s.,t'â 
nomeada a primeira e. Q. a qual fratará de organizar. os 
seu;; trabalho;; m ehejonndos no . art.. 30, de fórrila quf> pogsa 
fazer regularmente a primeira qualifica~ão em. .iunho 
de 1921. . 

Art. 36. Até 24 de maio de 192i a$ P,rorno0ões contl .. 
nuarão a ser feita~, sl!g:nndo o decreto 1..351. de ·7 de ·feve
reiro de 1891. data f!m que 9 mesmo· ~erá definitivament.e re

. vogado P. nomeada a primeira C .. P ·: d!' aecõrdo com ª ~ pre-
SP.nte lt>i. - MarP.ehal Bento Ribeiro: -. José Eusebw de 
Olivefra . - Gener al Onofre Rib~iro. - T_hgmaz Pará. au-. 
ditor de gueçra. - Octavio Ror.ha. - Caintao los!. Pompeu 

. de ·Albuq·u.erqu.e Ca1)alcti-nti. -A' Commi~ de_Marinha e Gner_ra •. 
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~ SESS~O EM 1.7 bE DEZE.MBRO _DE 192Q 81.{ _, 
·-º Sr .. Presidente - Estâ finda a leitura elo expediente., 

~stii.o inscript.o.:; no cxpedien1e •us Srs. Deputados Nicanor 
Nas01mento e Jos~ August,o .. · 

Na fórm~ do RP-girrrnnt.o tem a palavra o SI' •• Tos~ Augusto., 

O Sr. José Augusto - Sr. Presidente, mal poss" 
a minha emocão para pronunciar algumas palavras em home
nag;em á memori:l de um. dos me~.s maiores .amigos, o Dr. 
!lfe1ra e S:i, hontem fallec1do 11a mmha terra. 

A m_inha estima, a mais intíma, as minhas relacões as 
mais estreitas, com o extincto de hontem não me· · tornam 
suspe_ito para 5iizer dos merit.os deste gTandfl vulto da magis-
tratura brasileira. · 

Não ha 'filho do Rio Grande do Norte que não se sinta 
obrig-ado ·a render um preito de justiça ás qualidades exce

. pcionaes daquelle que até hontem exercia alli a magistratura 
Jederal. (Apoüido; muito bem. ) · 

O Dr. l\íeirn e Sá não nasceu no meu Estado era filho 
da Parahyba, mas desde cedo, desde o inicio da· suà vida pu
blica. dedicou toda a sua actividade em bem defender a jus
tiça ·e praticar o-direit.o na tr:rra que me deu o berço. °Foi 
alii que. o extincto iniciou a sua vida na magistratura. per.:. 
correndo todas a;; escala1> deste nobre sacerdoc.io: foi pro
motor. publico, juiz municipal,· juiz de direito, chefe de po
licia, (lesembargado'r,, presidP(nte _do Superior Tribunal de 
Justiça e. afinal, juiz federn1. úonduzrno a t.odas essas $\il.ua
C'õés .não s6 pelo profundo conhecimento da sciencia do di
reito;· da qual era um dos mais illnstrf\s e emeritos cultores. 
ma~ Lambem pelo cumprimento cxacto dos seus deveres, por 
que o Dr. l\feira e Sá não era, só um sabedor de sciencia. ju
ridica, era, ainda, uma conscit>ncia ao serviço peramnente do 

-direito. 

O Sn. .. JuvENAL LAMARTINE - Era nm dos mais illnstres 
e eminentP.s jurisconsultos do Brasil. 

. o SR. JOSÉ AUGUSTO - V. Ex. diz bem: o Dr. Meira e 
Sá foi um dos mai~ alias r autorizado~ cios nosso:; .iuh::.con
suUos. 

Vou repefi.r á Camara um episodio que ha poucos dü_is 
me foi ·nal'.rado por um grande advogado. do fôro ~es~a Capi
tal, episodio do qual resnU.a a grn.ndf' f1gura de JUr1stn. IJUe 
era o Dr. Meira e Sá... . . ' .. 

Reunia-se nest.a Capital o Primeiro Congresso Jnndico 
Brasileiro. O Tribunal de Justit?-a do meu Estado, enliio, pre
i.iidido pelo Dr. Meira e Sá, commissionou o . self _presidente 
:para vir rr.prr6ental-o nacj~elle. certamen JUr1dmo.. Esse 
digno compal.ricio para aqui vem;. modesto, r.etrah1do, nos 
primeiros momeptOll não se appl'.0:;:1mou ~as. ~ignras repre
ientaUvas do Congresso. das sumidades Jur1d1cas do nosso 
p_~iz. 
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A primeira these do questionarió ·referia-se a .. está. ím
p~rtante questão de .direito publico: · si a soberania no re
g1men federativo. reside exclusivamente na União ou' se cabe 
ao mesmo tempo, á · União e aos Estados.. .. '. 

~ous membros do Congresso escreveram. · memorias a 
r~spE'1to . Um delles o Dr . João Monteiro, figura consagrada, 
d•rector da Faculdade ·de Direito de S. Paulo mestre dos 
·mais eminentes. orador dos mais .notaveis:- e. o outro o mo
de!'ltO, o retrahido representante do Rio Grande do Norte ·_ o· 

,..Dr. Meira e Sá·. · · ' 
. Versando a mesma questão, chegavam os dous a concJu-· 

sôe;:; ínl eiramente -diversas . . · 
· O-primeiro a fallar foi o Dr. João Monteiro · que sus-

tentava o·-.principio . -de que, no r egímen federativo, a sobe
rania tanto reside na União· como nos Estados. A seguir lé
-..antou-se o Dr. Meira e Sá ~ dizia-me a pessoa que me . 
narrou o. episodio, o Sr . Dr. Sá Vianno. que até então não 
o conhecia -, levantou-se com a sua tigurll tímida, e come-
çou a fallar l'lustentando t.hese opposta. . . · 

O Sr . Dr . Sá. Vianna. secre-tario gera'l do Congre_sso, 
observou que os congressis tas se levantavam- um a um -e pro
curavam cercar o repreS~nf.ant.e dn pequeno Estado do norte . . 
pua ·ouvil-o 1:-om attencão. E com' tal. brilho se conduzia o 
Dr. , l\fe ira: ~Sá. com tanta precisão elle soube responder aos 
ponf.ns de. vista do professor 'paulista, qu~ o Congresso co
roava as suas palavras finaes com significà'tiva salva de pal- . 
ma~-. Des<lP. e!'lse momento o Dr • . Meira e - Sá passou a ser 
uma das ·figuras dominantes no· Congl'esso Jurídico Brasi-
leiro. . · · 

Ess~ episod{o. Sr. Presidente, dã idéa dos grandes co
. nh~<!imentos jur1dioos do. homem que, hontem, SA finou em 

minha tert'a. . . , - . _ . 
l\fas, o Dr .· Meíra e Sá, ilão foi só um cultor do dirello: 

magistrado dos mais integras. dos mais severos. delle se pód.e 
'dizer que si na ruagistratura federal do Brasil na membros 
que lhe são iguaes em integridade, nenhum o · excedeu em 
dignidade, em brilho, em intellígencia e ·em saber : 

Jurista de valor do ,que dá idéa o. episodio ha pouco nar
rado, o Dr . Meira e Sã foi tarnhem. no meu Estado. ttm extPe
mado defen.c;or de lodos os interesses collectiyos <1ue nelle 
surgiam, que nelle apl)areciam. Não er:i. desses es_piritos Que 
sr. encantq_nam em detP.rminado aspecto estreito da sua acti
vidade mental: a sua ihtelligeneia prodigiosa e o seu grànde 
çoracão faziam co}ll que a sua at.tenção se vqltasse para todas 
as questões que interessavam o progresso e o bem. estar .do 
Rfo GrandE>. do Norte, sua tena adoptiva. . 

Viamol-o, por isso •. sernpre ã frente do~ grandes com-: 
meitt.imentos ora organ11.~ndo a-Ligo. de Ensino . . da qual era 
presidente. e' de onde sahiu a famosa E scola Domestica de 
Natal ora .fundando sociedades agrícolas. ora, ainda, pondo 
sua penna ao servi{O da~ grandes questi5es que interessavam 
o Estado do Rio, Gran<!e do Norte, como, por e:templo, a ques .. 
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tão,.· das tarifas de estradas de fet•ro, a da construccão da 
Est.ra.da de !'erro de · M.ossoró, edque foi um dos mais calo
rosos e constantes cl.efensores. 

· O . Dr. Afeir~ e Sá. escreveu sobre o problema das seccas 
uma monograpbia chc.ia de dados curiasissimos consultavel 
aindu. ho,ie com p1·oveito p~r todos quantos quizerem conlie- · 
eel' com :;egurança a questao das seceas do nordeste~ 

_Do Dr . .M_eira .e Sá póde se dizer que foi prin~ipalmente 
magistrado, foi sempre cultor do direito, raramente se appro
ximoü da vida política. Si bem me recordo, só por duas ou 
tre~ vezes acc~itou cargos de elei!}ão, e isso· mesmo por sali
cit.aãi.;o reitera~a dos .elementos dirigentes da minha terra, 
que nellc queJ'.'iam aproveitar a alta caJ>aeidade e o inexcedí
vel patdotismo. 

· . Un1a .vez foi no c.omcco da organizaQã.o politica republi
cana 110 meu E stado exercendo o cargo de primeiro .vice;.. · 

·presidente constitucional, na vigencia de cujo mandato teve 
opportunidade de ir ao governo, onde, embora se tivesse de
morado poucos dias, revelou de modo claro, o sell alevanta.do 
civismo; outra vez foi quando accedeu- em vir ocvupar a ca- . 
deira·. deixada vaga pela morte do meu avo, coronel José Ber
nardo. no Se.nado da Republica • 

. O dese_mpenbo _de seu mandato, que durou creio que dous 
3nnos, · foi dos mai.s ..11.rílhantes. No Senado appareceu . entre 
os espíritos .mais solidamente preparados, pertencendo á Com
missão de Legis lação e .Justiça, onde deu pareceres juridicos 

· c1ue ainda ' hoje ,são reputados modelares . 
. Reeleito Senador em 1909,. no primeiro anno do seu man

da lo, .sentindo nostalgia, digamos assim, da sua vida de ma
gistrado, o Dr : Meira e Sá preferiu r enunciar a sua cadeira, 
embora · não· tendo tido divergencias politicas - com o partido 

·a que pertencia, afim-de candidatar-se no concurso para juiz 
seccional do Rio Grande do Norle, logat· vago pela morte do 
integro, Dr. Olympio Vital. . · · . · . 

' Foi cla-:;sii'icado. unanimemente, em primeiro logar. 
Nomea<lo, teve na judicatura. federal a rara fortuna. de 

v,.r-. 11 ~ slrn-~ ,;rn!rni.;as r.onfirmaclr1s, p e.lo Supremo Tribuna.) 
Fi'di:·t·a r. :;en1 <'Xt:"pcã.o d.- uma s<•. e quai;i loda::; pui· unani-
rn icl:u.I~·- de votos . (Apoiados.) · · . . . . 

Hcinwns de::;t.1! valor mental e moral, 10d1v1dua ltdaclel; du 
tão elcYU:ld sign i ficaçiio, são daque!las cujo dcsapparecimen
t•:i a , pnlria não p6dn cll'ixar de lamentar • 

. Não e sóme~1t (> " Rio Grande do Norte que perde um de 
si' u!'õ sen ·idores ma i~ dedicaãos, rião :;ão apenas a::; letlras j u; 
r· iúir.as ·que sClffrem com est.e desappar~cimento: · é o B!as1l 
int1~.iro, que só se póclc s?.zllit· firmo e forte, tendo _a gmal-o 
ri á. su11t('nfal-o juize!.l de . tão largos saber n de tao segura. 
ho.rnbl'idade. Mnwn:; , d1~ sHmelhanle quilal~ moral, homens 
e~ .· mo o Dr . '.\Jni1·n f' Sá. {Muito be1n .) . . . 

Por isso. por(tllC' :-;e t.rafa de n.ma per;;ona.hdaele:. a ::>:;1rn <ie 
Lamanbo relevo rnAnt.al, de tão aprimorad.as -qualidades, de . "" 
um . magistrado tão reclo e de um tio aes1gnalado cultor do 
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. ' / -
~ir~ito; de. u.m. homem- de S,!lber- il.ã9 vulgar e de um homem 
oe-Ilem nci. r1;;or_ da exprcssao, por isso, Sr. Presidente, é qu& 
venho pedir a ·V . Ex., em nome da bancada a que .pertenço, 
consulte a Camara dos Srs. Deputados sobre si concede que 
na ada dos nossos trabalhos ~e ht:>je se lance um voto de pro
fuudo pe_zar ,Pelo fallecimento do Dr. Meira e Sá, que. foi· uni 
dos maiores e mais benemeritos servidores do. Brasil. 
:Piu~to bem,_; muitp bem. O orador é abraçado._) · 

i\.ppr!>vado ~ requerimento do Sr. Josê :Augusto., 
O Sr~ Nioan.or. Nascim.ento - . Sr.. Presidente, vanhl) 

~umpn-i· a minha p1\-0messa da hontem ., . 
Affi_rmei desta trib'tma qúe tinha. hav1do augmento na; 

âespe~a, do Palacio do Pattete, depois que . a>;f:Ullliu a nresi
<lencia o aet-ãal. Ch'efo de Estado •. Isso me foi contestadô pelo 
. .eminente S1·. Deputado. Osorio. . · . : -· 

Asseverei que houve esse augmenLo naf.i veruas das des-
. :pesas do Patacio do Cattete, exigido pela 4'Vaidade morbída » 
do· Sr. Presideule. da: Republica • ...._A expressão «vaidade rnor
bída '> não. póde soar mal aos ouvidos do nobl'e Deputado pel~ 
Rio· i:ande do Sul, uma vez que S. Ex. é tão :solidario com o 
Sr. Soares dos Santos. · 

O Sn .. .JoAQli'lM Osoruo ...:.,_ ·E' uma exp1:cl'isão qlíe nã.Q. 
exi$te mais. ·· 

O Sn., NrcA..'iOR NAsCIM.E..."'<TÓ -Então Y .• -Ex: téri~.- procla
mado a leviandade do Senado!' ipelo Rio Grande do Sul · quand.~ 
proferiu essas palavras. · , · , 

·O Sa. JOAQUIM Osoi.uo - Af;óra, a exl)t'etisã.o passa\ a .ser; 
µe .V. Ex. · · 

.o SR., .NICA.i."<on .NAscrM~o .:- Si V. Ex. usou·' aa ex
p1·e~são tão levianamente, .que .depois ·houve ·de retirai-a, queqi 
proclama essa leviandade é o repre_sentaut~ da ~obilissima. !3S-: 
.tirpe dos Osorios, e o faz com evidente inlrep1dez · gueue1ra, 
Propda dessa mesma ~stirpe.. · 

O SR., JOAQUIM Osoruo - Soú o homeín mais pacifista . 
desta casa. · · 

O SR., N1cANon NASClMENTO - No ·anno de 1919, ~r. Pre:
. sidente, a lei orcamental'ia rn. 3.674, confo!·mando-se cqm 

· todas as ánteriores, marcava as .:;eguiutes despesas rpara ,o Cat
~eoo: «Subsidio, 120 :000$; gabinete, 76 :~00$; palacio, réis 
.100;000$; total, 29õ:800$0()ih, ·. . .. 

Depois ·que a « morbida vaidade :11 n:.su1~m o gover~o: 
logo se viu 9ue nã,o bastava a S4 Ex., o que t.1nJ;i.a bastad~ a 
modestia mineira. dos Srs. \Venceslau tl Delph1m Moreira, 
simplorios camponios; que não manLinham o l 1ixo exhibicio-

. ni:sta do actual Presidente da Republica, e; qual sustenta a 
~ sloría do Brasil, quan!iº maj~ )lã~ ~eja nQ bi;ilbQ dQ.~ Pack!ird§; 
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-
-~, llortauto~ a l~i_n. ~.!J9l; qc .5 de janeiro ([e l~2Q reia -0 se-
gumte ~ <: ~ub~1!.lw _du l' re~1dcnle, UO :-OO•J_$; Gabinete, réis 
,79;000$, lSto e, mau; do. que llG orçamcultJ an!·erior e l'alacio 
do Calt:ete, 265; 000$000 ~. · 
· · Para tranquillidade da cou:::>cieueia elo iliustre repi·esen

. :tante do Rio G!:aude do Sul e da minha, leio a, , -erba. l.'\.qui està 
J!.Q !Ji.arf,o O{ficial de .te1~a-fefra, G de_ janeiJ•u rle i920: · 

~Lei u. 3~99:1., n. ,, - De::;pesa CQJ>l o 1)a.lacio da 
:Pre$idencia. da Republica - Augmeulada. de 165 :000$, 
accrescentando-se as sei;uintes iJalavr:a.s como in-

. scripção á ·1·ubrfoa: •Para. 1.msteio do se1'Viço, inclusive 
~onserva~ão e i:eparus dos. carro:;, ·.podendo o GovernCJ 
vender os que JUlg·ar desnece;:;:sarios e éllJ,l·Plicar o pró-
_ducto na acquisi~ão de ou~1·os - 265: 000$000 ;-» .. 

ila, · porlanLo, um aug1uc111.tJ material de · despesa. de r6i~ 
~65: 000$000·. . . . . 

tAgora, íncí<leutemeute tcuho de fa:e.cr uma indag:ai;ão. . 
. -E noto1•io quu foi·am cumpmuos seis carl'o:-> .Packards, 
para as restas do R'Ci All.lei-1u,'pal'a o Rei AlberltJ yer e l'Odar ••• 
Não acr.edito, SL'. Pceic;iucnl-e, que c.i:i":)C:> Packard . .,:, cru e cusLal'U1n. 
em média, ao que. se diz, 50 :'000$, pv.;;sam c~lte1: deuLro de 
2tJ5; 000$000 • . . 

• :Não afl'irmo esses ntm1e1·os, mas, :;;cjtt111 quac;, fo1·cm, não 
· pôdem cabei· deut.1·0 da refet·ida ve1·ba. 

· . Ago1·a diz . 1.t i·ubl'ica - inulusivc ~uu:sc1·va•.;j.o .e i·evaros 
_ âos carr·os, podendo . o Governo vcuúer o·; que Julgar nc
CE;:Ssai-ios e applica1· o pl'oduclo á acquii;ii;üo cJc ouLros. 

Si são demasiados e, por i;:;su dcsnece:;sacios, não posi;o 
tomprehender a autol'iza~ão ;1ml'a eí>UltH·a1· novos, e menos 
posso ainda comprehender este facto c-urlusu: u auuo pas
isado, aulorizámos o Pre.:;iueut.c da llepuiJliea a vendei· e 
eompral' auLomuv~is para o .Palacío tlo Callete; S. Ex. natu
rarmente.já praticou essa operai;ãu, e LerJlJ•) a w1-te;:a do facto, 
porque :vi .os val'ios Packard.5 que u Presidcul.e da Republica 
comp1·ou para o Palucio dtt <.:aLlde. <.:omprou-os. EnLrelanLo, 
na ·vcl'ba votada para o Catlt::Lé t":ll.t:: anuo, logo deoois dos· Pa
cka1·ds, repete-se a aulorizai:;ãu, com a n:es1ui~sima rubl'ica, 
para que o Cattete possa to1·nar a. vendei' o-; Packard:> _clUe 
forem desnecessarios e comprar uovo~ que .Sejam necessal'WS. 
· Ali parece o jugo do cambio, cm que G Sr. PresidenLe da 

Repv.blka, com a la.FSª cu1nma1!dila. dos q: lubar~~ da pratja >, 
çomo disse o Cor1·ew da Ma-nha., • • , 

O SR.· OsCAR So~s - · E' auLvridade . suspeHa, pa~·a. 
Y. E:i;., a do Con·eio ela illanhii, não ~? 

O SR., NwA"71)Jt NASCtl\r.i::N'l'O - .t'm· ís~n, declinei logo o 
nome, afim de V." Ex. poder julgar; em t.odú ca,;o, V. Ex:. po
oerã fazer como ô juíz, quaodo declara: 4: R0cebo o depojmento 
;jla ~e~!emunha, para 9P.P.Q1~t~namen~e ju~ga~:-lhe d() merit~ >_.e 
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; O. Sr. P:residente da Republica, porém, não pode rec~sar 
este conce!to, não pode· recusar . Q.merito· do Co,.reio da il!o.nltá, 
porque foi -este, largo tempo, o orgão para manifestacões do 
pensamento e ~o senU~ento presidencial. · . . . 

0 SR. OsOAR SOARES - 'l!iz V. Ex:. 

0 SR. ~lC~OR. NASCIM~ - Sabe.-se 'ma.is que, por 
amor do ep1tac1smo, o redactor do Corre.w da l1:!anhã. rompeu 
relações ;com <>Sr. Ruy Barbosa, escrevendo~l'1e carta viblen
Lissima, á qual· S. Ex. ,' respondeu com" aquel\e cel~re tele
gramma: "Deus lhe perdoe, porque cu já lhe p erdoei.» 

A suspeii;:·ão, aliás, aUegada. .por· V. Ex:. é portanto se
rodia e· até parece o jogo do cambio, em q:ue o Presidente por 
intermedio dos « tubarões>; declara que o.s.. emprestimos de 
~. Paulo e ·da União estão feitos o cambio sobe um pouco, os 
« tubarões > ·entram ímmediatamcnte'Ro ca.i-nbio; e, no dia se
guinte, se: annuncia ·que fraeassa.ram os emprestimos, para que . 
o cambio baixe de novo, ·e os <tubarões>, de novo entrando no 

· mercado, ganham, naturalmente, para augnientar a ~rloria do 
Preside·nte da Republica. . . .· 
. . . Mas aqui está a px-óva documental de que houve augmento 
da. verba para as despesas do Palaeio do Ca.ttet~, não só no pr1..;.· 
meiro anno·gomo no segundo. . '. 

Alleg~u o Sr. Deputado Joaquim ·osorio que houve uma 
diminuição. E' verdad€ ; hou~e uma .diminuição c!e 36 :000$ ~ 
mas depois de ter havido um augmento, não de 168 :000$, como · 
eu acreditava hontem, mais de muito mais, porquanto nesta 
camou/lage geral; d-eclarou-se aqui.- que ~e augmentavam. as. 
verbas do Palacio do Catt-ete e do Gabinete, porque passavam 
a. ser' pagos pelo Gabinete, todas as oospcsas com os seus func-

. cionat'ios. · 
Tl'll.go a prova documental de que isso é positivamente 

falso. é uma camouflagc. E vou já mostrar •. 
- Não ha quem igno1·c que o Sr. Agenor tic Roul'C é o secre

tal'io do Presioontc da Republica. · E' um dos funccionarios, 
por,·cul m'a o pt·incipal dt~llh;, que dt~,·cria . set· pag-o pi·ccisa
mcnte por -cs~a. vorba; mas" não o é, e YOU provar. 

A' folha 244 do· Diai-i.o O(fit:útl, de te~a-f(!il'a, t> d1i janeiro 
d~ 1920'. lê-se o seguinte: e A ugmentada M materi.a~ >, . Çonsí
i;na~ão ~-Eventuacs :., de s:.iQO$, para pagal' a gratif1cai;:ao ~s
pec1al de 700$. ao funceionario designado para substitui~· _inte'- · 
l'inamentc o r.nca1·rcgado cln nela. que se ~ha em · exerc1c10 do 
cargq de secre~rio .da Pl'esidencia da Republica com todos os 
·1;cncunentos >. 
. Está aqui C::iCl'iplo, Quc1· islO dizer que O S;-. Agenor 4e 
lloure cEt.rt. no Palacio do Cattete, como secret:u-10 do Pi'es1-
dente da H~public;,t. t·ecr.~ndo pela Camara do..s Deputado~ . 

. O Sn. Osc ... R 80A1m8 - ~ão apoiado. Al~tn dos venci
mentos da Camara elle reeebe a gratificSQtl() .... , 

. o SJt. NICANOR N.\SClMENTO - .. Ree&be 700$ ·da gl'c\Llfi- . 

·' 
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cação da Cainara e Lanto recebe, que foi !'.lreciso c!assificar um 
augmento .de 700$000. · 

O SR. Osc • .úl ,.SOARES - , Não apoiado .. 

. O _SR . Nxô.A..~OR NASCI'MENTO - V. E:'\:. ro3 permittirá que'. 
cu ms1sta nest-e ponto, de accôrdo com o que está no Diari.o 
O f ficial . ' · 
· Alén:t..,. das dCfipCsa$ geraes da Gamara, em que já .se in
cluem os 100$ do ~r. Agenor d~ l:tourc, riu a deveriam ser des
·viados daqui para o Cattcte, ficando -port:mta, 8 :400$ para 
pagamento do Sr. Ernesto .Alecrim, o que se dá é que creou 
uma nuva verba para pagar a este ullimo .funccionario. Vou, 
rclêr o que aqui está: « Augmenta,da ·no ;natcrial, consignayão, 
Ev-entuacs >, de 8: .100$ para pagamenLo do, gratificação es
pecial de 700$ :io .funcci-0nal.'io que ,substitue ... > 

· .. Si elle fosse pago pela. v erba do funccionario que ficava 
aqui, não ~ra p reciso nova verba p:ira pagar o subs,tituto por
que recebia pela yerba de pagamento do subl'ltitmdo. Agora, 
n.ão é só. esta a camouflaae e u mentira. da explicaç,ão do 
St· ~ Pres1denle> da Rcpubfü~a. 

·::\Taturalmentc, si éu Li\-er tempo, il'Ci des:!!'>brir em todas 
·as Y-erbas « eventua.cs > dos oufro.s mínísterios, que toda essa 
gente .cst.á paga pelos demais ministcrio~. Mas immedíatament€, 
posso ·responder ao nobre Deputado, quando declarou que havia. 
uma diminuição de despesa na verba « Evêntua~s ~ do l\linis
terio _~o Interior. Hto é positivamente falso . 

O SR.' JOAQU!M Osomo - Aliás, V. Ex. respondeu á varia 
do Jornal do Commtercio. · 

O Sa. NrcANOR NASCIM&.,..To _::_ V. Ex., ·de boa fé, repetiu 
a <i: varia >, quando declarou que na verba « Eventuaes > do 
Ministerio do Interior, por onde se pagam as rJesp.esas do Pa
lacio do CaLtete, tinha havido diminuicão, n. q,1al vinha com
pensar o augmcnto da verba do Palació . 

Pois bem, vou mosti·ar ao nobre Deputado que .se illudiu 
quando leu o Jornal do Comme1·cio, porquant() a. verba. 39 
« Eventuaes >, do Ministerio do Interior, que a!li se dizia a.u
gmenlaria de iOO :000$. o foi em 2ô0 :000$, parn despesas com 
os trabalhos da Commissão de limitr.s do Pa.1·anú. e Santa Ca
thariua. De modo que não só esses 100: 000$ não fot•am dimi
nuidos, como houv~ um augmcnto de iú5 contos. Passo o Diario 
Olficial ás ·mãos do nobre Deputado. 
· Sr. Presidente, é por esta fôrma que peço licença para 

responder ú. canwu.flaae officinl, 1: com os docurncntoi; na mão, 
c\'idenciando tudo ist.o de modo Ião cla1·0 P 1 iio nil ido. 
. Aliás, tive hoje um prazer. Divcr&ns \·czcs um orgão tra-

. <lieional no Dislrict.o Feclc1·al tem <lcfendiuo o 8r. Presidenta 
lla. Republica e mesmo ccusul'ndo um acerta \'t!ltemcncia com 
que os {)l'Cmcntos l.la. opposição se rcfcNm a 8. Ex. Mas, ~ 
esse pi·opriu orgã.o O Pai:. que. hoje (acal>o U•! reccbel7 o_ aqui 
µa Camara. man•ado), n•m t.lcnwu:iLraL' ,<:;•1c a cxpus1 çao do 

e. -Yof . . xn· . _ 52 

._ 
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iomal do Commercio ·é falsa, e precisamente pela fórma por 
que acabo de fazer. . . . .. · · . · · . 

· Assim,_ certo, 'con10 estou, da bõa fé do honrado represen
tante.do . Rio ~rande do Sul, esLou s.eg-uro üe qlle s . Ex . . virá 
formàr comm1go .combate ao. augment-0 de de~pesa do Palacio 
do C,!lttete, e tambem no combate em Iav.n; do augmeuto de 

. despesas . Pal'::l. melhoria. dos'· vencimentos dos humildes ser-
ventes das repartiçõ-es publicas do Estado. : 

o ~~. JOAQtri~r qsoRW-: ':"::': Pó~e contar co~migo .. 
_ O SR. NiCANb_R .N.-1.S~lMENTó-=-:- Par~e que a dem~ristraçãÓ 

uao ·podia ser mais.-·.comple~a, nem mais cort~~z a respasta u. 
meu illustre collega; completa, definitiva e ir1'Cto1'quiv~l. 
Agora, ao nobte teade1· e aos diversos leade·i·s familiares do 
Pãlàcio.. . ,, 

. " '. 0 S~ . . Osc: . .ut-SóAAES - NÍi.o, nÓs·sornos ami!!·ó:; do Sl'. Pre~ 
~idcii..~e _tla Republica; uão .ha â'<lui leu.ders fam~liares. . 

. 9. SR. :NlCANOR NASCIMENTO -:- ..• eu pediria licença para 
f.lliderbçar-lhc:> .com todo o r espeito. ·e at:atamento uma · per
~unta:. E~tão,pagas . iis -O~spesa~:do Palacio ~ura.nte o t·cmp_o. em 
que :.o · Rei Alber:to se den~pu offuscar,. aqui, p~Ia popularidade 
do ~í· .. :Pr-esidente ~a. Republica. ? ]_'o~a~paga..'> porv~ntura, por 
esses ·255 :000$ ou por conta do.« 1llumtado.:ii ? E , s1 por conta 
do « illimitado ~. quando V·irão ·eS$.as contas a t:amara,. ·para que 
possamos· saber .s.i .a confiança qu,e · deposi.Lan1os. no Sr. Presi-
dente dá Republica....foi béin correspondida.'!.. . 

· Sr . .Presiqente, faço um . appel!o directam~rite a V. Ex: 
Que . V. Ex. ·me. perdôe, mas sou -ob1•ígado . a fa.zel-o . Sei 

que-_ as despesas realizada's pelo Palacio e ·pel;,is -Ministerios e . 
'abintitla~ ·pefos intcrmediarios já estão pagas . '. . 

'Entretanto, hontem, aqui ao enti:ar, fui assaltado pelos 
cr edores da Gamara dos . Deputados que ; rr1a . perguntavam 
quando ella pagaria aSi despesas da recepção do R.ei, pedindo
nie ·fÓsse seu iritermediario junto a V. Ex. pat'a saber quando 
os automovéis e outros gastos seriam pagos. 

. . Porqu·e o Sr·. Presidente da Republica, para mostrar a. 
humilhação que qu-er inflingir const9:ntemen~e 11 .camara man
dou ·pp.gar todas as dcsl?esas de Palaca a cm úrnhcn·o de contado 
immediatamente1 e <.lc1xa que, pelos cot'rcdorcs desta Casa, 
p elo saguão da Camara, andem os cr<?do1·cs dn Camara, pelas 
despesas, coin as feslas do Rei Alberto, a pt•diL' uos Deputados 
que ·obtenham esse pagamento . Cl'eio que o decoro da C~mara. 
dos Deputados não cstú sendo resgunrdu.do polo Sr. Prcsident~ 
dai Republica, nesta dcfercncia na fórmn dll pus·ur . 
. . ó s~ . . 0$C.AR SoAl\ES ._ Os ilodc1·r:> .JÜO liutonon10.s. o Pre-. 
:)iden~e da Rep~blica não póde Lei• iutc1·kL-c11cia ·aqui.. · . .. 

o SR. NtcANon l'üsc1ME:-.:To - Essas despesas. foram 
feitas por ordem do, Sl'. Presidente àa. R;opublica, que e . .:tevo 
aqui pcs.soalrnenLo e declarou que o rclos·10 da Casa era lnde: 
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cente •. -mandou mu9al' os tapet:es, autorizou ~ compra de a11t-o-
. moveis, e agora nao paga egsas despesas, tieix:mdo a. Caroara · 
na situação verg<mhosa de quem esLâ 'pas.>ai.1do caiofos aos cre
dores. Sr. Presidente, já não é muito que ';ada um de nós s~ 
defenda das suas o}?rig·ações, tão :pesadas· no momento que 
passa, e ha de ter aiuda de soffrer u. uumilhaci'io dos credores 
âa Camara. p elas festas de"' Rei .Alberto ! Parecê profundamente 
dolorosa-! 

Eu appeUaria. para V. Ex., Sr . Presidente, pa1·a que re
quisitasse logo do Sr. P residente da 11.epublica. o pagamento 
dessas contas, sem que isto· seja advocacía .i.dministrativa, por,:. · 
que eu o faço publicament-e, deante de 'o;ia ::i ge·nte. O que 
estou defendendo é o decoro da prop1·.ia Camara . 

. Senhores, não posso concluir sem fazer um agradecímen~<> 
ao Sr. Presidente da Republica. S. Ex. est.ú. pt·ovocando todas 
as classes. Nã.o ha como negar que o general :F'i;ueiredo Rocha, 
nosso an~igo collega, é hoje um perseg-..iido no ~..xercito. Como 
toda a gente Sabe, o Senado, e depois a Camara, resolveram que 
o general Figtieiredo Rocha voltasse ao E xnrcíto, no posto de, 
general. _ . 

Eu não quero entrar a discutir a questão de saber si e.st-e 
general, feifo. pela Camara e pelo Senado, tem todas as ga
rantias e todas as vantagens <le um gcne1;al effectivo. Parece
me, entl:etanto, que o facto de se tratar ci~ um general, coin 
quarenta e muitos arinos de excenente serviço publico, o nosso · 
antigo· collega, bastava. para que o mini:;Lro da Guerra e o 
Sr. ·Presidente da Republica, si tivessem um pouco de def-e
rencía e de tacto, não o C·Olll)cassem na posição ridicula e su
balte.rna, d>: ter de oommandar um batalhão que regular é coro-
mandado por. um ooro;iel. - · 

, ô SR. OcTAVlO RocHA - :liras o ·genecaL fü;ry seguiu :para. 
commandar •.. 

O Sa.; N1CA.:.'<OR N.'i.scrMENTO - Ainda quando o Sr. general 
Figueiredo Rocha não tivesse d ireito á um commando, ou a. 
uma designação superior, o que determin:iva a. 4.~ferencia; _o 
respeito mutuo, o respeito a um general do E:wrc1to, era nao 
collocal-o na situação de ter de Ü' ridiculamen~e exercer as.· 
funcções de um coronelato. 

O SR.. Oc-rAvro RocHA .-- !vias não é ridk;.1Io; ahi é <;iU~ 
cünt.esto . 

.... () Sn. N 1CANOR NAsci1uNTO - De u-~odo que, quando: 
.sobram ·l!Oroneis e tenentes-coroneis para commandarem os ba
talhões, .quando o · Sr .. Ministro da Gu~rra J~Odia csc~lhcr entr~ 
cs:Ms coroneiE, quando havia, no Execc1LO ~mtrp~· em com
missãc, em que podia. funccionar o general. Figueiredo ~ocba, 
porque o. Sr. :Ministro da Guerra, o~ melhor, .. o Si-. Pres1den~ 
da Republica, ao em vez de o de.?1g;i.ar pal·a qualqt;er ~essa 
commissão, para o que é com~etent1ss1:n10, o general Figuen:e.dQ 
;l\ocha, e .a .seoho~: o. ~ape ~ais. que mn.guem.. .. -· .. --· 
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- O S:R. OcTAVIO RocHA ,_..., Faço um cxcellente juízo do ge-

neral Figueiredo Rocha. · • · 

o sn: NlCANOR NASCIMENTO - Seria m:.LUral auc o Sl'. Mi
nistro da Guerra, si tivesse defercncia para ts é general, si não 
quizesse caracterizar o seu act<i de virulenta prepotcneia contra 
esse Hlustre cidadão, procurasse, como fez cm todos os casos, 
entender-se com esse general m·éviamente,. para v-cr si aquella 
commissão lhe conYinha. . . . 

Nu cmtan.to, S. Ex. oru•~na e S. :Ex .. unpüo. Seria, lJolu 
~menos, Ull?il. fúrm<~ tle cordura, tlc respeito para eom um gL:-
nel·al bras1le1ro e illustr.c. . .··· -

De modo que a- p1·oyoca~~ão é evidente. 

O Sn. OC'l'AVJO · llocHA - O Sr. general Fü:,ueiredo Rocha. 
como o Sr. general C. Ncry, quando revertera·m. foram clas
sificados me-.:anicamcnte pelo Departamento da Guerra. Nem 
o Sr. Ministro da Guerra, nem o Sr. Prcsi<lcnf.e da RcpulJlica, 
·se intromettcram em semelhante caso. A 't\"isão de infantaria, 
sendo de dois coroncis o quadro, propoz a classificação de cada 
um na;: y:i.ga.s que existiam; não houve, ;pp1to,. intervenção 
nem dfre.eta do ?residente da Republica, n·~m do Ministro da 
Gu~rra. Houve uma classifica·c.ão mccanica. E V. Ex. é in
Justo. porque, como .sabe, o Presidente da Hcp'.lblica. int.crYcio 
~1u.asi pessoalmcnt e para a reym•são. do Sr. Figueiredo· Rocha. 

O SR.. X1cAxon ::".-\SCIMENTO - Nã'o a.cri::dilo; e admirn 
que V.-Ex. venha declarar perante·a Carri:l;ra. que ü um Po~er 
au~onomo e independente, qnc o Sr .. PrcsvJcntc da Rcpublrnl. 
interTcio dircctamcnlc neste caso, d~autoraudo assim o lc.ade1• 
com tal intCL·venção. 

O Sn. OcTAVIO RocH.-s.. - V. Ex. está. 1Jm'encma~do as 
minhas palavras. · · , 

Disse foi que o Sr. Presidente da It~publica t-evc sym-
pal hias pelo caso do Sr. f~igueircdo Bocha. . 

ú Sn.. CAnLos DE CA~1POS - O nobre Dcpuiado foi bem 
c0mprellcni;iido pela Gamara, apczar do _ocrfume opposicionisla 
do orador. 

O SR. N!GAXOR NASC.!~rnNTn - V_ Ex. rslà habituado a 
·essas intc1•yern;ões lcaderesca:> do Sr. Armando Burlamaqui ... 
e abespinhou-se um pouco ... 

O Sn. CARr.os DE CA~Ii>OS - Contin.µo mai:Sí amigo ·<fo 
S.- Ex. qüe antes. e. , 

O Sa. X1cAxo1i :\°ASCnrn~ro - .•. está. habituado a intcr
'·"nriics lcfldm·escas do Sr. O~car Soares, do Sr. Armando Bur

. lamaqni, do Sr. OctaYio Rocha ... 
o Rn. OcT1w10 H.ocH,\ - Não apoiado; não intervenho nD 

/1'odm•anra da maioria. e commigo nãn 1~u-cro confusões: res
pondo pÚt· nwü'> a.elo~ e \'. E:c sabe. muito bem que não 
LltiUi])() fuirer:õcs Lli: ulu;;uew. 
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O Sn. OcT.;vro I~ocI~A - EsLou. L•xµlii:ant111, porque {: u1.n 
caso de que tenno sciencra e sou anugo :}{·s~oat <lu Sl'. Figl1Cl
redo Rocha. Entrclanto, não dei razão :i eilc, pol'qne ::;ou mi-
litar e conheço as normas do scn·iço. : 

O SR.~ NlC.-\NOll NASCIME:S-To - Hojr ··'·ª uma espccie da 
pot-powrri. - para foliar na linguageín tlo ieader - de modo 
que s.ou obrigado a ll':llai· de um ou!l'o as.:mmpto. 

O SR. CARLOS DE CAMPos· - Son musico incidenlerrfonte, 
SOU; adYogado e actualmc>ntc, por palriotismo, ~ou político. 

' Ó SR. NICANOR NASCil\IE:-;To - O illm;tre St·. Presidente 
da RepulJlica está numa irritação dcsagrad:!wl ... 

O .SR. CARLoa DE CA;.>.:IPos - Como V. Ex. se illude. 
O SR. NlC.·\NOR ~.-\scrME::;To - ... 'ão dr:i~agradaw~l, quo 

anda catando lodos os meus amigos do Dísk'·~lo F·cderal, para. 
perseguil-o.s. 

Hontem, por exemplo, mandou ordem füreda, cm pape
lucho do. Palacio; ao Prefeito do Dis~ri.~to Ferlcral, para re
mover um simples e pobre guarda municipal, o St·. Nunes 
Gomes dos Santos. · 

Q, SR. CARLOS DE CAMPOS - V. Ex. deve estar mal in- · 
for:qiado. 

O Sa. N1CANOR :N..1.scrME'.'i'To - Eston sempre bem infoi:
ma<io. v. Ex. quer obr'igaL'-mc a descob1·ü• a corôa, mas o in
formante ficará secreto. 

O SR. CARLOS DE CAMPOS - Aqui n1o ha i!orôa.;:;; neste a.s
sumpto posso ~sponder a V. Ex. a priori, que não é ·exaclo., 

O Sn. NrcANOR. i'üscl!\n::xTo - Esse ;;uat'cla. Sr. lJrcsí
dente, é realmr-ntc dedicado ao humilde Depllt.ado pelo Dis
triclo Federal. pc>la razão de que o rcc1'iJi menl.no ainda. con
duzi-o na vida. dc>i-lhc i:-ducn~~ã.o mO!'al r infollr.clual e hoj<• 
ll'm uma posição i·elatframcnti' 1·rspei1.:wrl n'.l sociedade, cx
Prcenílo primol'osamr-nlr oi seu-~ dr\'L•rrs. 

O proprio ag·rnl" da Prrfcil m·u do Dislricl o }'(•deml da · 
Gloria, podri·á informai· ao Sr. P1>e.siclcnl r da llepnbl.ica. que 
nnnca ltl\'O queixa deste guarda no tlescmp···nhu dos seus ser
viços. -

Ma:. yrja V. Ex. n coinr.idrncin: o g-u:irdn wi11 a mim r. 
<i11clarou-nw qu,. foi l.t•n11:.;jl'1•irlo J):l!'a n 1 L" d bt1•iul.o da Prrfri-
1 nrrt no i\lryrr qun ~~ -cxnct.hmrnt'r L'"g·i ilo w\o Sr. Ivan Pn:o;.~o:i.. 
rligno sobrínhO do f\r. Pr<'sidr•nl(I ela Hermi)licm r, fil!H> do ge
ncml J. licssoa, e qne foi nomeado ... 

-0 Sn. OscAR So.\nES - Lom·o a boa •Ornpanhia que vac 
ter. 

o Sn. N!CANOR NASCIMENTO - • • • agente interino da. 
Prefeitura sendo de nolar essa cousa intcrc:;sante que h:i. mais 

·. 
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.ele nm agente que recebem do Congresso Federal, ou· melhor, do 
Senado, .ligado ao CensclhO- Municipal, o direit.o de r everfor ·á 
suá. posiçã,o. · 

· O Sr. Presiqente da· Republica, impede 01'1. esses r eversos 
vão fat:er· àqujllo qu.e ex.actame.i:J.te fez o Sr. J. Pessoa rein
t egrar· no s~u· cargo . àntigo, e nomea interii.lo o seu sobrinho. 
Ivan da Sih·a Pessoa filho do general Pessoa, !3 6 precisamente 
para agencia que S. Ex. mandou o...guarda meu amigo para 
ficar-lhe sob o guante. Não perca S. Ex. o seu tempo em -p-er-

,fseguir os meus amigos. Não ·creia que n e faT. mal com isso. 
Esseg amigos sã:o homens de uma tempera ''li.litv' mais fort e que 
Jl'Cnsa o Sr. Epitacio "Pesoa. f 

PMiens /regores et f amae. 
Acceitam .todas . essa situação e s:io combatentes. Não 

'distraia a sua a:ttenç.ão dos grandes problemas, de· que não 
cuidam a sua inconsciencia -e inoap,acidade, para essas pe
quenas perseguiçõe.s aos humildes e aos ãesarmados porque 
esses não . influirão em· minha eleigão. Nem p~rseguições, nem 
s'\ibornos. ·Elles representam .a voz de tôdo o .districto e não 
haverã força nem de -violencia . nem ·de ~orri1pção que possa 
obCer a minha exclusão da Camara dos ~rs. -Depufado~ .. Não 
-perpa tempo S . Ex. "Eu despreso o odio e ihe desafio a colera. 
Era o que tinha a dizer ·para- patentear que o uso qi:.e ra.z da 
adminis~raçio · é este: dinheiro pa.1·a. os apàiiiguados do Cat.tete, 
para. os Pacha.rds, · pai·a Os credites· ··mimitados de que nrio presta.~, 
conta. ao Congresso; perseguiç,!\o aos hnrilildes collec&l\«imente como · · 
a.os serventes de Saude P.nblica, e. iadivídua.l nente· corno· a.os meus 
a.!fiigós' citadqsº f~riosaa:ien~e p~lo Sr; Preside116 da. Re tfoblica. • 

. Quanto- a.os ·sobrinhos, de S'. -Ex., as vagas aberta.s i1nmnra.l:
fuente pa1·a os !i-dmittir como agentes interinos da. Prefeitura.. E vã.o 
os :PcsSõanio~eàites · pelo governo ·quando há addidos n ii.. Prefei
tura. Um o'lltro sobrinho' do Sr. P1·es:deóte da. Repubhca. com 
vi].ga aberta na Directoriª' de • Obras ~lunioipaes quando a. 
v~a. era. 'iH~ Direet.oria. de lnstruêç!o Publica, · porqne o incapacissimo 
sobi'iriho .nio llie permittia fazer o coocurro exigido para a !Dsti·ucçã.o 
PÜbliea. ·• . . . . .. . 

Removeu-se então s·. E~ . . da Directoria. 'de .Obras para 3. Directo-
' ria de Instrucçã.o Publica., sendo assim contempla.do mais um sobrinho 

do Sr. Presidente da Republica. E.;;ta é a acção do governo. Emquanto 
isso o canibio vae a. 6, e·oó~ sorrimos tranquillamente· em uma. iu-
eonsciencia à.bsohita do que :<e passa no paiz: , · . . 
· S. Ex. ri e nomei;>. os parentes . Esta. é a. situaç:i.o do pa1z. ~I~s 
jsso 1li\o i.ú·ita.rá. que .a Nação. esteja conhecendo o seu governo e seJ.i· 
boje a: impt·eusa unânime no pedido que fez ao .::ir. Presiden~ da 
Republici~ pat·~ que tenba.um mom?!nto u'nico~.te:luci le;r; com:l o ~hsse 
boje o Correio àa llanliã e pa>se o gove1·no a.o Sr. Bueno de Paiva a 
ver si esta. Nac:-a.o fica. t\•anqnilla. . . · 

Te~ho oito·. (Muito bem; muito 9em). 

O Sr. Carlos de Campos rebate os conceitos injustos e 
~p:iixonados do nobre Deputado pelo Districto Federal, mos-. 
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\rando a çorrec:1:uo com que o Sr. ··Pl'1Ysidentc da ltcpublica 
.tem sabido pautar todos os seus acLos. 

O Sr. ~residente -:-.Em relacão a(J que_ acaba de di~cr o 
nobre Deputado ·.pelo D1slr1clo l'cLleui.I, ücci-ca aas dcspezas 
effectu:1das pil.rn ·a re,cep~ão de S. J\L, o Hei Alberto. da Bel
gica, devo informar á Casa que o Sr. .rn~sic!ente da Repu
blica nenhuma inlerven1"ão teve n::t& despeias ordenacta,s pela 
Mesa. · ; · ·· · . . 

O SR. Nrn.-1.~oa ~Asc1z..11;;z.;To - ::\o negocio dos tapetes, a 
Camarà tocla vio. · ... · · · 

O SP.. PRESlDEr-;TE - A Mesa agiu independentemente. 
As contas apuradas foram regularmente colleccionada.s e, 
como semprP. 3.(!0ntece, enviadas pela l\iesa ao Sr. Ministro 
cio lntcriN". afiln de que S. Ex. providcnciaese sobre o re
spectivo pi;tgamento. A l\fesa fez o quanto l.he cumpria e 
aguarda·- a decisão c!o Governo relativamente· aos pagamentos, 
que~ por certo, ·não serão demorados-. 

· O SR. PAULO DE Fno::-<n:::.; - O mal não q da ?Ilesa, é cio 
·rhesouro, que. além destas. tem muitos milhares de contas 
a pagar. (Muito liem.) · ~ · • • · · 

O Sr. Présidente - Esf.á finda a nora destinada ao ex-
pediente. · · ' · · 

Vae-se pas.'Sar á ordem do di:l. (Pmtsa.) 
Respondem mais os Srs. 'Felix Pacheco, Andrade :Be

zerra, Souza· Ca;;.frn, Bento Miranda, Lyra CasfTo,. Herculano 
I'arga, Rodrigues :Machado. Pires ncbcl!o, João Cabral, Her
mino · Ba,rroso; Thomaz Canlcanti, Alberto ~aranhão, Affonso 
Barata, João Elysio, Ecuard,o Tavares, Corre"ia de Britto. 
Are:X:andríno da· P.ocha, Mario Hermes, Pacl:ieco ·Mendes, .Joã.o 
Mangabeira, Alfredo· Ruy; '.Arlindo· Lr.one; · Salles Filho, Lcm
gruber F-ilho. Azevedo Sodré. l\fanocl Reis, João Guimar·iies, 
Buarque de ?iazareth, Ea~ro Braga .. José dC' Moraes, Veris
.simo de Mello. Augusto de Lima, Matla Machado, Francisco. 
Valladares • .Antonio Carlos, Scnna Figueircdü. José Bonifacio, 
Antero Botelho, Josino dr. Arau.i0, Alaor Prata, Vaz de_ Mello, 
üamillo ·Prates, 1\fello 1''ranco, Cincinato Braga, Alberto Sar
mentü Barros . Penteado. ·cesar Vergueíro, Prudente ê.e Mo-

. iaet; lhlho, Rodrigues Alves Filho. Pedro Costa, Manoel Vil
laboim. Luiz Barlholomcu, C1~lso Bayma, Gomercindo Ribas, 
João Simplicio, Carlos PeHafiel, Octavio Rocha, :pomingos 
j\fasrarenhas e Ca1·Jos Maximili:mo (!'í9 ) . 

Deixam ' do comparecer os· Srs. Annibal qe Toledo, Ephi
~·nio Sallcs, Dorval Porto, Monteiro de Sonz3:, Abel Chermon_t, 
'Ühermnnt, dr. 'Miranda. Luiz Doming-ucs. José Barreto, Marr1-
l:bo· de Andrade, Moreira da Rocha, Thomaz -~ccioly, Ildef~n·so 
Albano Simeão Leal Balthazar Pereira, G-onzar;a Maranhão, 
António VicePtc, Arnaldo Bastos, Rstacfo Cóimb.ra. Ped~o Gor
:rêa, '~~1ria.no campello, J:ulío d~ ~lello, ~atªHçü;i C~i'iº~-m. 4-i-
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fredo de Maya, Luiz Silveira, Miguel Palu~eira, Mendonça Mar
tins, João Menezes, Rodrigues Doria; Manoel Nobre, Pedro 

.Lago, Octavio Mangabeira.. Eauro Villas Boas, Castro Rebello, 
Leoo.cfo Galrão, Arlindo Fragoso, Seabra Filho, TÓrquato Mo-
!'eira, Ubaldo RamálheUi, Antonio Aguirre, Oêtavio da Rocha 
Mfranda, Azur~~m Furtado, Aristides Caite,

1 
MendQ.s Tava1res, 

Norival- de Freitas, .Jo'sé ·.rokntino. 'rhemisíocles do Almcija, 
Francisco Ma1·condes, Raul l<'ernarides, ·Mario ·de Paula, <José 
Alves, Herculano Cesar~ .Alb(wtino Drummond; Ribo1ro Jun
queira, Silveira Brum, Emilio Jordim, .foão Penido, Landu1ph0 
de l\Iagalhães, Odilon de Andrade, Lamounier God'Ofrr.do, 
.F!rancisoo Paoliello, Waldomfro de· Magalhãe·s, Manoel Ful
gencio,- Alberto Sarmento, · Mareolino Barreto, Eloy ~Chaves, 
.Palmeira Ripper, Sampaio Vidal, Ramos Càiado, Ayres da 
Silva, 'Tullo .Jayme, Sever ia® , Marques; Cosfa Marques, óttoni 
Maeiel, Luiz Xavier, .Abdon B"aptista, Pereira de Oliveira, Au
. gus,to Pe.stana, Alcicfus Maya., Nabuco · de Gouvêa. e Florrs da... 
.Cunl:ia (80) .1 

ORDE~f ·DO DIA . 

O 'Sr; Presidente - ·A lista de presença accusa. o com• 
p·ar~cír.nento de i30 Srs . Deputado·s. · 

Vac se· proceder á votação das materias que s~. acham 
50l>re a mesa e. das· constall.tes da ordem do. ~a. · · 
. . Peço. aos nobres Deputados que occupem a:s suas caàeiras. 
{P'au~a.) :_ . . . 

Vae ser consideirado .objecfo õe d01Ubera~ão. um· projecto. 
E'- l_ido, considerado objecto de deliberacão e· enviado ás 

Commissões de Policia e de Finanças, o seguinte 

PRqJECTO 

N. 711 ~ 1920 

t.ttfn>e · o c'kdito esper.i.a& de 850$75<> e o supplemcntar de 
de 8:720$, para panamento de aratificaçóes a4dicio1111e.~ 
fl fHnr.l"io,narios da Secreto.ria efa Camara 

.; 

O Congl'esso Nacional resoiv~: -·· ' . ..... , ~ . 
Art. 1 :0 -Fica· o . Presidente da Republica autorizado ~ 

abrir, par int.ermedio do Mi~ísterio da Justi;;a :e Negocios In
teriores .. um credito especial de 850$75(}, destinado '!-os: pa-· 
gamentos de grátificai;ões a~dicionaes · ~ qu~ te:em d~reito . e 
deixaram de receber os· seguintes funcc10nar10s da Secretaria 
ea Ca.Inara dos Deputàdos: - redactor de d·ebates José Maria 
Goulart de Andrada, de 26 de abril a i5 de agosto de 1914 
.( 15 .% ) , 3008; contiriuo Cícero Gabriel da Trindade, de 9 !! 

~ 
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31 de dezembro de 1919 (diffe:l'ença de G % por ter. passado 
a receber 25 _. % desde a.quella data), 17$250; serv_ente Alvaro · 
Evangelino Nogueira, de 12 de setembro a 31 de dezembro de 
mm (20 o/o.' sobro seus -vencimenlos), 218$; tachygrapho Dr. 
Salomão de Vasconcellos, 209$; e Dr. Amaro de Albuquerqu<', 

. 1Ml350o; refcr0ntes ao período dr a 31 de dezembro de 1919: 
e um credito snppl emrntar do S :720$, tambem para. '[)aga
mntos d~ g:.·atificacõrs addicionaes a que teom <lireito os se
guintes funccionarios da dito. Secretaria: - ao redactor de 
<lcbutes Raphael. :Pinheiro, por ter completado dez :mnoR de 
.sr:.rviço ( rn </o sobre seus vencimentos ) , 1 ;800$; ao contínt10 
Cícero Gabriel da Trindade. que passou a receber 25 o/o, dif
freenç:i. a mais de 5 %, 270$: servente Alvaro Evangelino No
gueira (20 % sobre seus vencimentos), 720$ ao tachygrapho 
Dr- Ealomão de Vasconcellos. 3 :960$; e ao tachygrapho Dr. 
Amaro de Albuquerque, 1 :9BO$, relativos .ambos estes ulti-

. mos ao anno de 1920. 
·. Art. 2. º · Hcvogam-sc as disposicõei; em contrario. 

Sala das ~essões, 16 de dezembro de 1920. Ve1·i.ssimo · 
de· Mello. · ' 

lnstfficaçáo 

Este projecto foi objecto de emenda já acceita pelas Com
missões de Policia e dê Finanças, em parecer ao projecto 
;i. 5i3, de i920, mas indo o projec.to á Commissão de Consti-. 
tuíção e Justiça, paro. que esta se pronunciasse sobre o. p:re
scripção a que se referia o dito pro,iecto. viu-se pbrigada ~ 
pedir informaÇões ao Goveno, ficando assim presa a emenda:. 
razão· :POr que a reproduzo como projecto. - Vei·issímo de 
Mello • 

. . O Sr . . Presideu:te - Acha·se sobro a. mesa o seguinte 

REQUlllllME:'ITO DE UJ\GESClA 

Requeiro urgencia. par::i. que o projcêto do Ül'r,amento da Receita., 
que deverá ser publicado no Diario de Conores~o ilc amanhl, seja 
da.do para oriem d~dia de segunda-feira, 20, indcpe:!qentementc da 
distribui~li.o dos respectivos <i.vulsos. ' 

- S:i.la das sessões, i 7 de dc?.etnbro de 1920. - Antonio· Ca.rlo.~ • 

Vou ~ubmetter a. votoi; o r.:iquol'imcnto. 

·O Sr. Nloa.nor Na.soim.ento (pela ordem)...., Sr. Pra
sideútc~ nu.o posso deixar de protestar immodiatz.mente contra. ess~ _ 
vel'dadeiro abuso de se dec:reto.r ur~encla..- para. discutir o Orçamento 
·aa Fleoeib. onde ba questões as mais intel'o:;santes, as n1ais impor-
ta.ates da. economi~ nacional... · 
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O Sn. CARLOS DE. CAMPOS - E' para segurida-fefra.. 
· _ O SR~ ·fücAsóR _N:~NTo..;.... Mesmo q;ie seja para segunda-(eira,
ni;o podemos res:.rmg1r o pr;, zo •:ela..tivo· a. esse oi'Çabiento ,'" oode à. 

\ ~1b1;.1taçào · ~ 1t~p .• blica ·é ·: profuoda1:UeULe · altera.ck~: iiitervi .. do-se 
Ei1rec~~~eo'le .n~ -rormna. publica,, · 11 giodo · con~rá. a prod1..cça.o e ém 
t?da a V!da. n.i.c1ona.I, sem o demorado estudo regulamentar.;. · · . 
:· ··o SR. ioAQdm O.>OJilg~~ ~~tio, arri~,eàmos o pai~· a ficar sem 
~rçam~nto. . .. · . . . · . · . 

O SR~ Nrc~•on NAsCIMENTO :_E" preferivel ma.nter o orçamemto 
actual, a_fy.ze1: um ~rabaltio clandestino v :ta.tido 1 mpostos cuja re
percussao nmguem conhece"e que vem · attenta.r contra.· a 
producção na·ciunal. : ·· · 

· O si~ C\~Los DE füMPo~ -~ A urgencia é para se imctat· 
a discuss~o; ·de roâneii'a. que esta só oo' pó de prolongar. · 

O- $R. NICANOR NASCI~F..NTO ~ ~ias, · si ningue~ tiver 
tempo de exame e subtamente se encerrar essa discussão, da 
fórma por que se tem ·feito_ em outras ·occasiões; sem que a 
NaÇãq conheça o q:ue se está:' -fazendo, att:entafldO contra a sua 
fortuna. . -- · .. , · .. ":\ · · " 

lia innumeras . questões que são levantadas ·no orça
mento da Receita : qu3:11.to aos ímpetos do transito . . . como 
o-imposto .sobre · a renda, ~obre o commercio, que nãô' pódem 
ser lançados sobre a •população sem o conhecimento com-
pleto da questão . " .. .. ... · · · ' 

Eu-me opponho a essa urgenoia e declaro a Y. Ex. qu1} 
si o . numero brutalmente . esmagar a oppo'sição que recla.m:t 
pe!o direito cu- vou .. obstruir ·os· orçamentos," · o· qu'e não. era 
o meu p~óposito. · · · · · 

O Sr: •auricio d Lacerda (") pela ordem Sr. Presi-
dente, peéo' a V. Ex.' ·o obsequio de mandar :... me o requeri
mento para conhecer os ~eus terJ:!.lOS. (Pausa) . (0 01·ado1· é 
attendido) • . · · 

Sr. Presidente, a redacção do requerimento diz :: "Re
queiro urg.encia :para que o projecto do orç~mento da Re
ceita, que deverá ser publicado nQ · piario do Congr~sso de 
amanhã, seja dado para_ or~em. ~o dia de segu_nda-fe1ra. 2~, 
independentemente .dà d1st-r.1bmça:cr dos ·r~spect!vos "av,ul~os : 

. A "questão· regimental, por tanto,' ' Sr; Presidente, nao _ e 
berµ . aqueila que i_mpressio,nou o honrado Deputaqo .Pelcf D,1s
tricto Federa\. Nao se trata de requerer ·a urgenc1a · para a 
1mmediata discussão e vot~ção âo orc~rn~nto, · e · neste 
caso proceãentrssimo teria sido ju.sta. a.\ ~ua· · revol.ta .. pelo 
effe ito de, sendo ·retardada ~ a d1str1buiça~· do· D•1aMu do 
Congresso, e sendo. diss~minada em . mult1i;>las ~.m.~ndas 
a redacção · da Receita., · e · longam~nte- ~estudada no par~-

. cer ao nobre · Relator, Sr. · Antonio . Carlos ( h~ novas · tr1-

·( ·) Não · foi revisto pelo orador'. 

-
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bütações, e até impostas, de ordem e de modalidade in!ei
rarriente diversa das até enlão obsenadas na tabella da no:>l'<L 
dcs1)eza, como nos quadro~ da nossa receita. · -

. Não ha duvida nenhuma, que, nestas condições. s·i o re
qucrimen~o fosse para a immediata discussão e votação do 
orçamento da receita, a. impugnação do honrado Dcputadr. 
era-de todo o .Por:1.to cab1vel, _e eu estou certo que não só o 
seu. relator ter10 trdo o comesmho mmdado de não formulal-o 
cm tal emergencia tomo o nobre leader da maioria não 
poria os votos numericos a que s·e referiu o riobi·e Deputado 
pelo Districto Federal, ao serviço de semelhante medida 
regimental. · 
- Entretanto, Sr. Presidente, me parece que o requeri.
rncnto soffre um desses vicios de nullidade, insanavel e con
fesso que apezar das rnultiplas leituras que tenho feito do 
regimento, ainda não me pude integrar completamente na 
fórma processual, dos nossos trabalhos, de moâo a· derimir as 
duvidas que vou, ·presentemente, em uma questão de ordem, 
suggerir a V. Ex:., tendo demonstrado· que não tomo partt
pris relativamente á questão- da ur~encia. E' o séguinte: a ur
gencia, · pel() nosso regimento, é •para todo aquelfo assmnpto 
que, em :i;ião sendo tratado immediatam~nté ... 

o SR.. NICANOR NAsClM.ENTO ·~ Ist~. é hoje. 

·O SR:. J\.tApRrcro DE LACERDA ••• com prejuizo dos demais, 
soffra, na deliberação · da discussão da Cainara o perigo de 
ficar prejudicado por não ter sido "assim opportunamente 
encarado.· l\f.as, uma urgencia para que seja inruuido" na or
-Oem do dia · de segnnda-feira um projectó determinado. àeve 
merecer 'justamente uma critica inteiramente diversa do que 
fez o nobre Deputado pelo Districto Federal, e é a de, para . 
não surprehender a Camara na segunda.:.feira, com o reque
rimento de urgeneia, nos termos do regimento, ter, o nohre_ 
l'elator ·Dor lealdade pessoal para com esta Camara, redigido 
antí-regimentalmente o pedido, que não póde ser submettido 
a Camara, porquanto a urgencia é justamente dada no Re
gimento, corno o nobre· Deputado entendeu, e toda a Gamara 
conhece? 

o $R. NIC..\.°'<OR NASCIMENTO :- Naturalmente. 

. o SR. MAURICIO DE LACERDA - Nos· termos em que é pe
diáa' não é uma urgencía ci que se requet·. O que se ped~ é 
uma inclusão na ordem do dia, independentemente de ter sido 
!eita a distribuição ·dos :respectivos avulsos. . · . . 

_. iEssa ino!Usão ind·ependeritemente de ter. sido feita a. dis
tribuição dos avulsos, . é requerida no dia em qu~, devendo 
ser distribuidos esses avulsos·, elles, entretanto nao se en
contram promptos, e essa cerímon,ia regi~ental não póde ser 
eumprüia, e então o relator ·pede a urgenc1a 11ara que, l!-Peza:
desses at'razos· ou retardo .dos trabalhos, ou apezar d_os prams 
determinados para a dis~rib,uição, se discuta immediatamen~e 
a questão por elle su9geJ:'id~. . 
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Ao contrario disso, o relator, . talvez prevend" a critica 

vehemcnte do honrado Deputado, e querendo afastar a im
pressão de que agisse comAeslealdado em relacão a seus col
lega~,. ~urprehendcnqo-os com a pr.oposta da immediata dis
cussae e votação. pede uma urgencia para . daqui . a mais de 
48 .. hqras P. é sab)do que· não existe essa hv-pothesc de i.;rgcn
cia para àaql!i .a.. mais de 48· horas. cm rêgimento algum, de 
nenhiuna, Camat·a, de · qualquer regímen.-- . . . · 

Por . isso, o requerimento se ine afigura defeituoso. 
VeJa-se pem .onàe reside o defeito : si lnst.allassemos. como 
questão· vencida em nossas praxes, esses pedidos de urgcneia 
com tres dia,s· do n.nte-cedenci~ p oderia succeder qu e a .mcsma-
urgcncia - que, repito, só .~ considerada para o proprio- dia 
em que · se ent{nde que a materia. não sendo tratada desde 
logo, como aue perecerá .e não. a.ttingírá os seus .fins - · po
deria succeder, .digo, que a mesma urgencia, ao cà.bo de tres 
dia~ d-0 espera, viesse .a collidir com um ca!lo - àhi verda
deiramente urgcncia, que necessitasse ser resolvido de prom_. 
pto. Como, porém, urgencia contra urgencia não opera, teria. 
de ficar prejudicada a ·outra mataria,· no momento reconhe
cida como de imminente necessidade de ser resolvida, e' ·que 
haveria de aguardar . que se decidisse primeiro· sobre aquella 
que já poude ~sperar tres dias·! · ·, · . 

Alé~- do mais, -a tnateria do orçamento, conforme a lei 
interna. é qe sua nature?.a urgente e essa disposição· foi .man-

. tida ·pela ·reforma ultima. · · · . · 
· · Acredito. · portanto; que o requeriment.o do illustre se.., 

nhor ·Antonio carlos constitue apenas uma calourada regi-
mental. · · · · . · · ' 

O SR.· Nrc. ..... >Jon NASCIMENTO - Neste regimento · . somas 
todos calouros, ningue~. o entende-. 

0 -SR. .M..-\mtl<:to DE ·LACRRDA :..:_ Naturalmente S. Ex . -f ez 
o seu requcrilrientó sem pôr a idéâ-no qu'e a urgcncia re.pre
senta,_.isto ié, a necessidade de immediata. discu!;são e -vof.a
<i-ão. sem o que o assumpto é prej.udicado. ·E eu já mostrei as 
graves· conseqmmcia." guc p óde ter a . appr ovacão de um r~-
qüeriment<> des-ta ordem. . · .. · . . 
. . Quanto a ·matcri,.a· de orçamento .. desde já declaro qu e 
hypotheco o meu. vóLo a qualqu~r pedido · dé ur gencia, a.til 

. ·por entender que .. -na segunda quizena . de' dezembro, scm n-
. lhante assumpto é nor ~i urgcnt.issimo, não sendo siquer -pr c- · 
ciso . cF.perar pela ,dií'<tr ibuição <los avulsos·. porque depois ,de 
certn nata, nem os :Pareceres são imprf\ssos, mas verban;;. 

De ~Clirdo com essa nricntaciio, declaro a V .. Ex .. Sr. 
Presidente; que; sem qüorer dn modo al~m embn.raoar . o an
damento da lei de meio~ • . ombora tenha de '1'alla1· no -or~a
meilto ~..,..Receita contra cortas medidas·, ·' corno . a do.:-; novos 
impostos,- propostns ·e a da · política. . de tnésinha, de -opio .. d.e 
morphina, abi adoptad os;. ,lá me consideo. por ter aco~pa
nhado os debates ·.da· Commissão _de Finanças, as propos1çõcs. · 
as . conferencias referentes a essa questão, como nenhum . ' . . . . .. . ~ ' 
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peputado · pO'dcria, em ~a~ü de 1.?-nto magnitude, ter-se cfas
mtc1·cssaclo - cmi coud1~ocs de, mdepcntcntc até da impres
são das emendas, si a urgcncia-fosse dada para agora mesmo 
poúcr discutir. · ' 

Vê-i:;c, pois, que não .estou querendo ganhar tompo para 
me preparar, mas a:penas protestando contra um precedente . 
que se quer cst.abclcccr e sobre o qual ouso invocar o sup
plcn:ienLQ da douta inlcrr.rclação do St· . Presidente da Ga-
mara. · -

Mais a.inda: apresentadrJ de fôrmà util, opporLuna e, ·a. 
meu ver regimental, o pcllido de· urgcncia para o orçu.mcnt~. 
não lhe negarei o meu vnto e me compronietto a~ na dis
cussão, dizer o es::;eneial afim de dar a minha modestia e Jrn-· 
eu:;;sã(•. dizei· o essencial afim .de dar a minha molcs~ia e llu
nüldc ·opinião a respeito. 

A~sim procederei por entender que ·em matcria orca
mcnt.aria não podemos agir com paisão e vehcmencia, visto 
como as I~iS' de orcamcnt') não se referem, por felicidade 
nossa. ao Sn. EpiJacio Pessoa ou ao seu Governo ou a ou
fro;; de que possamos Siisscnt.ir e aos- quaes combatemos. Re
ferem-se a obrigacõcs nacionaes . q1.lanto as despezas "admi
nistrativas. e a arrecadação dos impostos para manter a ma-
china do Estado. , . ' 
· Ma_s. impessoal do que sou nesta declaração cu nã'o po-

dcria ser, ao produzir. a affirn}ação tlc que si o honradf! 
·Deputàdo quizer attcndcr ao l)edido de retirar o requeri
mento, apresentando-o segunda-feira, cm fórma regimentai;· 
descle já asse~ro· que lhe darei o mei..t voto: (àltt.ito beni; 

' muito b,em). -

O Sr. Carlos de Campos '(pela ordem) ( •) - InfelizmenLc. 
· Sr. · P.residente, se encontra ausente deste recinto o illustre 

autor do requerimento. · 

o Sr. Presidente - .i... Mesa recbeu o requerimento cómo 
da Commissão de Finan~.a.s. . · 

o SR • . MAURIClO DR L.'\~Eil.D.~ - Ellc 'r.ei1ereu como Re- . 
!ator d.e sorte que a Commis!:!ão póde retirar.· -o SR. f~\RLOS DE Ü\Ml?o's\- Ausente S. E':\. e na minha 
qualidade de Prc::;idcnte ela Commis.são de Financ._as, não.. le
vará a. mal o nob.re D~put.ado que nesse rapião incidente 
prodtlza. algumas ponderacões. · . 

E;:;tá mais que demonstrado l?_Clo.s propr10.s term~s do 
requerimento e pelas esnlicações tao- acertadas que aqui cleu 

· o· nobre Depnt.ado pelo Estado do Rio (muito bem) que o 
digno autor dc:;sc requerimento de maneira alguma quiz im
por á Camara a immediata discussão . e vota-Ção ·do n.rçamcrytn 
rla Receita, D;las t~o sómen~c dar-llle c.omn q1u' n m .av1~0 

{ ~) :'lião foi revisto pelo orador. 
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· opportuno, pru'àente ê acautelador àe que pela preme~cia do 
tempo. s_e teria de· prescindir de algumas formalidades que 
costum~m acompanhar a pj.ena discussão d~sses trabalhos, 
qual se,1a no caso a impre·ssão e. c9nsequente distribuição dos 
r~spectrvos avulsos. ·Is.so S. Ex.· logrou com.10 seu regue..: 
r1mento, de modo ·cabal. Estou certo de que -o proprio Depu
tado: pelo .Districto Federal que f.ez as suas declarações ein 
sentido contrario, talvez não tivesse al}prehendido de prom
pto que não se tratava . de uma urgencia para esté mo-
mento... · · 

. 9 Sli. N~cANoR: :NA.SCIMENTO ,,...... M'es·mo iporque não era 
possrvel apprchendel-o. · 
. o -SR. CÃru,o's rii CAM.POS __:_ • • • mas para ser o as.sumpto 

· debatido . em tempo\ opportuno. . · . .. _ 
_ Parece.-me que;,1rocadas. estas .. explicações. tão francas e 

Sinceras, .SÓ me resta, sem abusar d aausencia dÓ_füustre autor 
do reqµerimenfo , mâs invocando a qualidade que . muito . me 
~?nra . .çle -pr:es.icl:ir. a. Comx.nissão. da qual ,S. E~. é lum,inar.
·ct~zer que. i;iada Jemos a. pppor, a. qUe seja retirado o reque
rimento, pai:a oppo:rtunam,ente, ser_ renovado. como e protesto 
já feito de: ·ó-ue... não se trata de .impor qualquer coisa· á Ga
mara ne:;Je r.nçimento;_ mas l;Ie, preven-H-a de que o tempo nos _ 
forÇa a .an~~cipar a discµss·ªº' ª~i mde que. esta ,se faca logo 
<;iepois _de publ~gado ;:O .orçament~ _nó Diario da-.Casa.· O que 
unporta ()m :.que .. 'P:Or ei?s.e _ v:e~icu_lo, os Srs. Deputados te-
nham deli~ CQ~.Pl.eto\ conhecimento ... _ . _ , . . __ . _ ; ·. 

Nestes termos, si V. !Ex., Sr. Presidente,. .conaol'da em 
que seja o requerimento retirado por uní pedido da Com
missão de Finanças, tenho a . honra de formulàl ... o nest~ sen
tido. (Muito bem; mUi.ta bem) • . - ~ .-···' · ~- ~· .. . . .. ·· ..... ~·-_ .. - ._..,.:·.·~:.. ~-. 

·_ .- O Sr .. Paulo de -Frontin. (*) (para encaminhar a ·votação) 
- Sr. Presidente, sinto_ r_xmito divergir da op!nião do. illus
tre .leadér dà maioria._ Acho ijui:i a-tprma J)ela quál. o honrado 

' representante de 11\fünas formulou. o seu requerimento é a qtrn 
mais garantias dá á Gamara. de . aue possa haver .a. discussão 
completa da Recejta .. Nadà impediria qae, retirado o reqó.e- _ 
rimento, amanhã, viesse ser -si;ilicitada urgencia para· a im
mediafa discu!lsão e yotacão d6 parecel' da Receifa. 

· .l(}ra, ã.-....questão_ .da Receita não· póde ser debatida apenas 
por· noticjas-parêfaes que se acham publicadas _no~ diarios 

~·de h?jt:r._. E'. necessario que a9 :men,os o . Diario do Congresso· 
pubhque o parecer e tenhamos tempo de lei-a .. · 
. . Não reC-ebó o Diario_ do Congresso ã horà de poder saber. 
o que. aqlit:!;;e diz e _s_e :P.ª?sa. _ · · · 

ó ·sa. Nid.-roíi N.ASciMENTo -.Nem eu . 
. , Ó .s~;- ·PA~-Í..o ~E FRo:i.tTIN- - Nã~ tenlio falado á.o; vezes 

~obre a acta exactamente pela circumstancia de não ter o · 
Diario do Ciingresso, onde ella está pub'liaada. _ 

l 

J -



Cfrnara aos Dep<.1aaos - lm!J"esso em 29JOS/201 5 09:03 - Pêgina 150 ae 166 

SESEAO EM 17 DE DE~\ffiRO DE 1920 

--0 SR.· .:CARLOs ·oE C..nn>os - V . Ex. permitta-me _ 11m 
aparte 'Para esclarecer. . . 

Q compromisso que se es·t<i tomando em nome da Com
m~ssão; de ~ü~an~.as é de só ser requerida urgencia segunda
fe1ra . O D1a;r10 do Congresso amanhã publiCa-rá o orçamento. 
, i0 S~. PAULO DE FRON'rrn - Qual . O in~onveniente de ~p
provarmos () r~querímento? 

-·O SR. !li . .i.uRrc10 DE LACERDA -- IE' ··que elle não é r.cgi-
. · mental. . · 

. D SR. P,\t.;Lo °i)E FRONTIN - Trata-se dé um pormenor. 
Em :vez, de ur~encia, podcr-SC-fl chamar um cas(l de prcfc
re11c1a ou de d1spe~sa. E' -questão apenas de palavras. 

· E' apenas questão· de 'Palavras. O que ·o illustre relator 
da receita propõe, é qüe se guarde a puólicaçâo do Diario do 
€911{]-r,e·s~·o · e que sú seja incluído em: ordem do dia de segunda

. foiraf ainda que 0$ avulsos não tenham sido distribuidos. 
Se houvesse segurança de que os avulsos fossem distri

bnidos, não havia razão para formular o requerimento. O 
illustre, rcpresentanLe' do E stado de Minas Geraes, cujo nome 
peço venia. ·pafa declinar, Sr. Antonio Carlos, teve occasião 

.... de, . conversando commigo, mostrar-me esse requerimento a 
_;"'quem formulou exactamente a reclamação a S. Exi., de que 

· não . podia. a questão ser discutida, em virtude de m'gencia, 
:f!uL ·e~t, ,pessoalmente. . ' . . . ·. 
· Nestes termos, p'eço venia para declarar - não vejo numa 
simples questão de palavras, motivo para que se não vote o 
r equerimento. (Muito bem; muito bem) . · 

. ' 
o j,r. Nic&rnor. Nas~~mento (par~ encaminhar- . a "votação) -

- :v. · E.'lL. e a Camara me perdoarao, que. me louve por te:r: · 
levantado esta questão de ordem . . . . 

Quando pedi a pa!ayra, tinha ouvido· apenas que solici- . 
Lava urgencia 'para votar o orçamcnt-ó da .Rc-ceita; ninguem · 
tinha ouvido .dfi:.er do r equerimento, de modo que me oppuz 
á sua passagem. . . . 

·O nobre Deputado pelo Estado do Rio. noz nos verda-:-
. deiros termos é requ erimento do S1' • . .Carlos de Campos. que 
reintegra perfeitamente a intenção do . Sr . . Antonio Car-1os, 
de só fazer discutir a Receita depois de conhecidos os termos ~ 
da proposta. · · _ 

: As .palavras ~o eminente Sr. Deputad9, cu.10 nome peco 
licença para declinar. Sr . . Paulo de Frontm, nao me parece· 
terem· destruido. o requerido pelo Sr. Carlos dP. Campos, pois;· 
aue o nobre leader ela maiOria, está resguardando o Regimento, 
ultima . .garantia que nós !emos Iiest~ Casa: . . i 

Nem· se comprehender1a. como disse o 1Ilustre Deputado 
, P.el.o-~stado do Rio àé Janefro, uma ·urgencia que.não é ur-
gencia. . · .. · . · ' h -
. . . ·Coino prefel'.éncia. 'não adeanta p.ada v.ot~rmos _ OJe. por
quanto a urgencia póde ser requerida..· segunda-feira., preci-,,,.. 
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samentc nos termos regimcntaes, quanto .teremos·, ·.não urna · 
p~obabilida~e, · !,Ilas a certeza .de termos lido nó I>iario · Off-i-
cwl a pubhcaçao ·de que carecemos. . · · 

:· O Srt. FRANcrsco 'VALLADARES - Mas, feita a p:ublica~ão, 
amanhã, é facil distribuir os avul_sos, e para estuda\> o as-

· sumpto, · t emos o dômingcr. . . . · 

·· O SR. NxcANOR N1.scrire."\ro - Nestes termos, Sr. Presidente, r~- , 
. fo:mando uma parte das palavras que disse , concordo com o re-
. qucrimento do Sr. Carlos do Campos (ilfüiío bem; múito bem). 

O .sJ..;. ~~esiden:te. - A l\Iosa. a.cceitou ·o rcquériménto 
do Sr. Deputado Antonio Car10;;·, por .considera.l-o um requerimento _ 
de dispensi;. de 'publica\.àO e .distrihuição , em avulsos, do -parecer-.d;i. . 
Commissã.o de Finanças sobre o orçamento -da. Receita. · · · 

. O regimento determiná. que só depois de distribuída em avulso, 
possa qualquer materia ser incluida em ordem do dia . . Ora,.-l>.jeque.: 
rimento visa, precisamente, o obtel' a. inclusã.o do parecer, na 'brdem . 
do dia de-segunda-feira, independente des~a. distribuição. · . 
. - A pa.lav:ra «Ut'gencia.» não foi, eviP,éntemente, bem empr egada • . 

O at't. 237 do regimenw dispõe que «nrgencia· ~ a disp~osa. de ·' 
. es.igcncia. regimeutal, etc.» «para immediata. discussão'» .• . 
· · · Assim, o requerimento deveria. dizer:' requeiro ·que o · parecer 
sobre o Orçamento da Receita; se.ia dado p;i.ra a. or~em do dia de . 
segunda-feira, hldepcndentc da· distribuição dos respectíVOJl a v1llsos. 

· T1·aLa-se, pol's, de um reque'rimento pe1•feitamente .regim.ental : . 
() termo v.r9encía nã.o modifica a. sua cssencia~ . · · ·. ' 

·· Em taes condições, subn;ietterei ao "oto da Casa. o .requeriment o 
formulado pelo Sr. ·Antonio Carlos. .·· ~ · · 

Os ·-senhores quê ap.prov.am o requ~rimento . do Sr. An
tonio Carlo;;, .µos . termos · da declaraçij_!) que aciabo . de fazer, 
qu-eiram. levanlar-se. (Pa1tsa.) 

. Fo_i appro~o. 
Passa~se ás vo-tacões êonstan:tes · d..á ' ordem dó dia-:-
~· CJ.taç.ão. do projecit-0 n . . 670, dti i920, .:abrindo o er.edito de'·. 

47. :893$U3, ·para pagamento a Felisber.to Brant. (3" dis~us
süo). - _ 

Approvado em 3ª discussão o seguinte 

· PROJECTO 

N. 670 - 1920· .- . 
, . O Congresso Nacie>!lal decreta: 
. Art. 1·. º Fica -0 Presidente da RepubliCa autorizado ll 

abr·ir, pelo Minis.terio <la Fazenda, o credito ~sp~cial de réis 
·í:J" :898$443. afim. dn occorrcr ao pagamento , a vista de sen-
1.enr;a judidaria, dós vencimentos <le Feli&berto . Brant, · a is-

• ~. r 
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pensado, em portaria do Ministerio da Guerra, de. 6 de dezem
bro de· 1910, do posto de 2º tenente picador do Exe1•cito. f)s 
impostos· e contribuições devidas, foram rlescont.adns no~ 
autos. 

Ar:t. 2. º Re.vogam-se as disposições em eontrario. 
O Sr. Paulo de .Fronün (pela ordem) requer a verifi~ 

cacão da votação. · 

Procedendo-se á verificação de vorta~ão, reconhece-se 
;terem vo~ado a favor 112 Srs. Deputados e contra um; to-
tal, 113. . 

O Sr. Presidente - O projccto foi approvado e va.~ á. 
Commissão de Redacção. 

O Sr. Juve12al Lamartine (pela ordem) requer e obtera 
dispensa de impressão da redacção final do projecto n. íi70 
A, d·e 1fr20, afim de ser immcdiat.amente voLada. 

E' lida. e, sem observacões, approvada a seguinte 

REDACc4.p' 

~. 670 A -1920 
Redacção final do projecto n. 670, de' 1920, que abre o cr,J

dito de 47;893$-f..f3, para pagam,ento a Felis!J.erto Brant 

O Coni;resso Nacio.nal decreta: 
A.rt. 1. º Fica o Pr.esidente da Republica autorizado a 

ftbrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial <lc 
4'i :893$4'3, afim de occorre1· ao ])a~amento. á vi.~ de sen
tença judiciaria, dos v.encimentos de Felisberto Brant, dis
p1msa-do, em porta.ria. do Ministero da Guerra, de 6 de de-
zembl'o de 1910, do posto de 2º tenente picador do ExerciLo; 
Os impostos e contribuições devidas foram descontac:tcst n.os 
&UtiJS. 

Art. 2. • Revogam-se. a.e dispo<;ições -em contrario. 
Sala das Commissões. 17 de dezembro de 1920. - llaul 

âc Sá. - Prado Lopes . .:_ Carlos Garcia. 

O Sr. i>:r:esidente - O projccto vae ao Senado. 
Acha-se sobre á. Mesa o seguinte 

REQUERIME!'TO DE PREFERENClA 

Requeremos preferencia para. a votac:ão d.o projeclo nu
mero 450 A, de 1920. 

Sala das se;:sões, f7 de dr>zembro de f92'<}. - Oleqn:rl.o 
P.into. - Dionysio Bentes. - Cunha Lima. - E. de b-lesquita. 
- Pires de Carvalho. 

_ Approvado. 
e. -''voL x1v :;ii 
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. . Votacão do projec"to n. . 450 A,. de 192-0, eguiparando a 
· .unportancia de «quêbras> dos 'the.soureiros -e fieis da Reee
:bedoria do Dist~icto F-ederal á que recebem os pagadores e 
fieis de pagadorias do ThesOUl'-0· Naeional; com parecer fa.vo
ravel àa _Co~missão de Finanças (P discussão). 

Ap,prõvàdo -em i ª . discussão o segµin.ta 

PRO.l"ECTQ 

N. 450 A - ig20 
O CO'D.gresso Nacional decreta: · 
Art. ' : Ficam equiparadas as impor.tancias · que. ·"recebem 

para as Quebras os thesourei,tos e fieis da Recebedoria d-0 
Districto · Federa.l ás importancias qne rooebem para o mes

. mo fim -os pagadores e fieis das pagaà'Clrias Q.o. Thesouro .Na
cional; revogadas as disposições em cootrario . 

. o ·sr. Presidente::__ O proje~t~ passa á 2ª discussão. 
, . . 

O Sr. Nicanor Nascimento (pela ordem) requer e obtem: 
di.!;pensa de inter.~icio par.ª " pr!ljecto n. 450 .A, de 1920, n-
gurar na ordem do <lia da sessã-0 se.,c•1.ünte. · . 

. Votação do prpjectp n. 669 ' de :1920, abrindo o credito especia. 
de. :i :8255,. para pagamento de d.farias a Hermelindo Ferreira Lima. 
(3ª discussão). 

Approvado em 3• discussã.o é enviado ã. Commissão de Redacção o 
eguinte . · .· . 

PllOJEGTO 

N. 669 - i.920 
O Congresso Nacional dect"eta; 
A_rt. i . ° Fica <> Presidente da Repnblic.a. a ri Coriza.do a abrir, pelo 

Mioisrerio da Fazenda, o cre11ito espcci:1l ele t:825S, que se destina 
ao paga.rnenw de rliarlas vencidas em :i9J 9 por Hermelindo ferreira 
Lima. escrivao do extin~•o .2° posto fiscal do Alto Acre. 

Art. 2° • . Revogam-se as disposições em contrario. 
Votação do projecto n . 67:!, de i920 . abl'indo o , credito especiâl 

de 4:7:949$343 , para. pagamento a. Djalma Ferreira (2~ discussão). 
Approvados successivamente em _2• discu3são os seguintes ar-

tigos 'do . 
PROJECTO 

N. 672 - i.920 

O Congresso Nacional decreta: -
Art .- -t .• Fica o P!"esidente da. Republica a.utorizado a abrir ~o 

Ministerio da. Fazenda., o credito. espeoial de 47: 94-9$3~3 afim de 
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oco orrer ao pagamento, á vista. de sentença judiciaria., de Djalma. 
Ferreira, dispensado, em portaria do Ministerio da Guerra ele 6 de 
dezembro de 1910, do posto de 2° tenente picador do Exe~·cito. Os 
impostos sobre veacimentos, as mensalidades do montepio e o S<!llo 
da patente foram desconta.dos nos autos. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições ezn colltrario. 

O Sr. J;>residente - O projccto passa á. 3" discussão. 

O Sr. Ju."Venal La.m.artine-(Peltt 01·dcm} reque1• e 
óbtem dispensa de intersticio para o projecto n. 672, de :1920 âgurar 
n& ordem de dia da sessao seguinte.. ' 

O Sr. Presiden"te-Acba-sc sobre a Mesa o seguinte: 

~ 
Rl:QUERWENTO DE UBGE!'iCL~ 

Requeremos urgencia para irnmediata discussão e vota.ção dos pro
jectos, que constam da. ordem do dia, ns. 687, 690 e 691, dei Hl.20. 

Sala. das Sessões, 17 de Dezembro de :1()20.-0ctavio Roclta-J?t
venal LamaTtine. 

Approvado. 
Encerrada. a 2ª discussão dos a.rts. :I.° e 2°, do projecto n. 687, 

de 1920 abrindo oscreditos de 9.956:28ó$932,papel, e de 57f:875S920 
ouro> supp1ementares a divet•sas verbas do orçamento vigente do 
Ministerio da lllarinha e a.nnun~iada a votação. 

· Approvados successivamento ero 2~ discussão os $6gÚintes artigos do 

I>ROJECTO 

N. GB7-i920 

O Cougresso Nacioila.l decreta: 

Art. i. • E' o Poder Executivo autorizado a abrir. pelo 2\iinisterio 
da. Marinha os crcditos na.importancia total ,Je9.9a6:28ô$932, papel, 
e de 57i:8'Í5S920, ouro, supplementares ás verbas 6"', 7''-, i3ª, 17ª, 
.ts•, 19ª, 20ª. 21, 22ª, 25 e 2uª, do orçam~n~o e~ \'igor, destinados a 
attender a. diver::.as despeza.s do mesmo mm15ter10, no corrente exer
cicio, assim descriminadas: .. 

Verba 
Verba 
Verba 
Verba 
Verba. 
Verba 
Vet·ba. 
Verba 

6~ ..................................... . 
7ª ............................... , ...... . 
{3°' •.•. ..................................... 
1. 7ª • .•...•••• ' • . • • • .. ' .. ~ , .....•••.•• ~ • 
:l s~ .............. '.9 ...................... . 

i9°' •. ...................................... 
2iJ• ..................... _ .................. . 
21.ª . ........................ ~ •.••• "' .•.•••.• ' • 

Papel 

:J .6f3:530S786 
288: :?695336 
244:2298976 

2. 755 : 0805450 
1. 30(}:651$401 
L 619: í2.JS~ô8 
1.470::!63;)75f 

H8:931S7S4 
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ve-rba ·22 ......... ~···,··· .. ··· · ····••·····•·•·· 
Verba. 25" •••• ; .••• ~ • .....•••••••.•••.•.• .' ••.•• 

!' 

Verba 26• ..... . ·• ....... ............ · ••. : .. •... . 
Art. 2.~ Revogam-se a.s disposições em contrat'io.· 

Papel 
_300:000SOOO 
4:4&:973$980 

Ouro 
57:1:875$920 

O Sr. Presidente-O projecto passa. á. 3ª discussiio. 

Encerrada a 2" discussão -dos ar&s. ·1 º e 2· J.io proJecto n . 590, 
de 1920, abrindo o credito extraordinario :de 2. 982: 489$4-H, 
para pagamento de <ieSpezas com a jntervern;ão n-0 Estado da 

. Bahia e· annunciada a votação. ..,, · · _ 
Approvados · successivamente eni 2• discussão .QS seguin

tes arts. 1° e 2º do 

PROJECTO 

N. 690 _, 1920 

O Congress'O Nacional · decreta: 
Art . i. º E' o Poder Executivo- autorizado a abrir, pelo 

Ministerio , da -Ouena; o credito extraordinar io de réis . . .. 
~.982:-1$$44'1, afim de att.ender ao pagamento de despeza.~ 
decorrentes da intervenção da União no Estado da Bahia, cm 
virtude do disposto no decreto n. 14.:o77, de 23 de feve
reir o de 1920. 

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

O Sr. Presidente - O projecto passa á 3" d iscussão .. 
Encerráda a 2" disoussão dos. art.s:. 1º e 2° do projécLo 

n. 691, de 1020, abrindo o credito especial de 47 :616$276, 
JJara pagamento ao major medico do Exercito, Dr . Joaquim 
da Silva Gomes e anriunciada a votação. · 

Approvados successivamcnte em 2ª discussão os segu in
tes artigos · do 

PROJECTO 

N. 69i - f9.20 

O Congreseo Nacional decreta : 
Art . i . .;· E' o Poder Executivo autorizado a abrir ao 

Ministerio da Guerra, ·o credito "especial de 4i :6:16$'!'76, des- · 
tinado ao pagamento da. differença de venci~entos que co~
petem ao ·major medico reformado do Exercito, ;Dr . Jpaqunn. 

' 
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SESSÃO E~I 1/ DE DEZE.."l"BRô DE 1920 

da. Silva Gomes! ma~~ado rBve;r-ter ao logar de· professor de 
latim do Collegw .!\11l~tar do R10 de Janeiro, pelo decreto de 
:27 .de outubro dest~ ª!!-no nos tcrn10s da legislação vigente, 
ao tempo de. seu pr1meiro provimento. 

Art. 2.º Revogam-se as dispos·ições em contrario. 

O Sr.: Presidente -·O projecto passa á a~ discussão. 7'' 

O Sr. Salles Filho (pela ordem) - Requer e obtem dis-
pensa de · intersticio para os projectos ns. 687 690 e ô()i 
de 1.920, figurarem na ordem do dia da sessão 'seguinte. ' 

O Sr. Presidente - Acha-se sobr~ a mesa o seguinte re
querimento: 

REQUERI:Y!ENTO. DE PREFER.ENCIA 

Requeremos preferenoia para votação ·do projecto nu
mero r.os .;\, de 1~2()1. 

·Sala das sessões, 17 de dezembro de 1920. - Paulo de 
F1·ontin. - Francisco Valladares. - Heitor; de Souza. 
J. Miranda. , 

Appro,vado •. 
Votação do projecto -n. 60~' A, de 1920, concedendo isen

ção dos direitos de importação a usinas de fabricação . de 
ferro e aco em territorio brasileiro; com emendas da Com
missão de Finança~; 1• discussão. 

Approvado enr 1" discussão o seguinte 

PROJECTO 

N. GOS - -1920 

O · Congresso Nacional decreta: 
A.rt. i 1. Gosarão do favor de isencão de l.a:xas e im

postos de importacão, ou outros, percebidos pelo Thesouro 
Federal oS: materiaes e os machinismos destinados á primeira 
installação de usinas de ferro e aço em territorio brasileiro., 

§ 1.º . Consideram-se de primeira installação os . mati:
raes e machinismos destinados a secções novas de usinas J.á 
inauguradas. · 

§ 2.° Consideram-se comprehcndidos ~ntre os ma:t~riaes 
e machinismos s·upra-referidos os necessar1os aos ~erv1cos de 
captação e adduccão rle forca motriz hydro-eloctr1ca para o 
funccionamento das alludidas usina~. . , 

§ 3.º A isencão rle dir~itos se f~r~ eff~cliva mediante rc
lacão, préviamente fornecida ao )hmst~r10,_ da .!fa7:enda. d9s 
objectos a serem importados com appllcacao a mstallaça0 
das usinas. . _ 

§ 4.º Perderá o direito ao favor da ise~c:io a. empreza 
contra a qual se verificar, em proc-esso administrativo que 
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deu aos objectos importados destinos· ·differentes do de sua 
applicacão. á montagem das ditas usinas·. 

· Art. 2.• E' o Gov'~rno autorizado: 

a) ;i conceder fretes mínimos de transportes nas estra
.,~d.as de ferro federae~ para os mate;-iaes e machinismos tles
..:.irp.ado& a.o estabelecun:ento e funcc1onamento de usinas de 

ferro e de aço no Brasil e para o minerio a ser trabalhado 
nessas usinas ; · 

b) a conceder ás mesmás usinas isenl}ão de impostos f e
deraes de consumo e qua~squer outros; emquanto não fôr 
possivel as respectivas emprezas a distrib,uiçf,o aos seus ac-

. . cionistas de um dividendo minimo de 5 % a.:i anno sohre o 
·capital effectivamente . empregado; 
· e ) a exercer o · direito de desapropriação por utilidade 
publica, durante os cinco· primeiros aúnos de · vigencia desta 
lei, de terras e quédas dagua. necessarias ao estabelecimento 
das usinas de ferro e aço. · · · 

o Sr. Presidente :-- O project.o passa á. 2~ .· d·iscusc;ão. 
' . ' - . o Sr. Paulo de Fronti.n (pela ordem) -::- Req>Uel' e obtem 

dispensa de intersticio para Q .Projecto n. 608 A, de 1.920 
figurar · na orde~ do dia da sessão seguinte. 

Votação do projecto 'u. 681, de i9'20, a'utorizando a abrir 
o credito especi$1 de 24 :500$ para pagamento de compromis
sos assumidos pelo Lloyd, Brasileiro (2ª discussão) . . 

• Appro·vado successivamenté em 2"' 'disÓussão o sseguintcs 
artigos do · 

PR.OJECTO 

N. 001 - 1920 

O Congresso Nacional resolve: 
· Art. 1.º Fica o Governo autorizado a abi:ir, pelo ·~iini,;;.:.. 

terio .da Viação e Obras Publicas; um cred~to especial. de 
24$500$ destinado ao p;i,garilento de comprom1ssos assumidos 
})elo. LlÔyd ·Brasileiro, j~ vencidos e a. se vencerem, a~é . 31 
de dezembro dé i920. . . _ . . 

Art. 2.º Revogam-se as d1spos1coes em contrario. 
o Sr. Presidente -: O projecto passa á discussão . 
Vem :.'i Me~a e é lidá. a segu inte 

DECLARACÃO DE VOTO 
~" Projecto · 681 - 1920 

Declaro que voto contra o :projecto 681 de 1.920. 
Sala das. sessões, 11· dé · d ezembro de :1920. - ALvaro 

Baptista. -. · : ..,; .• : _ - ' - · · 
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O S~: !Armando Burlamaqui (:pela ordem) - RleQuer e 
optem dispensa de inte~ticio para_ o projecto n. 681, de 192flt, 
figurar na ordem do dia. da sessao seguinte. 

VotaçãÓ do pro,jecto n. 603 B, de 1920, mandando re
verter ao serviço activo do Exercito o capitão reformado Al
fredo Fons-eca: com parecer da Com missão de Finanças sobre 

r a emenda offerecida. substitutivo da mesma Commissão e 
parecer da de Marinha e Guerra, favoravel ao substitutivo 
(2" discussão) • , 

O Sr. Presidente - 1Durante ,a 2• discussão deste projecto 
foi offerecida a seguinte 

EMENDA 

Onde convier : 

E que seja. nos termos do decreto n. 2.232 de 26 de ja
neiro de 19!0, readmittldo no . Corpo de Saude do Exercito, 
onde serviu por es-paço de tres annos, Cl/mo primeiro-tenente 
medico adjunto, o Dr. Marcos Moniz Leão Velloso sem di
reito á percepção de ·quaesquer vencimentos anteriores. -
Frederico Borges. - To'l'quato Moreira. - Arlirido Leoni. -
Deodato Maia. - Oiega"io Pinto. - F. Bressane. - L. Cor
rêa de Britto . ....:::::.. Manoel Reis. - Antonio Auuirre. - Hono
rato Alves. - Gervasio Fioravanti. - Eu~enio To·urinho. -
Pires de Carvalho. - Mario de Paula. - Raul Alves. - Lauro 
:Villas Bôas. --.. Leoncio. - Manoel Villa.boim. 

A esta· emenda e ao projecto n. 603 A, de 1920, a Com
inissão de Finanças offerece o seguinte 

SUBSTITUTIVO 

O Congresso Nacional resolve: 
'Art. 1.0 Reverterá ao serviço activo do Exército, no posto 

de -0apitão, o' capitão reforwado Alfredo Fonseca, que será 
incluído no quadro de sua arma, sendo-lhe contado, como 
de sel'Viço act,ivo, o tempo -em que tiver estado como. refor
mado, sem -direito á percepção de quaesquer vencimentos 
anteriores. 

Art. 2.º Será readmittido no Corpo de Saude do Exer
cito, nos termos do decreto legislativo n. 2.332, de 26 de 
janeiro de· i910, o 1 º tenente m~dico Dr. ·Marcos Mon~z Leão 
Velloso, sem direito á percepçao a quaesquer ·venc1mentos 
anteriores á sua readmissão. 

ArtJ. 3.0 Revogam-se as disposições em contrario • 
.Vou submetter a votos o substitutivo. 
Approvados successivamente em 2~ discussão os artigos 

1º e 2° do referido substitutivo da Commissão de Finanças, 
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ficand~ prejudicado o projecto primitivo e a emenda do Sr., 
Prederrco Borges e outros .• 

. O ~r. Preside-nte - O projecto substitutivo passa ú 3" 
d1scussao., . 

. o Sr •. S'.filf!s Filho (p~l.a ordem) requer. e obbem iiispensa 
de mt.erst1c10 para o PrOJecto n. 603 :B, de 19'20, figurar na 
ordem do dia da sessão seguinte. . · 

Votal}ão do proj,ecto n. 655, de 1920, concedendo a 
D. Leopoldina Maria. do Amaral Teste e outra, o montep.io 
civil a que tem dircíto (2~ discussão). · 

!Apiprovados suceessivamente cm 2• diiieussão. os seguintes 
artigos do. _,. ;" 'J . _ .. :...i..'. ..... :;::;.::..:.i:!::.i..: .;..: .... : 

PROJ"ECTO 

>N. 655 - 1920 
\ 

O Congresso Nacional decreta~ 

Art. 1.° Fica concedidó a DD. Leopoldina Maria dcl 
'.Amaral Teste e Domingas Teste Amaral, o montepio civil a 
que têm direito por morte do ex-agente de i ª classe· da Es
trada de Ferro Rio do Ouro, a contar de outubro de 1908, 

. considerando-se prescriptas :is pensões anteriores. 
Art. 2.0 Revogam-se as disposi!:'ões em contrario·; 

O Sr. Presidnte - O projecto ·passa á 3" discussão. 

O Sr. Paulo de Frontin (pela ordem) requer 1e.obtem dis
pensa de interstício para o projecto n. 655, de rn~. figurar 
na ,prdem do dia da sessão seguinte. · 

Votação ão proj ecto ti. 34:5, d~ i92.0 , a brindo o credito especial 
de 4:i50S, para. pagamento ao major Arthur Xu.víer Moreira. e capi
tão José'Lourdes Guimarães Padilba. {3~ dfacussã.o) . . 

Approvado em 3"' discussã.o e enviado á Commissã.o de Redacç.ã.o 
o seguinte ' 

Pll.On:CTO 

N. '6-i920 

O Coagresso.Naeional decreta : 
Artigo uuico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir pelo 

Ministerio da Guerra, o credito especial de ~:150S, para occorror ao 
pagamento ue vantagens, nos exercicios de i8~9 a 1920, que compe· 
tem ao major Arthur Xavier Moreira e capitã.o José de LouI"des Gui
maraes Padilha, fiscal e ajudante da . Escola Militar, 1 paI"a aluguel de 
càsa nas proximidades do mesmo estabelecimento; revogadas as dis
posições em co11traricY-
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SESS.;\O EM !7 nr, DEZK\IBRO DE 1920 

Vota(fã.o do substitutivo da Commissão de Finanças ao peojccto 
222 A, de i920, isentando de direitos de importa(fã.o o matel'ial qve se 
destiuar uo La.boratol'io de observações mantido em Manáos, pela Es-
cola de Medicina Tropical áe Lívarpool (3" discussão). · . 

. Approvado em 3" discussão e enviado á Commissio de Rcdacçiio o 
seguinte . · 

PROJiCTO 

N. 222 A - ·Hl20 

O Congrêsso Nacional decreta : 
Art. 1°. Fir.a i;;ento de pagamento dos dit·eitos de importação 

inclusive os expediente, o m;iterlal que se destiuar ao La.bot·atorio de 
Observações, mantido em Mauáos pela Escola de Medicina Tropical de 
Liverpool, co11sta.nte de d1·ogas, télas de arame, centL'ifugadoees e de-

. mais apetrechos proprios de la.boratorio e !:>cm assim animaes que fo .. 
i·em destinados á.s pesqufaas scientifica.s daquelle instituto. 

Paragrapho unico. As iscnções,a que se refere este artigo não 
se applicam ao materia.1 e animttcs de que haja similar de produccão 
nacional. • 

Art. 2. 0 A Fazenda Nacional restituirá ao dh'ector do mencio
nado la.boratól'ío as quantias que tculla cobrado no cor1•ente exercicio 
pela entrada do qualquer inatel'ia! [J&l'a o fim a.Iludido no art. 

Art. 3. D Rerogam-se as dii1posições '3m coutl'ario. 

O S1•. Antonio Nogueira. (Pela 01·dem.) - Rcqnor e 
obtem dispema de impressão da redc:.c~a.o ftn~ü do pl'Ojecto n. 2~2 A, 
de :1. 920, a.fim de ser immediatamcate rntâda. 

E' lida e, sem ob;;m·vaçõcs, apprnv:id:i :t seguinti: 

N. 22~ B - 196!0 

R.cdacção final do p1·oiecto n. 222, de 1920, da c;ma1·a, qw: 
isenta àe di1·eitos de iniportaç<to o mater-wi qtw se dcsh
naT ao Lahorc.torio de Observar;ües, mantido em Jlariáos, 
pela Escola de Jfedicúw Ti·opical ác Liverpool. 

O Congresso Naciemal decreta: 

Art. 1.~ Fica isento do pagamento d<>s direitos de im
portação inclu;;ive os de expediente, o material que se des
tinar aÓ Laboratorio de Observações, mantido em Manáçs, 
nela Escola de Medicina 'l'ropicat de Liverpool, constante ae 
(Jrogas, télas de ara,me, centrífug~dores. e demais arJetrccho:; 
proprios de Iaboratorio e bem assim ammaes que forem des
t.mados ás pesquiza.s scieotificas daquelle instituto. 
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·- P·ar.agrapho unico. As isenções a que se refere este artig() 
não se applicam ao material e animaes de que haja similaT de 
produccão nacional. · 

Art. 2.º A Fazenda Nacional restituirá ao director · do 
mencionado ·1aboratorfo as ·quantias· que •tenha' cobrado no 
c.orrente exercício pela entrada de qualquer material para o 
fim alludido no art. i º. . . 

Art. 3.~ Re,·ogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Comri:lissões, 17 de dezembro de HJ20 - Raul Sd. 

- Prado Lopes . - Carlo$ Garcia. 

O Sr. Presidente - O projeeto vae ao, Senado. 
·votacão do projer,to n. 648 A. de 1920,· reconhecendo d-e 

utilidadé publica a Liga Esperantista Br~ileira; com pare
cer favoravel da Commissão d'e Constituição e Justiça (1 ª dis-· 
eussão). · . · 

Approvado em 1 • discussão o s6gllinte 

Pk.OJECTO 

N. 648 A - 1920 

O Congresso Nacionàl resolve: 
· Art . f .º E' considerada de utilida.de publica a Brazila 

Ligo ·Esperantista (Liga Esperantista Brasileira), .com sédle 
nesta. Capital. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario . 

O Sr. Presidente - O projecto pàssa· á 2ª discussão. 
Votação do p·rojecto n. 326 A, de 1920, regulando a Ioca-

~ão dos pre<lios u.rbanos e dando outras proviãencias; com 
parecer sobre a~ emendas offerecidas em 3' discussão e voto 
em separado do Sr. Deodato Maia -(3• discussão) . 

o Sr. Presidente - Durante a .3• discussão deste proje-
c!o, foram offerecidas tres emendas. ._ \ 

A' Commissão de, Co_?stituição e Justiça tambem -offere
. ceu o seguinte 

Substitutivo 

O Congresso Nacionar decreta: 
Art. 1.º Não havendo estipuJacão escripta, o prazo da 

locação dos 0predios urb~n-0s entende-se de um anno. 
§ 1.º Si .não houver denuncia, com tres m~s de a~tece

dencia, a locação estará proroga.da por ·outro tanto tempo e 
nas mesma.s condições da anterior -
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§- '2 .. • .São exc.Juidos . desta regra os mi_litares de mar e 
forra que forem removidos e os funcc1onarios amoviveis 
nos mesmos casos. ' 
.. Art. 2.º A denuncia só será valida por interpellação ju

dicial e pelas causas seguintes : 
a) falta M pagamento da renda por dous mezes com-

pletos; · 
· b) necessidades de obras• indispensaveis de conservação 

ou segurança. 

~rt. 3.~ No .. caso de obras indispensaveis feitas pelo se
nhorio, ao ir_iqu1hno que para ellas se fazerem tiver abando
nado o pred10. r.abe a preferencia de voltar para o mcsm(} 
<.lesdo que 1enhà cumprido regularmente os seus deveres . ' 

Art. 4.º Os contracto$ de locação de predios urbanos - a 
JJra~o certo -- P'?derão ser feitos por escriptura IJarticular. 
·registra d.a no Registro Geral d~ Titulas. 

§ 1.º Delles .constarão a renda, -0 pra.7.o é a · quem in
cumbe a obrigação de obras contractuaes. 
. § 2.º Na renda se dirá o (Jttantu.m., si mensal, trimen.~al, 

.E'emestral, ou annual, onde deve ser paga e qua.ndo. 
§ 3." Nas obras se descreverão quaes as ut.eís, as neres

saria1; c a.s sumptuarias, correndo as nooessarias sempre por 
· conta do senhorio e as outras confórme o contracto. 

· § 4.0 O sello desses contractos serú de 3 % sobre o ac
crescimo, sempre que houver augmento de renda, - e é pago 
ém tvdo o caso pelo senhorio, ao passo q'Ue o custo da escri
ptura corre por conta do inquilino, ao. qua>l o senhorio forne
cerá todos ·os documentos assecurator1os . 

§ 5.º Nas locações a prazo certo - si a locacão findar 
!iem que haja denuncia - com seis mezes de antcc.elldencia _: · 
nem por 'Parte do senhorio, nem do inquilino, a prorogação 
opera-se p.or outro tanto tempo quanto o da primeíra lol'a
ção e nos mesmos termos, pagando a -parte· interessada os sel
los no Thesouró Federal. * G. • Os inquilinos respoodem pelos damnos causaidos a9 
predi ~ dlurante a J.ocacão, sendo doc~mento para. -~ ..;:wcão ex~.: 
cutiva a vistoria . procedida no pred10 .ror occasiao da resti-
tuição das chaves. . . 
· Art. 5.° o pagamento do a~uguel sera. feito . mens~lme.nlc 
at<'\ o de.cimo dia do mez &egumte, salvo est,1pulaçao es-
cripta. · . . 

Art. fi. º O de:>pCJO lera logar : 
§ 1. • Si o inquilino não pa~1· o aluguel no ~razo c~nven

cionàdo ou, na falta de prazo, até o segundo mez ve~c1d~ .. 
~ 2. 0 Si damnifkar a casa ou della usar para 1 ms ilh-

cito:i' e dashonestos. . 
Art. 7." No caso de despejo maliciosamente requcr1c!o, o 

inquilino. tem o direito de habH.ar na casa, e .sem pagar alu
guel, pelo tresdobro do tempo que lhe faltava para preen-
cher o contr_!cto. 
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ArL. S. • No:> despejos urbanos o p1·azo será de 20 <lias, 
p1•ot·ogado por mais 1 O, a criterio do juiz. ·-._ 

§ 1. u Só será executado o de~pejo contra loc-a.tarios e euh
locatarios -qt1e h9uverem .recebido cita()ão inicial. . 

§. 2. º Nos exP.cutivos por alugueis de predios urbanos não 
poderão ser penhorados os ·bens inc!ispensaveis dos inquili
uc:S, taes como cama, mesa, vgstuarios seus e de sua familia, 
uténsilios e ferramentas de s11a · apparelhagem profissional e 
i1rovi~õcs <ln c:Qmída . alé. o mínimo de 300$000. · 

Art. ' !J. º ·os-arrendá;tario1'i ou 'locatarios, que snb-arren
tüirem, ou sublicarem. no todo ou em parte, ficarão, em tudo, 
SUj eitOS :ls regras Constantes dos aTtS . '2° e . 3º desta lei-. · 

ArL 10. ~i\ not.ificacão :para angmcnto do aluguel só pro
duz.irá effeilo depois de dous annos contados da data da re-
spectiva ~crt.idão. . · . 

§ 1. • Esta dh•po.sição não abrange os coniractos escriptoi:, 
que .se regem dui·ante a sua "igencia pelas suas respectivas 
~lausulas . 

§ 2. • Precede ao augmento -do aluguel o augmento_ do Jan
~3.mento do imposto predial. 

Art. 11. O inquilino notificado para entregar o predio, 
de que o locador precise para .sua propria residencia., terá o 
r.razo de seis mezes para o desoccupar. 

Paragrapho unico. Si o locador não for occupar o pre
-ô io de que_ <lesalo,iol:l o. ·inquilino, será obrigado a pagar-lhe 

.. uma . indemniiai:ão equivalente :io aluguel de um anno do 
:~!j.to predio. 

Art. 12. Os recursos interpostos do mandado gue con
cede o _despejo processadp na .Tusliça Federal, no Territorio 
cio Aero-.~e no Dis.trict.o , Pederal. não - terão cffeito susp~nsivo.-

:\rt. i3. Revogam-se as disposi~.ões er:n contrario~ 

Approvado· o referido substitnitivo da Commissão de Constituição 
e Justiça. ' · 

O Sr. Paulo de Froa-tin. (pela ordem)-'- Requer ave-
~ificação da. votação. · 

Proced~ndo-se á -verifica~o de vota.c:.ão, reconhece-se terem 
votado _a. favor 1.07 Srs. Deputados r contra. i; total i08. 

O S1·. Presidente- O substituifü·o foi approvado ficando 
prejudica.dos os projectos primitivo e as emendas: . . 

O sobstituitivo vae á. Commissão de Reda.cção. 
Yotaç.ã,o do projecto n. 657, de f920, aútol"izando, dent1·0 da 

verba orçamentaria para !921 , a. construcção de linha telegraphica 
de Urandy a Condeúba (2ª discussuo). 
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Approvados succesivamentc cm 2" <!iscussão os seguinte> a1·ti
go s do 

f'ROJECTO 

N. 6a9-Hl20 
ú Congresso Nacional decreta. : 

. Art. i.<> Fica. o Governo àut~riz:ado a., dentl"O da verba. orçamen
taria votada. pal·a ill21 com destmo á constracção de liübas telegra
phicas, construir a que ligue Urandy a Condcúba, no Estadó da 
Ballfa. . · · 

Art. 2. 0 Revogam-se as dísposiç.õc.5 em contl.'arío. 
O Sr. Presidente - O, projecto para. á. 3" discussão . 
Yot..ção do projecto u. 683, de :1920, abrindo o credito de 

H :655$228. supplemct1tar ií. verba rnn, d·l orçamento vigente do 
l\iinisterio da Guerra (2" discu:>sã.o) . . 

Approvados successivamente em ~1 discussftO os seguintes arti- · 
go,; do 

PROJECTO 

N. 659- í!l20 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. i.0 E' o Poder Executivo autorizado a. abl'Ü', pelo Mil1iste-

1·io da Guerra , o credito de 1H: ;~;;5S228, supplementar á verba 16", 
-Commi.ssão em p;iiz eso·angei1·0- clo orçamento do dito l\fü1isterio 
pa1·a o actµa.l exeL"cicio, de.-tinado ao µag:i.mento dE} despe:Ga.S efii::
ctuadas pela Delega.eia. do Thesom·v Nacional em Londres, de setem
bro a dezembro a dezembro di!ste anuo. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

O Sr. Pres idente - O p1·ojecto pa1·a á 3" discus~o. 

Vot:i.ção do projecto n. 492 :\,de :1.9-20. autorizando o r eparo e 
constt·ucção de estrai:la de rodagem; com parccet· contr:i.rio das Com-
missões de Obras Publicas e de Finan"'1.s: · 

W discussão} 
Regoitado em .íª discussão o seguinte 

l'l\OlECTO 

X. 49:! :\ - · 1920 

O Congt'esSO Nacional resolve: 
Art. !"'. Fica. o Podel' Execufüo autorizado: 
l. Auxiliar o reparo de antigas· e construcção de nova.s estl'adas 

de rodagem, podendo despendei·, po1· kilvmet:ro, as seguintes quan.:.. 
tiaE , 

Até 500$ com o rep~ro de autigas estradas de terr-e : 
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Até i :OOOS com a construcção de novas estradas de terra; 
Até 4:000~ com a construcção de estrada cujo leito seja prepa-

rado com barro e areia, cascalho e pedregulho- · 
Até :l 5:000S com a. construcção .de estrada macada.mizada. 
II. O auxilio só será concedido quando se tratar de reparo ou 

construcçã.o fiscalizada pelo Governo Federal e sua prévia autoriza. 
ção, com determinação de largura, extensão da estr3da e material a 
empregar na.construc.ção ou reparo. · 
· m. O auxilio sera dado.em apoiices de juro de seis por cento 

annual, resgata.veis em quinze anuos, para cujo serviço de juros o 
amortização será applieado o imposto de viação. --

IV. Poderá tambem o Governo Federal contracta.l' a constru
cção de estradas de rodagem, obrigando-se· o constructor á sua con
servação, mediante o pagamento de- uma pel'Centagem não Sllperior 
a dei: por cento do que houver· despendido e por um prazo até 1.5 
annos. 

Art. 2°: Revogam-se as disposiçi>es em contl.'ario. . 

Votação do projecto 11. 28;> A, de 1920, autorizando a. revisão do 
contrato com a Companhia Cbemias de Fer; eom pal"ecer da Commis
são de Obras Publicas opinando pelo archivamento do projecto (:!." dis-
cus.são). . · 

Approvado o parecer da. Commis.ão de Obras Publicas pedindo o 
al'cbivamento em i .. discussão do seguinte · . . 

llROJECTO 

N. - 285 A - i920 
· O Congresso Nacional resolve: 

Art • i.° Fica. autorizado o Governo Federal a rever o contracto 
celebrado com a companhia. franceza Cbemir.s de Fer para o fim de 
se fazar ligação da Estrada de Fer1•0-Bahia e Minas, a.ctualmente em 
Theophilo ót~oni, com a Victoria e Diamantina,_ na. estação de Fi
gueira, ol:iservadas as clasulas do contracto em vigor, · · 

Art. 2.• Revogam-se as disposiÇôes em contrario~ 
Votação do projecto n. 570 A, de :1920, ·autorizando a 

abrir o credito de 27: HO$, para a co.nstruccão de uma linha 
telegraphica entre Xiririca e Ypiranga; com parecer f~voravel 
da Commissã-0 de Finanças á emenda apresentada (vide pr-0-
jecto n. 570 B, .de 1920) (2• discussão). 

o Sr. Presidente - Durante a 2m discussão deste projecto 
!oi <>fferecida a seguinte 

EMENDA 
Accreseente-se no arL i º, del.'ois das palav.ras «Estado 

de São Paulo ~ e antes ~a,s p.alavras 4: entre aiqtfu'ilas >. 

~e as 1iuhas telegraphicas de Coutinh-0_ a Alegre, de 
Ça::4lilQ a. Muniz F!:eire, de§ta ult!Jnâ l_Q.calidade a RiQ Pardo e 
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dah~ a. Affonso Claudio >. - Heitor de Souza. - ManoeL Mon-. 
Jar_dím. 

Vou submetter a voti)s o projecto, salvo a emenda. 
Ap.provados successivamentc em 2ª discussão, salvo a 

. emenda, <>S seguintes projectos do substitutivos da Commissãq 
êie .Finança;; ao projecto n. t570 A, 1.ie 192-0. 

O IC<..ongresso Naciónal resolve: 
Art. i.º E' o Poder Execut ivo autorizado a incluir a linha 

tclegraphka destinada a ligar as cidades die Xiririca e Ypí
ranga, no Estado de S. Paulo, entre aqu-ellas que devem ser, 
construidas por conta das dotacões que .vierem a ser come
didas, na lei de orçamento de despe.ia para o exercício àe 

· rn20,. ·para a construcção de novas linhas telegraphicas : 
Art. 2.º Revogam-se as disposições em contrario. 
Approva<la a referida emenda do Sr. Heitor de Souza e 

outro. 

O Sr. Presidente - Fica prejudicado o pre>jecto primi
tivc>. O .projecto substitutivo passa á 3ª discussão indo antes 
á respectiva Commissão para ser redigido. 

Votação do proj-ecto n. 575 A, de 1920, autorizando a abrir, 
o credito de -41 :8ü0$, para construcção de uma linha tele
gr.aphica entre Piedade e Sorocaba; com parecer favoravel da 
Commissã.o de Finanças á emenda. apresentada , (vide project.Q 
n. 575 ~. de 1920) (2" discussão). 

O Sr. Presidente - \Durante a 2• :discussão deste projecto 
foi offerecida. a seguinte 

E MENO.o\. 

Accrescente-se no art. 1 º, depois -das palavras <i: Estado de 
S. Paulo 2> e antes das palavras «entre aquellas > : «e a. linha. · 
telegraphica destinada a ligar a villa de A~fçmso Claudio á 
villa de Santa Thereza, no Estado do Espmto Banto >. -
Anta11io Agui1·1·e. - Heitor de Sou:;a. - J.Ianoel Jí011jard: 

Vou submetter a votos o projeoto, salvo a emenda. 
Approvado successiva.mente run 2• discussão, salvo a 

emenda aos· seguintes artigos do 

~ROJEC'ro 

• N. 577 A - :1.920 

-O Congresso Nacional resolve : " 
Art 'Lº E' o Poder Executivo autorizado a inéluir ":a 

· linha teie'•-raphica destinada a Hgar as ciC:ades de Piedade e 
· d-e Sor~caba, Est.i>do de S •. P,aulo, .eJJ.tr~ ~-qu~lJa.s que d.~~~ 
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. ser construidas ·por conta das dotações ·que vierem a'f:~er cem
, cedidas, na lei de orçamento <la despeza para- i920;•:; para a 

construcção. 'Cle novas linhas telegraphicas. ··· 
Art. 2.6 Revogam-se as disposições em contrario. 
ApprQva'da a referida emenda do Sr. Antonio Aguirre e 

·outros-. . · 

o Sr. Presidente - O projecto pas$a à 3• di~ussão, ineo 
antes â respectiva Commissão para~er redígid-0. 

Votação do projecto n. 5i6 A, de 1.920, autorizando a 
naturalizacão de ' mulh-et· estrangeira casada · com brasileiro; 
co~ parecer das Commissões de Constituição e Justiça ·e d:e 
Finanças, .sobre as . -emendas apresentadas (v ide . proje·cto 
n. 576 B, <ie 1920_) (3ª d·iscussão) .. 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos a .emenda n. 2, 
do · Sr. Mauricio de Lacerda, com parecer coiltrarió da Com
missãp de Fjnanças, a emenda é a seguinte 

N. 2 
Onde convier: . 
Art. Fica · o Governo autorizado a abrir o c;i>edilo de 

50 contos para reim.pressão do Codigo Civil e leis alter.a.tivas 
do mesmo, inclusive a presente. - Mauricio de Lacerda. 

N. 3 
1 . 

$ wBSTITUTlYO DO sn. JOAQUIM oSOll>lO 

O Congre$so Sacional decreta: 
. Art. i.° A estrangeira. casada com brasileiro considera-se 

br.asileira desde que lllAilifeste o animo. del'íniiivo, de seguir 
:\ ' condição de marido, si fôr principio- da nacão de origem 
que u mulhor adquire .pelo casamento a nacionalidade do 
mesmo. -

Parag1-~)ho unico. A prova da. _intencão tesullarú da de
clarai;ão da mulher perante o agente consular do Brasil tlo 
paiz. onde tenha residencía, cujo Lérmo firmará, juntamente 
com o marido e duas tcstemun:llias idoneas . · 

· Art. 2.º A estrangeira casada com brasileiro, euj a patria 
de origem não considera o casamento modo de aequisiç.ão ou 
I>e.rOO. d~ nacionalidade, si quizer naturalizar-se brasileira po
cierâ ptocessar a sua naturalizaca.o perante o agente consular 
brasileiro. dispensada do requisito da residencia. · 

§ 1.° Depois do examioot.lo~ todos o~ documentos eÃigi
dos p~la lei naturalização ~ verifica.da sua conformidade, será. 
o ;processo rem.ettido ;p.or intermedio do Mimsterio das Rela
ções E;.:teriores uo 1\Enisterio da Jllstiça. e. N ~ocios Interio-
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res, _Pa.rJ\I. ,q,u~ o Poder. ~ecu~~vo poss~ resolver sopre a con
~essao e registro do titulo declaratorio. 

§ 2,0 Satisfeitas estas formalidades, será o tilulo enviado 
ao consulado afim de ser entregúó á naturalizaçãe> ou ~ seu 
1proourador especial. 

Art. 3.º A estrangeira casada cilPl bra.silejro que houver 
feito -:Consignar no termo do .~sarnento o animo 'de conser
v~r a ·11aci~nalidade àê otigeJn pode1·~ naturalizar-se brasi
'le~fa, . em qgalqqer tempo, no~ t.ermos da lei regula~or.a oo 
materia,. ass1gnando o termo de venuncfa exigido pelo arL. 7" 
'da. presente ·lei. . · / · · 

Art . . 4.º E' .dispensa&\ a expedição de Litulo declara.Lorio 
de brasHeir:t a mulher· que o fôr na hypoll~se <lo ar~. 1°. 

Art. 5.º Fica. elevad.ó a. cinco anuos continu-os, n11 mj
nimo, o tempo de l?esidencio. exigido pelo J.l, II do a~t. 5~ 
da lei n. 90~ ·de i2 ~ no'Temb110 de i~ot, P"lra que p olisa 
ter logar a naturalização dos c:>l.t'Q.n{;eir{JS. 

Art.. 6. º A. na,turaliza\liio :=óment.e poder~ ser conceqida 
uma .yei; qu~ a esse J)rincipio não se opp,onham ou n~o f~J;íllll 
reservas a ConsLituiÇão ou leis cia nação de ot·ii;.cm do rilquc
r~nte. e llesdé que o estranr;eil-o prove que j;l. sat.isfez n;i. 11n1a 
patria, as exigencias da lei reguladora do serviço militai: ou 
que está exonerado desse oous. 

· Art. 7. ~ o ·estrangeiro naturalizado amrmará por um 
termo que. pessoalmente as~ign'ará , com quas Lc~t~muuh;i.s 
idoueas, perante o Ministerio da .rust.iça ~ Negoeios Interio
res, consulado, Gaver~adqr ou J'rllSÍ!~ente· cjo Est~do erµ que 
residir, achar- so prompto para sum;iorLae qs onus impostos aos 
cidadãos pela Constituição ~ leis · 1a Rcpubli~a, bem assim, a 
renuncia a quaesquel.' regalias on pl"ivilegios que possa pof'
suir. toda a ·obcdiencia ao pa~~ ou ;tQ.loridade estrangeira, de
vendo ser transmítlida ao respectivo governo a que pertencia 
~1 natualizarJo a communícação da. or.cnrl'cncia por via diplo
inat1ca. 
. Art. 8. ft Os estrangeiro:; nat11ralizadus e>Osarão de Lodos 
os di1·eito!I ciyi i; e politfoos fl podel·ã1' 1le~cmpenbar gu~esquer 
cargos ou func1;6es publi tJas. excr.ipl.o d0. ChP,fe de Estado. · 

.Art •• ~."O Poder Exeimtivo l'ntêi. 11 ma rP,\'isrto nas nat.u:ra-
1izações ci"lectuadas de.pois rla l ei elo ímperio ;11leml'l o de 22 d~ 
Julho de HH 3, declarando s1~m Mfc11.o os f.it.n1os dflr.laratorios 
oe cidadão, expedidos nos r1atunil1;;ados nns trwmos <la 1Mm -
ciooada lei. · 

Paragrapho unico. Para esse offúiLo o Poàcr Ex·~eul.ivo 
solieiLará dos agentes <Jiplomancn,; ou ·con:iu1arn:=: ao Brasil ria 
Republica ,aJlemã o forUCí}llJ)~UIO rlo n.om1,; ao:::. estrangefrns 
que pc.l-ventura, peran[.~) 1'.'llcs, ha.iam declarado conset\'<lr ~~ 
nRCionalidade de origem. 

Art. J o. nevogam.,.seas r,lis posicões e1}l contrariei. •. 

Rejeita.da.$ ::;uç!.le.:iS!V~IJl.eUtE!. <t$ e,m~4a"! ns. ~. do Sr. Menricfo 
·de Lacerda, e 3, suJ)stitutivo f.Jo ·si-. ~J),;1.q\1im Osoria . _ 

. . . , 
O. -VoJ. ·nY fi4 
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· · Approvado em.~ .. discussão e cuviad•J á Commissa.o de Redacção 
o seguio t.e · · /' 

, l'l\OJECTO 

N. :í7õ A - 1920 

Q CongL·cso Náeional decreta: 
Art. 1. 0 O casamento da. mulher ·(}stra.ugcil-a com bresitciro, 

mesmo que uão. tenha. resldencia. no Brasil, import.ará em a natura
für.ação da mulher, que adquire desde logo a natur:tlizaçã.o br:isileira., 
salvo se fizer constar do termo de casam~11LO que quer couservar sua 
nacionalidace de origem. -

Art. 2. 0 A mulhet·, nas condições indicadas,· que houver· leito 
consignar essa vontada no termo do cas;uneuto, poderá em lJUak .. 
quer tempo ser naturalizada brasileira desde que o requeira ao )fi
nistro da, Justiça, e Negocios Interiores em petiç.ã.o a.ssigaada por ella 
e pelo marido, com as firmas reconhecidas. 

Pa.ragr11.pbo uuico.. Em ca.5o de a.usencia ou de impedi
ment.o do marido, poderá. a sua. assigna.tura. ser dispensada. 
pelo joiz federal, mediaote justific~çã.o, poI' documento:; ·ou tcstc
muobas. 

~'\.rt. ':.l. 0 Na. hypotbe:;e do art. Íº o termo da. ca.sameDto, devida
mente registrado no )finisterio da Justiça.. e Negocios lnter1ores, 
equivale ao titnlo.declaratorio; na hypothese do art. 2°, tal titulo 
sed. SY.pedisio pelo mesmo mioisterio. . 

Art· i. 0 Revogam-se as disposições ern ooutrario. 
. Votação do pl'Oject() n. 5~0 At do i9ZO, revigor:mdo u u. 5 do 

art. 28 da Tei da Receita e Despeza ( i .. dL<:0ussão. ) , 
Rejeit~d\I eru i"' discuss~ o seguinte 

Pl\UJBCl'O 

N. 520 A-Hl20 

·o CougreBso Naciot1aJ. resolve: 
Artigo .unioo. Fica revigo1·ad<J. ?- disposiçã.Q do n. 5, _do a:t. 28 da 

lei da. Receita. e Despeza da. Repubhc:i.; 1·evogadas as disposições em 
contrario. 

Votação do projecto u. &.~ A. de 1\l20, estendendo á. Esi;C'la 
Pratica. de Commcrcio dQ Pari as disposi~s das leis que baixamw 
com os decretos n. f.339, de f905, e n. 9.2tii, de !IHJ; t-"Olll 

substitutivo da Co~xnissão de lnstrucçã.o P11blica. (io. discussilo.) 
Approvado em 1 .. discussão o seguinte 

PR0.!E'C'1'0 

N. ,í.55 A-:1920 
" Art. L • Fiéam extensivas á. Escola. P1·atica de Commercio do 

Pa.rá ·as disposi~es das leis que baixaram com os decretos. u. i .33tl, 
de 9 de.1aneiro de i905, e n. 9.26.t, de 28 dezembro de HH.L 

Art·. 2. 0 'Refogam-se as disposiÇôes em contrario. 
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O Sr. P.residen:te-0 projccto p;issa á 2" dl:;cússii.u. 

O ~r. ~:l:-ra Oa,9tro (pela 01·dem) i·equcr e obtcm ilis
pen::;a de mter~tw10 para o projccto n. <i-55 A, de 1920, figurat' 
na ordem do dia da sessão seguiutc. . 

O Sr. Presidente - Achando-se sob1~ a me:m o seguinte 

REQUERIM:ENtO DE l!RGENCIA 

Requeremos urgencia ?3.l'a immedia.ta. discussã() e votaç~o do 
projecto n ~- 592. d.e ·f9.20. · • 

Sala das Commissões, f7 de dezembro de 1920. -Alaor Prata.
J. Lama.rtioe. 

Approvado. 

Discussão unica. do parecei· da Commissil.o de finanças sob;.•c as 
e!ll-endas otferecidas naª" discussil.o do projecto n. 2i-2, de i9f8, auto
ru;ando-a conceder subvcnçã.o aos Estados, particulares ou emprezas 
por est~s organizadas, que, sem privilegio de zona., se propuzerem a 
construw e conservai· estradas de rodagem; com parecer da. Com
missão de Obras Pnblicas sobre as emendas apresentadas, emendas 
desta Commissão e substitutivo da Commissão de Finanças e uma das 
emendas da. de Obras Publicas (vide pr~jecto n. 692, de :1920). 

Encerrada e an11wiciada a votação. 

O ·sr. Presidente - Dul'ante a .1ª discussão deste ?rO
jecto fora.m otferecidas diversas emendas. 

Tambem a Commi~s;io de Obras Publicas apresentou as segniutes 

EMENDAS 

~. f 

Art. No leito das est1•u.das nti.o podera.o ser estabelecidas por
tein.s, tranqueiras ou qua.lqncr fecho du iguii;l ttaturcza. e fim; nos 
1ogares..@l que is.sb foSiic noCtlti:;>il.rio, consEruu·-sc·hão mata-bu1·ros 
que impeçam a; paS!a.gem de a1111n<.tcs e n<1.o embaracem o trafego de 
automoveis. 

Paragrapho unico. l'l'utltudo-se de estt•a.das constl'uidas pelo 
poder publico, cujo tra!'cgo $6l'á. regulado .Pelo 9 2º. do.art.. iº, alêm 
dos mata-burros, estabeleceL·-~e-h!Lo desvios, uow porteU'as. 

N.2 

. Redija-se assim o al't. 1°: Pal'a. o eO.'eito de. ~a.ga.mentoda sub
veilção cencedida. o Governo Federa.! poderá. lumtar-se a mandar 
examinar o tL'echo ou trechos concluidos, ceben~o-lhe, porém, e_m 
qualquer tempo, o direito do fisca~za.1· a. const1·ucçao e conservaçao 
das fJStra~s. e bem a.s~im os servi~s nella.s e~ecutados. 
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Art. O Govei·no F~dera.I fixará, am1u<1.imente, 9 numero de 
kilometros de estradas de rodagem, ·euja constru09l!.o àe~a. sub· 
vencionar. 

N. i-

Ao Q,i>t. H-D{lpois de «!9i0>» a,~r@~lillte•~; «e!~ ~reto 
D. 12. 926, de 20 da março de 1918, e respectivas instrucções». 

A Commissão de Finan~as olfereeeu ~ emenda n. 3 da Corumissã.o 
de Obras Publi~a;;"" seguh1te ' · 

Etitf]1Ufa sttb~titutiva g de n, S, ~ Ç9mmis.~41J d~ 0bi·~ f1ibf~4~ 
' . 

O Governo só conccde1·á as sub>enç.õcs a que se re.l#re ~ta lei 
dentro da verba. qJ.J.e .für annualruente votada. na lei da · despe.qa, não 
pod.c!ldO tOrt\.lf eoff1pearnii;;;~ S!lre!'ÍOr~S i VJ~l'b~ l'ef~J"ida. 

~ S!'. Pl"§si4tm~ - Vou i;ubmett~r ~ v~s as e~enda.s d1t. :com~ 
missão ein tlTim.n1!:'0 !.19a1•. · · · 

.\1,11rQvJ.Q.*i ;s1Ji:.ee.~i~'ª!lle!.!ti:l a~ reforw.1s ~1mmdr).s n!' ! ~ .e ~. 
Appro·nda o f•e.ferido sub;;tHuti·vo da. <"..Q:m.mi?sã.o Q.e fioar.lças á 

emencla u. 3' da. t:0Jt1mil:i6ào de•Obras Pt1blica.s, que lka ru•ejJ;td~eada. 

· Approvada a refürida emenda. a. 4- d& Commi,ssão tie J)b1~s Pn~ 
blicas. 

o sr. PreSidente - Vou snortW!ter a. votos as emandos· dos 
Srs, peputaQ.os. 

Võta.ç.ão da seguinte emenda.: 

N. i 

Ao are. i º-Estenda-se a autoriza.ç!í.o para a concessão de subvenção 
-aoi municiP.iô, • ...,,..Joa.quim .Qaorio, · 

Approva4a. 
Votaçãa da seguinte emenda: 

N. 2 
Ao a.rt. 2•-Ac~1·esce11t~·SO uou rnuuic!piou dc1,ois da pa1avra Es-

a.do .~Joa1uim. o~t)rio. 
Approvada. 

Rejeitada a emenda n. 3. 
Votaç~::> da B!!gniute amJ!.l~;fo; 
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Estados o ínten1:lcl1tos ou prefü:tos münlcipa.es, substituindo.se na 
lettra e a express1o «GornrnoFederal~ por «Poder E:(ci;utivo.-Joaquim 
Oso-rio. 

Approvada.. 
VotaçàO da. seguinte emenda. 

N. !i 

Ao art. 6°-Supprlro,a-se a expressão <cvelocidadei>.-Joaquim 
Osorio. 

Approvada.. 
V r;1ta11ie da seguinte emenda. 

N. 6 
Ao. art. 3" lettra a -Accrescente~se 'ce municipaes,> dcpoisda 

e:tpresSão 1cêstaduaes>1. -líJaguím Osorio. 
Approvada. 
Votação da segujnte emenda. 

N. '7 

· Ao art. 3°, lettra f'-Accrcscente-sc «e dos municipios>) depois 
da expessão ccestados». -J aaquim Osorio. 

Appro11ada, 
VotaÇã.o da. segti1ntê emenda.: 

N. 8 

Ao art. iº-Accrescente-se ccmuhicipios» depois dá expressão 1tEs
tadon.-Joaq11im Osorio. 

Approvada. 
Votação da seguinte eml'.'.oda: 

N. 9 
Ao art. 1º-Depois elas palanas <mos Estados», ·accrescente-se 

«m 1micipio"». -Ribeiro Juriqueira. 
Approva.da. 
Votaça:ôdà seguint.e emenda: 

N. iO 

Ao art: iº=Depaí:s das palavras aqua.lquer tmadon, acorescento-se 
"ºu m1.micipio»-Ribeiro Junguia. 

Approvada. 
Votação da seguin~e emenda: 

N.H 

Ao art. 2•, § iº- Depoi3 das palavras"º ]!:st;tdo,,, t1.ccrcsce~tn-s~ 
iiou municipio».-Rl&~fr!? J~nqttcira: · 

Approv~da.. . 
~ . . 
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Votação d:i. seguinte votaÇ!Q 
N. 1.2 

Ao al't. 3°, lettra a-Depois das pda vras iigovernos astadnaesu ; 
accrescente-se fCOU municipaesn. , . . 

Sala dzs sessões, de dezembro de i92G. - Ribeiro Jun-
queira · 

Approvada._ 
Votação da seguinte emenda 

.. 
N. f3 

Ao art. 5°, lettra a-Onde se diz «cfuco, seis e sete mct.ros•>, 
diga-se t<quatro, Cinco e seis metros», . accrescentandO·Se, in fine, 
largura essa que deverá ser augmenta.da conforme a. e:s:igencia da. 
trafego. . 

Sala- das ses.sões, de dezembro· de t920. - Ribeiro Jun-
queirã • 

. Approvada.. 
Votação da seguinte emenda 

N. i.3 A 

Ao art. '3" ..._ Depois _das palavras «OS g'()Vernog dos .Estados,;; 
a.ecrescente·se ue dos municípios». 

Sala das sessões, - de dezembl"<> de :1920. - Ribeiro · Jun
. queira. 

A.pprova.da. 
Vota.ÇAo da. seguinte emenda 

N. H-

Ao art. 8"- Supprima-se. 

Saia das seSSÕes, de dezembro de i 920. ~ Ribeiro Jun-
queira. 

Approvada. .• 
Votação da seguinte emenda.: 

N. i5 

Ao art. 9° - Depois das palavras «governos estaduaef»1, accrcs
cente-se : cce ·municipaes)i, accrescentando-se. in· (i.ne, o seguinte: 
"sujeitando-se á. fiscalizaça.o da mesma.».-fübeiTo Jv.nque-i'Ta. 

Apprevada. · ·· . 

Vet'ação da. seguinte emenda: 
N. i6 

Ao art. 10 - Depois das palavras «entregue ao trafego», a.ccres· 
cente·se: (<depois de vistoriadas e acceita.s pela. fnspectoria G~ral das 
Estradas de Ferl"Q».-Ribeiro Junquei'Te. '· 

Âpprovada. . . . . 
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· E' considerada prejudicada a. cmeod:~ n. 1 i pela npprovar.ão da. 
emende n. :I~ da Commis.sl!.o. • 

E' rejeitada a elllenda n. 18. 
Apr.rovado cm 3• disc1~~~ão e enviadl) á Commissã~ de 

P.edac~-íiCi o seguinte 

?M.Tf-CTo 

N. '24·2 - 19i& 

O Congresso Na~.ional resolve: 

Art. 1. Q Fica o Poder Exeeutivo autorizado a conceder 
subvenção aos Estados e particmlnres, on ampre:za.s por estes 
organiz::tdas, que, sem privilegio de zona, se propuzerem a 

. construfr e consêrvai- eslralias de rodagem. 
Art. 2. • No !laso de ser a. subvenção solicitada. por qual~ 

q11er Estnd1), ~ condicz-5.n essencial pat'O. a sua concessão que 
as ostl'adas projer.tadas s~ dP.!';tincm ao m:o publico e gratuito 
ficando a ampl3 liborclade dn trafego apenas sujeita. a me
dida~ de policia, deMrrentP-s da presenta lei, e as restrice-Oes 
p~llsageiras que a execução dP. reparo~ porventura. determinar ~ 

~ 1. º O Est.ado requerPnto deveri provar que dispõe dos 
recursoR nP.cessarios para a boa conservaeâo da obra exe
~u tnda, quer resultP. r1a vP.rha consignada nn oroamento or
diana.rio, quer -sejam o produeto de qualquer taxa ·eSpecial que 
não affr.r.t.e directamf;\nte o .t.ransHo pela estrada. · 

§ 2. º As estradas de\'erfiri ser franqueadas a quaesquer 
.,,.·ehiculos .. automo1.-eis ou nâo. rom exce~ão dos chamados 
rarrCli'. de hois. qull por el1a?. não TJoderlí.o tl'aneitar. Ao Poder 
Execut.ivo r.ompele fi~ar. no regulamento que bai-xar para a 
observancia das condições impostas pela presente lei, o mi
nimo arlmissivel para a . lar~nra do aro e para o comprimento 
do raio das rodas. 

~ 3. • Conforme se trat.e rle regiêíi>!\ montanhosas ou não, 
P.SR:l snbvonc1i.o podem ser: 

a) rr.~per.tivament.e a.té 7 :000$ e 4 :500$, por kilometro, 
para e.~trAdas cujo leit.o for reve.<11.irio de boa pedrn britada e 
consolidado pelos processos technicos da telfordi~zai;:.ão, ma
l"'ildn.mizac::ão on outro mais a.pm.•fei~oado; 

b) rl'sprrtivamenf.P. até li :500 r 2:fí00$, por kilometro, 
rinra esl.radac; r.njo leito fo1· consolidado eom casr.alho ma
cada.miz:vfo: 

e) respectivamente até 2 :500$ e 600$, . por kilometro, 
para estradas d~ leito natural não arenoso, devidamente aba
hulado ~ conso!idado por compressor, no minimo de cinco to• 
neladas de peso. . . _ . . . . ... .. .. . .. .. .. .. . ·' .!- .. . ; 
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:.trf.. 3 ;" N'ó easo de sei' a sub'Ven~ão solicitad~ por par
ticulares, são condições essenciaes p,arà a suá cóhcessãQ < 

a) que o privi1egio para a ezj)IotàÇ'ãô bidustrial dá es
tfads Ifãa tenha duta1;ão maior d.e. 25 a.nnos, ao eaho da qua·l 
pàssem ellas para o dominio publfoõ, sem pnus para ó Go
verno Federal, e sejam mantidas desde eiitãô pelós gt:Wérnos 
estadua.es, nos termos do art. 2º <lesta lei, ou pelo pro.prio 
Governo da União, se lhe convier assumir semelhante en-
cargo ; . ~ _ / 

b) que os eoncessióítarios s~ ·p-roponham a construir e 
conservar- a estrada rpar~a explora~o dos $eryjços de tran
sporte_ de cargas e passageiros, por mejo de au._tomoveis in
rlustríaes, e possuam, não só vehi~ülos défüià espeêie, como as .. · 
:füfü§iifüisaveis füstana.~ões mecafücas; ~rri numero . suffi~iente · 
ê éàfu eapaêidali~ bastante, · â juize da Governo, para qi.ie fi-
quES ãsegatáfüt g regulàridade àd tfafeg&; . 

. e) . qne as tarifas if~ transportes, .que. organizareIQ,. se-jain 
:i;réviamente · submettidas. á npprov.ação do Go_v'erno Fedéràl. 
d~ tfes efn ffês ~íifios, pafii q fifu_àe sérehi réduiidás, sempre 
(@é ~ª receifa rotai, diininuid~ d~s despeiils Côm a. mãiiu
t~n~ão dos sêrvi~os, ·corresponder a iinP.õrtà.rfoia maior que ·a 
~~!riá. dà· quota , ae aznôrfüãção e os ifüêressés, .á razão de 
12 % aó â!iíío, dõ capital propt"io effediVãinerite invertido na 
efüpreiá . pêlo éôhce~sio!i.âi'ios; . ,. . . 

. d) qtie gósefü .de ufüá rêduéção de 30 .% das respectiva!! 
t~fif~s1 .. á_. ~eqfü~ír,ãõ: .~os Gover~?~ da Ullião e_ ct.ó_s Estados 
servidos pelas estradas,. ou de agentes seus devidamente au
tõflzâdôs, -Os itfünigràiit,es .ê tfàbalhatlor'es náciofütes, com. aiõ 
~uas bagagens, ós macliihismàs destinados á lavoura, as plan
tá§ e !i~met:ltes . . õ.s rerii~dios e gêneros réclamàdós em caso de 
c1Hàmidâde . publica, :is fQrÇa:s do .Exercito e das policias. e, 
em . gera.I.. os furiccioriat'iOs públicos, fêdera~s, estitduaes ·e 
!i·!uniéir>M.:;. •1uanao v.iajrtrem em razão do respeiitivo eai'go: · 

ã) i.(tie i;r:Jja gfàttiib. a cõlidtiÇçã.ô i1é mà.la!i do Cót1•eió; 
f) qüe ficii.:ie· garantido aos Gõveritos da ünião e dos Es

tados,.,.em caso de necessidade publica, o cfü:eito de utilifac;.ão 
dà~ eslra~a;: ~ N!quisicões do respectivo materfal rodante, mB
diante condicõe."' estipuladas . na uniformidade. do regímen 
adoptado em casos identícos, para as estradas de ferro; 

g} . Ciu.e fiqu~ rseervadó · ~o Governo Feder,al o direit-0 de 
inii;)cir multas; at~ o limite da. propriá subvenção, por intra
ci]ões dáS cl!tusiilàs ctrõstíin.tes dô eonti'àcto. d?lde Mo de :Ser 
consigp.a(las as e:xigeilóiàs da. presente lei: · 

. hJ .. que fiqUe igualmente reserva.do aos ~vernos <ia 
Uhirto oti do . .: Estii.dos o dirêHo êle encampaÇão, ~m qúalquci• 
tEl~~P.o .. ?-Pós· ~e~ a.n1:1~.s .co~~os da. }n.au.~raQão .d.Os .serviç?s, 
tofüis -as obm.s, niãter1al rõtfüiite e maêhm1smos, mediante m
d&iilniiã:Çãij <fü~ ~orrã5~nfidá ãó cápitál pfüprfo âte então êm
pfojiji;d'õ :Péld8 t.\fü!êess.ioi:iliries e jatos· rélãUW~s, á razãé de. 
W % ~ ~01 meno~ ás quot~s de aµ:ie>rt.iziaçãf;i: ~ Jmii§; jêt-. 
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venLlU'a recebidos nas circumsl.ancias previstas na lettra e 
'ileste artígo : 

Piuagrapho uniw. Conforme se tr<ate de regiões monta-
nhosa~ ou não. essa subveriQão poderá ser: · 

· a)_ respeetivamente. a_!.é 5 :009$ e 3 :000$, por· kilametro, 
p~ra estradas oo.s icondiçoes est1puladà& no art. 2°, § 3º, 
lettra a; . . 

ó) respectivamente até 3 :500$ ~ 2~000$ por kilometro, 
µàrai. estradas .OO:S eondições estipriill.da.s no' art. 2\ § s~, 
lett.r!l. h; 

. e) respectivamente até 2 :500$ e 50!A$, 11-0r kilotllatr-0, 
para· estradas M>s condíi;:.õe~ Mt.ipuladap, no a.rt. 2'>, § 3•, 
lettra (:.·,· 

Art. 1.º Df!verão sei· préviàmente subtnettido:l á. appro
V~f;ãCi .d~ MiniStetio da Viacão e Ojjras Publicas por interrue
dw ~ c_om o. parecer da Ili$ílectofla Geral dé FiséaliZàç!íô das 
Estradas ae Ferro os -segfüntés dooúiü~rttõs: 

~) planta. ge,ral,. na eW.Ua de 1 :ftôOô, em que sé,is. repre
sentada por curvas de nivel, espãQadã~ de. ti:'1'S m~tros, 1:L 
côfifigiiração do terreno até 20 metros, paM, cil.dâ ladó do ~ii:o 
da estrada pi'ój e-lítàda.; 

b) .:Perfil long-ítt.i.dínal, na mesma escala. para ill,s disum
cias erQ pro~ecções horizontaes, e na -O.e 1 :400, pãta às oó§tas; 

. e) pàrfll trãnsvei'Sàl da. estradà e projMtos da.S prioci~ 
pa-es obras de arte, na escala. de 1 :200. 

'.Art.. t." :As estradas deveI'ão sat.isfa.zer ás seguintes eon-
dii;ões: _ 

a) a largura util do leito serú., no mitúmo, de c.inco rue
foos DA.s regiões montanhosas; nos chap11dões e regi1h!s leve
.rtllítite acciclentadas es'5e minimo c;:erii. do sei~ metro~ 11os 
alinhamenW.S rec.tos e sele me~ros nas curvas; 

b) a rampa ma...~ima admissivel será, para 8.8 cs~radas de 
leito revestido, de 3 % nas regiões montanhosas; para as es

. traOO.S de leito natural, consolidado por cylihdrag-em, esses 
maximos -serão respectivamente toleradns até 3,5 % 0 7 % : 

e) o raio minimo será de ~O me\!'o.s e, por etce'P')ão, nas 
zonas montanhosas, poderá ser .ctiminuido até 30 metros. Em 
qualquer caso, 1quando o raio se 11.pprOIX!itnar destes mlnimos, 
o r;r.rfil transvnr:-~I do leito t:leverá . ser convenientementf, 
ínofü!ic~do, de fótma a serem nttenu11-Jos o.s effe1~f·~ da i'orc1 
CE!~Ü~'Ug:l; r 

- d) a profundidade e Ja,rgura dns valletas. o~ !JMseios la:-
(e1•aes. :is· obr:is diversas de protecçãõ da estr%!.da, etc., serão · 
e~pecificados pelo Governo, em regulamento. 

Art. 6.u O Governo determinará a. velocidade maxima e 
a m1rga maxima dos vehículos, tendo em ·consider:\çâo os ty
:pos usuaes de nutomoveh;. Para o caso. das estradas ine!Jcio
Tiadus no ar~. 2~, § 2•, essa ca!'~il. ma:ir.1ma será determinada 
de liccôrdo com os typos do vehi-culos, .que, com excepção dos 
chama.d-Os carros a bois, por ellas poderão tansitAr, . e tendo 
~lJ1. cêlita !l él.Jsl~M~'ª ou Mo de· rr:..etae, éntre. o , e~1'Q e .') 
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~strado, a largura. do ·aro- e diametro. ·~ rodas, o es~orço 
maxirno que. o motor possa. produzir, ·~to. . 

Art. 7.º Na hypottiese de ser a subvencão concedida a()s 
Governos dos Estados, o Governo Flederal poderã limitar-se .a 
IDR,Ildar examinar o tre~ho ou trechos concluídos, cabendo~ 
lhe, . porém, em· . qualquer tempo, o direifo de fiscalizar a 
ronstrucção e c(}nserva~ão das estradas. · 

:Art. ~-· N·a hYPot'hese de ser a. suhven®o concedida a 
varticulares, ou a emprez·as po-~ eltes orgtll.,11iza.das, deverã1:i 
estes eoncorrer . com a. quota. né'OC~~aria para mant.:!~·-sl! a 
fi~c:ilizat;âa continua das obM.S ~ sen·içns. · 

4rf;. 9.• Os partiG,lllares ou gov1?rnos estaduaee, qne obti
"erem -Os .favores da subvencão, ficarão Qlbríga.clos a enviar, . 
annualmente, 'á Inspectori8. Geral da Fiscalização das Estra-
4as de Ferr-0, todos_ os informes relativos á. vida rechni<ia e 
industrial das respectivas ·istradas. · 

Art. 10. As subvenções, de que trata a presente lei se
rão pagas ·por secções de 30 kilometros -de estMda, entregues 
ao trafego, abrindo-se· para tal fim os .necessarios creditos na 
:epartição fiscal do- logar em que a ·estrada fôr constt•uida. 

Art. 11. Continuam em vigor as disposições do decreto 
.a.. 8- 324. de 27 de outubro dfl 1910, que não ~onlljdirem eom 
.a presente lei. · . 

Art. 12. Revo~.m-se a.~ disposições em contrario·. 

·votaçJio do projecto n. is, de 1920, concedendo melhoria 
àe reforma· aos '\.'olunk1rios <la Patria José \Joaquim Gon
çalves e Manoel Adolphó do5 .Santos; com ·parecec- das Com
missões de Marinha e Guerra e de · Finanças, contrario ao 
projecto e favoravel ao ?~P.to que lhe foi opposto pelo Sr . 
1Presidente da Re.putllir.a (vide ;projecto n. 18 A, de 1~20). 
(discussão nnica) . 

o Sr. Presidente - A "votaoão deste projecto ~ feita pelo 
processo nominal. 

O projecto é o .~eguinte ~ 

"'º Congresso Nacion~l resolve : 
Art. L" E' c()ncedid:a n melhor ia de refo~ma, no posto de 

3• sargento, de accôrdo r.om a tnb ella e da lei_n. 2 .290, de 
113 da deiembro de 1910, ao anspecada gradu·ado, .~Jõado vo-
1unf.ario dn Pátria .To~é .Joaquim Goru:alv~s, inu tilizado para 
o sc1·vi<:o <lo Ex1m"lito em con,.cqul'ncia de ferimflnt.o~ rl'ee-
bidos em combat~ . ' 

Art. 2.0 E' igu·:ilmento c:onr.edjda melhor ia de r eforma no 
p osto de sarg~nl.o ajuc;lanlr. com dir eito nos. Yen~in,tentos r ela-: 
t.ivos a nssa gTadua~ão. d(' aecôrdo com a tabel:a C da 1~1 
n . 2.290, de 13 de dezembro de 1910, ao voluntario d-a Patria 
.;\la.noel Adolpho dos Santos . 

Art. 3,0 Revogam-se as dis·poaiÇões· em' eontrarfo .> 
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~ES8ÃO EM 17 DE DEZR.~RÂJ OE 1920 8~9 

. _Os senhorP.s que appi:ovarem o pro,iecl-0 h. ti.< de 1920, 
~CJeita.ndo o - . 1.'éto - responderão - sim - e os que r&
Je1ta~em o :pro.1e~to, n.pprovando o - véto - responderão 
- na.o. 

O Sr. Costa Rego (SILpplente de Secreta1•io ser·1:i-n40 de 
1°) ,vrocede á chamada do.~ Srs. Deputados pn!"a votacáo 
nommal. · 

Feita a chamada, respo.ndem - sim - approvando ore· 
f~rido projeeto n .. 1s, de 1920, ·os Srs. Cunha Lim:i, Fran
cisco· V-alla<tares, Alaor Praia. Carros Garcia, Cíncinato 
Braga, Cesar Vergueiro. Vl'i~a. Miranda, João de Faz·ia ~ MaN;-al 
de Escobar (9). 

E respondem - não - approvantlo o véto e rejeitando 
o referido ,project.o n. 18. ãe 1920, oi; Srs. Souza. Castro. 
Dionysio Bent.es, Bentn de Miranda, Prado LJpes, Lyra 

. Castro, 'Herculano Parga, Cunh:r. Machado, ·Arfüur Collares 
l\foreira. Agrippino Azevedo. Rodrigu1:s .Machado. Pires ·Re
bello, FP.lb:: Pacheco, .Toão Cabral.' Armando Burlamaqui, 
Hermino Barroso, Thomaz Rodrigues, Vicente Sabora, Thomaz 
Cavalcànti,- Osorio de Paiw, Frederico Borges. füvenal La
martine, Alberto Maranhão, Affonm Barata, Osrar Soares, 
úctacilio de Albuquerque, Gervasio Fioravante, Correia de 
Britto, Andrade Bezerra. AI'istarcho Lopes, Costa Rego, Ubal7 
d·ino de Assis, ·Pacheco l\IendP.s, Arl.indo Leone, J-0.sé .Maria, 
Ràul Alves, Elpidio de ·Mesquita, Eugenia Tourinho. Heitor de 
Souza. Sampaio Corrêa. Lemgruf:let· Filho, Azevedo Sodré. 
Manoel Reis, João Guimarãe5, Buarque de ~azareth, Ramiro 
Braga, Veríssimo de Mello, Teixeil'a Brandão, José Gonçalves, 
Augusto de Lima, l\fatta ;'1-lachado, An1erico Lopes, Senna Fi
gueiredo •. Tosé Bonifo.~io, GomP.s J,im~, Zoroastro Ah·arenga, 
Antero Botelho, Francisco Brcssane. Josino de Arau.io, Fausto 
Ferraz, Moreira Brandão, Raul Sá. Jayme Gomes. Vaz de 
~tello. llonora.t-0 Alve!'., Edgardo da CUnba, l\ofello Fi·anco, 

Ferreira Braga, .José Roberto, Barros Penteado. .Tosé U>bo, 
Rodrigues Alves Filho, Pedro Costa. Carlos de Campos, Ar
nolpho Azevedo. ·Pereira Lt:>.it.e, Luiz · Bartbolomeu, ~oão 
Pernetta. Eugenio ·Müller, · C~lso . Bayma. AI varo Bapt1sta, 

· Octavio Rocha. Sergio de Oli\'eira. Domingo;; !.\fasr,arenhas, 
Joaquim Osorio e Carlos i\[a~imiliano (85}. 

O Sr. Presidente - - Responderam á . chamada 94 Srs. 
Deputados. 

Não ha numero .pua so prosegnir na vota\'âo. 

o Sr. Collares Moreira - Sr. Presidente, os jol'naes de 
ho.ie .publicaram o e>fficío que a illustrada L.\s5ociaç.ão Com
mercial do Rio de Janeiro 'dirigiu á Commissão de Finanças, 
.proourando refutar po-_µto~ to discurso ;_que tive a 'honra de 
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ncttli ·Jll·oduzir' em defésli. dã. êifltitída àpresetttâda ao orç.a-
tfrentó <ia receita. · . · 

Pi>~têttdia tõ.i:tiar a Palavtà 1111 hol'ã <ló étpediétlte. Ao 
chegar,. por~m, a esta 'Casa, soube .que outros oollegas es
tavam mscr1p!-Os. Nestas condi4}ões, a Gamara me permittirá 
que; nesta. }lltuna hora, ~u _ t,ne utilize d~ alguns momentos de 
sua. atte.nça9 pê.ra d.ar uma. re&posta á · digna. directoria <!a 
Associação Cmnmeroial. 

. A' ,gentileza dessa. Associação, euja actividade na defesa 
dos inte!r~~Ms tia nobre classe! élüé rêpresentá. é ·digna ·de 
~n~pm!os, . bã~ _:.~êVo · ébr~êspoüd~r . eõ!P _um s!lêti.eio. qii_e po
détiã ser mtef'ptétsdtl éomo ~éSattei1c1õao · e de. &.Me1taçãó por , 
minha :Pfl.tl~ nõs ãt'gtlfilêftt6s tfüê se dignõü enviár â esta 
Camara em opposição aos termos e ao espirita füt êthetlda 
por mim atibitiettida á delibêração . desti Camiraj na. terceira 
,PiScüSsãô GD or!{Slmento "1â rl:!ceitâ, S.obre os lilcros com-
rnel.'ciaés.. . . 

Não m~ gbrigá&se o dever ,a defendel-a; _ aprésell.tat:.a. que -
fôí pelá cQnvic~ão, pelo estüdo, ~él0 ~@heõimento d9 as-

. suínptçi e desetn~en.ho de tn~ncta.to; e sõmentê depois de àp.
J)rQvílda pela Clamara a i:ireaçãa do imposto, .. e éa -não v11ltaria 
a. mostrar que áS meàiclas hêlla contiâas são1 a meu· vêr, as 
unicàs que potJem evitar seja a mesma ctea41âo utrià tQi;isa 
simplesmente decorat~va, sem os resúltadQS põsitivós e es
petados d~ arrecada9~0 d~. ta:s::a. 

Nãb fosie esse iíülludivel dever e ~u me cõíisei'Varia 
flo meú_ icostúmado I'.etra·Q.irrierito,. sem· vii- ·de nb"Vo .ifupórtu
nar é. Camar~ dos Srs. :Députadós com . à minbà desãtitoi'i-. 
za.da _ palQ.vra, ' e quasi _a(} àpagar :das füzes, · {ttiàndo cóni a 
nat.lit:al iinpacienoía. se confunde t1 àesejo de àpressar os 
trabaln&s dessa sessaó a-nriual. . . . 

.. Terra a terra, com a linguagem _fràneà que _o âsst).líipt.o 
está ã exigir; : pas~o ~ e:it;all1íhãr ~- 1ntf}_c~~-- que ~ h_~~-~~.8: di
reotorfa da Assooiaçao Oommeoo1a dmgm á _Comm1ssâ.o _ de 
Finânças ·e na qual não se siJ,be ~ti~ mais a~fu._i~~-r..!. se à. de
licadeza de sua f6rma, se a subtileza dos ·argumentos, ou a 
intelligeiioià dé sua conéepÇão. . . . . 

Affirmei, e a Asstiqià.çãq Coinmérclal disé.ordõu <lá. niinha 
C:lpiniãã, que se o Gádigo Commer~fal prohibe o êxame dos 
livros ~de uma easa commeri:iàl, -ein tràtãhGO-:-\õe; cgfüõ se 
trata, de uma lei ordinariã, p9r óütra igual póâé sê_r revà
gada. E se, essa disposíçâo jà Mo tivessê sidõ k:-Ofitrariada 
pela lei que, or_'1ou os impostos de consumo . e . prescreveu o 
modo dê sua fiscaliza~ãó, ao éóngresso Naéionãl cõmpetiria, 
ainda, revogal-a quando e -como bem entendesse. . 

Lei basiM, cihâmii à llonrá'dà l:!-ii'êctoria flb 1Código IC-Om
mercial. Com denominacão tal só se póde enroupar a Gon
sti tuii;iio. O ·Codigõ Corfimercia.i revogado se acha em tn ui tas 
de Stias partes e tudo o que fói iH!lle estatuido quanto ás 
fallen@íls, ás eociedii.des .anonymai., ás ·hypothec.as, leis. pós-
terióre:! t'lérggiram. E nãG só nês$eá, OQJ;TIO em 0utr9s pentaª, 

' - .. -, - .. . ' . .. . . 
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não ~em mais. yigor, .principl:!.lms~1te naqueUes em que ~e 
re~er1a ao~ ~r~bunaes do Commerciç, bqje desappareeidos e 
cuJas alt.r1b41çocs· pass~ram a ~:mtl'as autorida<i-es . 

. :E não é outr::. a decisão do Poder IJudiciari<-1 na luminosa 
senten~!l dp Sup·emo T-r,ibtmal Fe9eral e que eu tive or: 
c;lsião de ·Jer á ~mara, ·na poucos dias, .quaodo, no PPimefr•i 
elos seus fund\liµeM.o!'l , <Jeclo.ra <Jt)e a lei· que ~1.orizeu o:; 
e~ames do.s H~rns e.annnerciaes f!lll iiada offen4·eu a Donsti
tuição,. ma~dando pr~edei· a exame ua. cscripta àeral, .69rnn 
prepai-at.oria da a~ção futura. e não limitando-o a .rpQntos 
deter1!1~ nadQ:S. . 

4 l~~ bra.sHeirit h. fejt~ ,paI';t. le1· applji;~çij.o ell) toqo " 
t~+·rttqrio rutç1-011;i.i, d1_z a A~oc1ação · ·Cor;nn1el'cia!. e não 
amrma s~~ª° a-q·µmo .quf} ~ ç:9nl)~ittj'iç~o d~tepnfoa. 'Viot~~·· 
o 1mpo5t9 soP.r~ 9$ }gc,rgs )rnmdos com~ercn~e$, tem q1,1e ser 

. Ofl§~+vª-d!L e iIJj~~ti~a fóra: a ~uspeit~ ~e q'!e :tião seria 
r~ne~~qª'. . . . . 

· ~las, ,CPIDQ ·fai,;~l.-q, ~em i;.st.a~e~~er e~$e~ :nieiqs, ;pelos 
,qyµ.tl~ .s~,r!a o coµtri.b!!!IJ.t e, em toqo o paji ol)rig-11-q.çi a 
c-µmgrjr . ~ qj~posiÇão ~ssim fa.r;1füt1üia pei~ !1'!!ª j~ ~~ffi9.S na 
legi§!<icão, ga e;}ig(llicit;t flos !ivro.s ico.µJw.etc~.~es, tegali:tªgqs, 
~~rn ~ogos q;s qµc IJ.~~qci~m ç<irµ ~i;i.Pnitl SQP~r~or ~ 5 y·gµ,tos 
de réis 'l Lançar o imposto e de1xal~ aos azares da · sorte. 
por toda a \-·a~tidão deste paiz; "s"eria melh:Ôr súp-primH;o, 
de;qge qqe a .Constitu~i;~o não permitte seja. elle -sóm~nté para 
o cOI):lnfercío ~a:; ca.pjl!!-es e eeatros mais adiantaclos. 

1A medida salutar do deePeto ~. 4.855, de mos, deu 
-optimos r esultados, como aiI).-Oa hoje ·p1·odµziri11-, ai o l~gis
l~dor de !908 não a deFogasse. 

· «Si as prescripcões legaes não s~o . observ~Q.as, ~eaão 
no,s ç;~µtro~ 4.Q. .ç.ylt).lr~, '!l.a~ ~jd~de,s Pnm:1pa1t.~ ~ vfl1~ m~1~ 
ir?rnorta.P,t~~ ~. Ç9!119 ~ffinna :,, i;:mm.~~tl} $ 9!~~!!- ~~!');.3~ffª!i-ªº· 
.prê!ij,$Q .se · t9rna (f!Je 9 Q"@gres.s9 N.a~rn:i:-i.a.J ·co~:f!Ja ~!?!l~~Hrnntc 
·f9.jta, ·PQ~~ ªs leis _(Je i~p9;;Los 4,eyerr. ser _ r~li.gi9~ª-q)ep.te op
serY.~9.·1!-.s por t,q~os !>.S ~e ~~Vf,!!•l s ob o i ;ppep•> .da Co:µ~t1.,. 
tuicão e de suas determmaçoc;;. · . ·· 

· - «Não me illudo em pensar q'ue se pôde legislar unifor-
. meme~te p1tr:.i teqo .o pajz, cr,e~nc.lo umª t~ª' up.~~ª' Pª!'ª 
o Mfllmereio brasileiro, Sl~J~1to a 4~s~gtialq11rles tao 
evidentes.> . 
. .~ cst.a expressão da As~oci _:,u;.ão, eu só pos:so ,aff~rmar 
que ·bem loµge d~ · .m!m esti?, es.$~ _H!g§i~o, ]J~IQ mgit~ ~~e 
mê ~ereee o :art. 7~. § :$~ ~1,1. C9t).st1t1m~o, .ogi:Ie !!.$_!4 .e!a,ra
menle .d4lt~r2nj_ij(l.(io que ~ 1mpo~tos ere!ljj.~s pela l,Jr-nao ç.~v.em 
ser lfü~f()l'D;leS par~ tod9s O!) Est~os J. . . :.. . . 

E du~ida si h!l q.ueip p<>SSa teh-\l., ~o ler f,ã.o dª~·as ·v.a-
lan.a.s da nos~~ Co11~tjJ.tJjç~ . . 

· A. i.~taj}giJ;HJfJ_a@ ~o segL·edo ·eomzu~wcg1.J gu~ -~ª'r~ç ... ~ .se1· 
o aigµm~i_itç, rn~jqie !1.~ "<Jile §e. ~PM~m ~ ~~f~-~911-caQ.,4'() 
im~to -pr;>r m~~o ._Ç.9 §~11º ~º-~ )wr~ _çs>-~m~.~Mj.~? -... .J ~ 1:J 
de.~~n~1,e~ -.::: fli.o :-se.rill. ~r~!J.41\:~P~ .· ~-e~f..ret guf o §~g!Hu 
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da c.:orrc$pondcncia tclcgrapbfoa está sujeiló ao c.onhe~imenLo . 
do fuuccionario que transmitte os rt'!:}ados,· como ao da 

· .Junta Commcreial não -se póde ful'Lar o· ~egredo das clausulas 
0ontractuacs quando h;to exigido no que diz re~peit-o ao uome 
do c.:ommandiLat·io. E não menos evidente e a a:ll~ga.ção de 
que o segr.e<lo de um test.ament.o eenado não escapa. ao oo
nbecimenLo do Labellião si a este confia o .testador o escrevei-o, 
com? tarobem Q é a do d·evet· do diplomata de guardar a 

· maxr.qia :e2erva do que contem os documentos entregues ã 
sua d1scr1çao. · 

Telegrammas-; contractos, tcstament.es, . dossiers e tantís
simos ·outros segredos, a lei confia aos agentes ao pode• pu
blico com t.anto maior empenho, que o Çodigo .Penal lá. está 
coril a. sua. coiuminação para ~quelle que nã.o guardar o de~ 
:-.·ido -segr-cdo de que, pelo seu cargo, se tornar sabedol': 

E por.que o juti · iria a~ faltar ao · seu dever, revelando 
scgi•edo~ que, pelo exercício do seu oifficio, viesse a saber '! 

E ainda menos colhe o argumento da Associação Com
mt!1·~ial, da. hypolhese de podei' verificar-,se, em um anno, 
os lucl'o~ po::sitivos, em s~ui-da -de dous .outros auneis de 
negativos . :i:;e os lucros não e~istissem QU 1lão altin;;issem 
ao limite ta)Cado pela lei para Iançàmento do· imposto, clarp , 
está. que clle não seria cp.brado. . . , 

Não pó<lc a Camara deixar de -lado as ponderaeões que· 
partem da aul.oridade que diversos· títulos · -conferem á · A.s
sociação Conunercial. e dos quaes -não menores são os grandes 
.serviços por ella prestados ao paiz~ mas, examina-n<io-as, e 
acatando-as, tem .a Camara ~ . inilludível abrigac;ão de não 
antepól-as _aos· sagradps deveres que todos . nós temos .para 

· oom a Nacao. · - . / 
Bem sei que o· conimercio brasileir-0, honrado e ;patriota, 

ha: de procurar fazer aqsilló que a lei delle exige; mas, ·como 
as emepções hão de appar.ecer e ·seriam ellas, pela- concur
renoia. · desleal, o maioJ · .prejuizo _para a grande e labor.iasa 
classe, medidas se tórnam precisas· .para, quanto poss1vel, 
evitai-as. "/ · · 

Aconselha a Associa!}ão. por -0onsidcrações, que á sua 
reílexãQ não faUam, que _-sejam .procurados .pela Comn1issão 
de -Finanças outras imposições ·em que se possa . firmar as 
compensações que · lhe faltam -para -estabelecer o equilíbrio 
9I"Qamentario~ Não sei ·.quaes. medidas ;possam ser Iembradâs · 
ou suggeridas para au:s:.ilíar ó Gov~rno em poder .administrar 
com desafogo e que nã-0 venham a. incidir ·nessa ou uaqueHa 
difficuldade, não- venham:· f'erir este ou aquelle interesse . e 
é por não te~os a .perfeição . a que só poder-emos chegar, 
no justo conceito da lllustr.ada -directoria, pela propagação 
da. instrureão prima.ria, ainda Uio longe do ponto a ·que deve -
chegar, qu~emos estado· a tactear, a procurar no desconhe
cido· os recursos, dando como n-os cump:re · e quando des
~ertos; .!lQ µe>y~r_no .· p m.eio de ,ir com:· segurança buscal..;os. · - . - - . - .... . -- . 
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~Não lia duvitla que pr•ctJi.:;arno;; Lomar providencia~. sejam 
ellas . qu~cs forem J), dis5e-o eu desta l.t·ibuua, com reparo:; 
da egreg1a corpo,i·açao. A quem, sinão ao le'gh;lador, aqudl·~ 
que por_ vcrd_adc1ro mandato i.lo .povo, ou mesmo por filJL'áu, 
se o qu1~crcm, cabe a_ ewolll1a de uma mt:dida que cllc julõJ. 
necessarra para cquill.brar o orçamento e dar meios au üo
verno para pode!' çons-e.guir :ma· missão ? 

. . Não vejo, felizmente, i:;úmeate os peri.-gos actuaes, senão 
m~1s_ temerosos para o futurp e que porão am prO"va o· pa
·tnot1smo e o valor daquelles . a qu.em a Nacão entregar os 
seus destinos. Vejam uns,. 0s males que affligem ao paiz, 
por e::;tes; úbservem-nos aquclles, por differ.entes prismas, 
que aos mcur:; olhos a causa principal que o torna cada vez 
mais cheio de difficuldades ,finankJeiras, no· meio <lo; ex
plendor de sua. riqueza cconomica, reside. na discriminação 
das ren_da:; determinadas pela ConsLi Lt.üç.ão, um dos .poucos, 
dos muito poulio::; pontos fralio::; da nossa lei magna. 

•Ninguem IJúde ucgar n benefieio que para a riqueza 
·publica trouxe o desenvolvimento da industria nacional e não 
fosse essa verdade r·ecouhecida. as palavras aqui' proreriC:as 
];!ela a autoridade de fulgor· e brilho inexcedíveis, do eminent'3 
J:)l'. Dr. Paulo de :Frontíu, fal-o-ia111 re~on.hecer; mas, o que 
a ninguem é licito negar que foi essa expans[o d'! riqueza 
ecouomica, .que est<i a. crcar a:; 1:fifi'iculdad~s que a União vem 
soffrendo, perdendo as taxas de .muHo.s .generos que vão 
tleixando de ser importados, augmentando-as ode out.ros ~em 
similare:; aint.la no paiz, el\!váudo a taxa ouro, f,udo isso con
correndo para o encarecimento da. vida que, ·por seu turno, 
está a cxit;"ir da Jibcralidad~ dos cofres publicas auxilies para. 
minorar a angustiosa situa~ão das classeo que prestam ser
;vicos á Nação e que vivem dos t•ecursos que. esta lhes 
'fornece • 

.Os impostos tlo consuinv, mesmo ;;em levar em conta o 
que se despende com a sua arrecadação. muito longe, mesmo 
cnuito longe estão. de chC'gar a.o que os cofre:; publicas l-Ont 
.perdido pefa <liminuii;.do ou c-essação de ent1·ada dos pro
d~tos que as novas iudustrias, crcadas s-0b a protecção de 
taxas 'exageradamente ·elevadas. :;ão hoje as fornecedoras -

Temos os Estados da federação. cm sua maioria, em 
situação de riquela e pro:;pcridaC:e que ~e po_dem. c_scander: 
a fortuna part.icular augmenLa. de maneira tao v1.s1vel que 

· ~eria temeridade si;quer procurar contestar. E no .meio de 
tudo ísso. a Unia.o a procmrat', ea.cla anno, nova? e novas fontes 
que "lhe deem recurso:: para viver. 
· Temos hoje uma repart!ção .que ~az bon~·a ái nossa t'.lll
tura e .que est.á a prestar me~ttmave1s ser·flço? - ~ prr~
ctoria de Estatistica Commcrcral - entregue a prof1c1euc1a 
do Sr. Léo de Affonsooa. A' sua Cl'bsequiosida.de devo aponta
mentos e notas ·Sobre a diminuição de entrada e quasi~ e::x:
tincção ·de importação <le muitos .productos e .que estão a 
merec01· a mais séria attenç.ão po.r. pai:Le dos poderes pu-. ./ - - -· .. . 
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hliCOS d~ l]niij.O. cu,ja vid~ tem, CcJffiO mais forte esteio, a 
renda das aMaudeg~s~ · · 

~~ p1~9ductos outF'ora ímp.ortados e <l,.os quaes ojltinha 
a. 1.T_mao m1IJ1arcs e rnilha:r~s do contos; a elev~ã<> das tiJ,xas 
c!e ~mport;J.çao de ta.~s ppoductos tornou-se q\l.~Si nuH~ sem 
que aos cofres pubhcos fQsse dada a o.0µ1pensação, lieru de 
~ncluil-os, a -muitos ~foiles, entre os que estão su1eitos ·· aos 
impostos de consumo. Se os t~idos de . algot:Ião cliegaram, 
~ ünportàção: a atti~gir em i9D2. a i(L492 toneladas, re-

. quziqas erp 1919 a 3.7~3 ton~ladas e se tal differenca en
contr~ alguma -comp~nsa!}ãP nos impostos de consumo, temos 
a ln;Lnteiga, ·que foi oqtr'Gt'a ifnpor-tada em mais ele !1_000 
tonclarlas e ellj:;i mitrad~ .ern i~Og a . estatistiea demonstra. ter 
sido tje ~. $44. tonela<l·as, s.e .a~nando lhoj e reduzida a 19 to
n.el;ulas,. a quanto montou, dil-,.o a Dire.fitoria d~ Estatistica, 
a sua in:iporta~-ão -qc> ann.o de 19i9, este productO sem a com-
pen.sáção, ··embora, pequ~na., dos iinpQstos ·de consumo.- -

O ai·roz pagiJµ a.os cofres publicas, na sua importação 
pelas alfandegqs, em 1902. imposto sobre 100.9014 toneladas 
E\ sabe a cam~ro, que quanlid~de passou pelas nossas ·ç.lfan-. 
degas .em l9H1 ? Ap~nas 71~:8 k1.1o·gra111ma.s l O :x:ar.que naqueUe 
~<).no importado em !18 .552 ton-elaeas, teve a sua .entrada re
duiida no anno passa4o a 952 t,pnelad~s. 

' , Se os moveis 4e madeiva fma11am reduzidos de 1.2411 to
neladas, da im.pprtação érn 19.iO a 31 toneladas a. que· che
garam cm !919, as velas vieram daquelJ~ a ei:;te <i-:a.110, de 
t J 5 ·a 2 tonelaqas, sendo sua importaf}ão, em 1890, de 
265 touelada.s L 

!O S]l. Jo.:\.Q C~ML - Entendo .qu.e a. ta;acão de 1 % 
~çipr~ ~ . ~·en~a_s é, i#tônt~8taye}ipinte,. #i~js cf!J}yéniente .~os 
i!lteresses gera-es do paiz. rlo que ·a ·de 3 o/o sobre os lu.crps 
commerq~M.!!!, ~ ~ · ;;: -· '€:"! · 

·O SH,. 'COLL\RES MORE~RA - Convém uot;i,.r qU.8. em geral, 
os gen9ros çe· exp·arta~i!(')- não cMxarp. ffi.ªjs ·de ~- % ~p lt?-cjio 
a.o cornmei'1.no. Com1> pagar "i: % sobi>e o total das ven.das ? 

i~jls:- ·nfio estou éµtJ?~ndo n_est~ âi>r~~iá~ãó: _e-~tou ·aip·é!t~s 
mostrando, · com os dados que o-btive <lª ifopartwao de. Es_ta
tü:itiéa, .. que -apezar do deseúvofvímento que· têm tido as m
du~trí~~ do p~iz,_ a. rJnda ' rufa!ld,e~rfa 4~. TJn~ão. ~s!,á djmi
numd9. A C9nslltç.11;a9 tr~c()~, , neste pJrhc~~?. uinl:l uo~rna 
que· pe~eia a esp~er~ ~e ~@ç~o d~ ~:rmw, _q1le só p~e vn~er 
µrineipalmen( i: dos impostos 4-e ~~portª9ao: ~ez;cjo .preo120 

- qge ell<~ 1~n1:as~e I!'.'11l<> ~çis iip.J;)g§~gs de .eons~~º- qu.e n~I) · 
podGm, PO'!' ''i~~ª'?!'aaos e, n~ 9p1~1a,o ~a. ·Con,µm~si:i,o de Fl-· 

· nan1.1a~; serem rila1s. elevados etn suas taxa,~. 
· P9r qµé ~ 'tlP.-!~f ~!!~~º~ jJ. l}·ss_e~ imV.ti!iitos '? _Justarn~nte 

pQ).'gy.~ 1,Jeta.. e!Y~!!~~o -ta§ !;f!dn.st~1~s, f9} rE!d.m.:µi!;fo. a lm-:· 
I>Õi'!ii~?º. ~t!v~· l} ·~!~mJa~r Q~ d~q~s qtf~ º 9~r~c"f.9r <!-~ ~!i
~~M~Ç~çª . ~~µ~p mde ªpl"~~-~n. !9H.r ~ ~~tu-~! at~m.9rzz~d-o com -0 
t}'1e se ~ esLá passa.11 . 9 e preve,H> n9 rn. r:e. , ..,,. 
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O SR. Jo.fo CABHAL - Tcr:t'<J r' que Já me acommetlcu 
tambem , tantu que 1Jrupuz crnt'uda ao u1·1"ameulo da 1·ei;l~íl<1.. 

O Sn. COLLA!u::; :\luetEIH.\ - - V. Ex. Vl\ÍO. o arroz, pen· 
e~emplo, que de 10U. UUO luneladas importada:; cm HIU:.!, 
passou a í !18 ki.los, menus Llc Ullla lunelada. no· anno passado. 

O .Sll.. JQ.fo C.\BRM, - Pur i:'lso é que i::;~u ú sjgrml de 
:vHalidade para o ).31-a:sil. 

O StL CoLL\R.t:::; .:.\loflJWu - .Pen eilamcnle. ?iías o que 
uós vemos éum paiz ricu c0u11umü:a111c11le e::star !'inanueira
mente -enfraquecido. 

O SR . Jo.~o C,\BRAL - ~ão devemo:; l;imentat· a situação, 
mas procurar um rc.mcdiu. 

!O Sll. RooRIGUEs ''.\L.\i;H,\Du - O twador u:io está la
metitando . 

O Sn. CoLLARES :\lonEmA - )Ias, ·qual o rcmedio '? E ' o 
que, proi.:urando, devemos eucontrar .. 
· ;.;ús vamos c:begar, no IJl'OXimo anno. aHinnu a V. Ex .. 
'à difficuldade::; ainda maiOl'·C::i, si a reduccãu das tarifas uãu 
produzir o resullado e:;perado. Confio, entretanto, na sua l'C!
ducção. Si ellas não vierem. não ::;ci até onde iremos chegar . 

.O SR Jo.\o CABML - Como e:::lj:i -no projecto não I1a 
reducção. 

:o 1S1i.. ÜJLLAHJ::S )loHEll\A - :\ão :;ei Jlle$ll10 como ~as po
pulações uo inlm·iu1· llão de .viver si coutinuarem as eousas 
neste pé. • 

O B.1t . JoXo :e:1.8R.AL - Y. Ex. ineslal'ia. um. gra11de ·ser
viço ao paiz :;i não se e:;qua:c::;:;e de examinar o prej uizu 
que a taxação exagerada caul;a a cel'to!i· ponlos do paiz. 

10 Sn . GOLLAllES )lommu - -Ella crcou a it1du.stria ua.
cional, 11ão ba duvida, mas .... 

10 SR. Jo.:\o CABltAL - :\la:; o excesso de p1·olecvionbmo 
traz a <lesigualdaol.!c para o::s E~lados. 

· O· Sn. Cou.,\f\Es 310RE!RA - Hoje o problema é cumpléxo. 
E' preciso ·observar que e::;sa c::;tatisth:a é aterradora pará a;; 
finanças da União. · " 

. Si é ccrlu que lut:rnu a t•iqucia nacional. não u e· menos 
.que a , Uníão quil::i ·que :;úmenle dispõe dus impostos uc im
portai,ião para vivel' .. 

Nós temos de d1cga1· ã reuda fa.Lalmcute; vamos (;ami
nha'ndo para l'á. E devemo:; começar pelo ·imposlo ::;obte os 
lucros conuuerdaes. · 

O SH.. Jo.fo CABRAL - N:J.11 apoia.Jo. Eu wndemuo u im-
posto sobrn luc1·os commendae:i! . · 

;a SR. k::oLLARES L\lo~i:;rn.\ - Eutão, temo~ ue refunua.r a 
.C{)nstituicão. -

c .. -yol. X!V. 
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O Sa. JoKo C.uiRAL - .Creio ter demonstrado á iCamara 
q~e. o paiz não precisa. -dos impostos sobre lucros commer-
c1aes .; Basta taxai: a renda._ -

. tO .SR., CoLLAREs -MOREIR.~ .--:---- .Para proteger a. indust.ria 
.nac10nal, elevam-se as ta~as, deixam de vir mercadorias es
,trangeiras; estabelecem-se· os impostos éle consumo, e a in
dus~ria nacfonal, acompanhando-os, eleva p preço, ei:icarece 
a :v1cta ••• _ 

iO 1SR. CAMI.LLO PRATES - •Perfeitamente. E' uma situação 
da qual precisamos sahir. · . 

O SR. CoÍ.LARES :Mom:m.A - Sem duvida. · 
Os impostos de consumo ·absolutamente não .correspon

dem ao que a União ·peNle nas alfandegas. Se quizerm.os ve
l'ificar isso, facamos um exame de verba por verba..· A9enas 
a ta;x:a sobre o phosphoro, .corresponde, talvêz, ao que a Uniãa 
perde nas alfandegas; o imposto cobrado sobre um kilo de 
phosphoros equivale a taxa -que· se perde. - .. · 

Se a banha importada, em 1902, chegava a 4.206 to
neladas;. no anno passado veio -a. 1i toneladas~ cuja re~uccão 
vem acompanhada .. pelo vinho que,· de 60 . 000- toneladas, em 
1910, chegou .a. 20 . 333 toneladas, em 1919 . · 

O :Pinho foi i~ortado, dil.:..o a estatistica, em 1.910, em 
quantidade equiva.lentt1 a 1.17 • .719 toneladas metrooàs e a 

-protecção dispensada. . á madeira nacional. isenta ê'O imposto 
de consumo, com a elevação _das taxas alfandegarias, fez r e
duzir a importação do mesmo pin'ho, em 191.9, a L716 to-
neladas. · 

. De calçados de couro, ent1'aram do estrangeiro e pelo 
-porto desta Capital, em 18~(), 1. 085. 879 11ares, reduzi-dos em 
1914 a 2-L 164 pares e .ainda requzidos, no primeiro semestre 
de 1919, a 3 . 330 pares. 

O 1Stt. JoXo :C.-\BRAL - y. E:s:. dá licença para um ~parte, 
que será o· ultimo ·? 

O SR. CoLLAREs MonEIRA - io~ ·-apartes de V. Ex. me 
hom:am muito. 

O Sn. Jo.~o CABnAL - :Os dados de V. Ex. são, para mim, 
eloquentissimos, mas as conclusões que :devemos t irar idelles 
é a nooessidade..-da nossa re1·orma· tributaria conforme tive a 
·honra de apresentar á <Camara. V. Ex. allie-se ao programma 
qU:e propuz e vamos com.bater em tal sentido. Não lamen
temos, absolutamente, o desenvolvimento da industria. na
cional. 

O SI\.. CoLLAREs MOREIRA - Porventura nas reduzidas 
taxas cobradas no -consumo, encontraram ou encontram. os 
os cDfr~s da União uma compensação que, sequer, s·e ap
proxime do que · pere !i.!. nesse· ramo da. industria que só. 
cresceu pela prote~ão encontrada na elevação dos ünpostos 
aduaneiros ? 
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Os o.hapéos de felLro, aHiru1a o illuslre Sr.' Lêo da Af
fonsooa, im.port.ados pelo p0rlo do Rio, ern 8-L871 unidades em 
1890, em 1914, si ~os chegaram do estrangeiro pelo mesmo 
:porto em 2. f71 unidades, quando as fab1·roas nacionaes pro
duziram em.J9l7 - 4.469.5:W chapéos para holl1cns. Coteje-se 
o que a Umao por estes rcoebcu ~cm o Que d•wía Ler impor
tado na ~esma época .pe!a Alfandega, mesmo ás taAas antiga::;. 
e ver-se-a. .qual O .prei]UlZO . Esses dados, tomei-Os do1; livros 
pubhcados pela •Directorí.a de Estatislica, em ligeiros apanha
mento~. 'Mas, creio _serem ba.stant.es 'Pat'a. imvressiouar. As 
necess1dac!-es da. guerra nos fizeram ~rear nova.s industrias: 
muit9S dos .generos .que giram no commercio e j u lga.11101; serem 
estrangeiros, -são nacionaes e muito deHes iscnl os do irnposLú 
<le consumo . 

:Não fossem as exagera<la.:; luxas .que l<.111!,lainos se!Jre as 
mercadorias que não produzimos e somos O"bri.gados a im
p_rtar e a parte .d.as taxas icobradas em ouro e eu não sei onde 
leriamos encontrado ·'l'C<.:ursos .para .ai; 1wi:;sas .premente;,; 
necessidades. 

Quer C:izer que, se 11ào tivessemos -elíwuJo lauto as taxas 
sobre aquillo que não produzimos, encareceuuo ~1 vi<lu de ma
neira extraordinaria, tendo, além -do m.ais, a differença. da 
taxação, ouro, de 55 %, não sei ·onde a União iria bu~ar •e
cursos para a::; suas · necessidades. AugmenLou-se a de~peza 
publica. A União tem de prover a c!:ive1·sos serviços, d<~ c~
tradas de .ferrn, portos, das seccas e ouLros. -Onde busear r·~
tmrsos para tudo isso ? Sómente na reducçã·O das tarifas com 
o augmento de importaéão, ou lançando o imposto :soh1·e a 
renda ou enLlio fazendo ·a :rcfl}rmu. da -const.it\.Üí:·ã.O P\.ll"<\ de
terminar em outro modo de arrooadar:.ão . . 

o t:n. ÚAl\lILLO PRATES - A m eu ver, <é o llUico l'e)lli :'.iiu. 

'º SH. JO;\QUIM ÚSORIO - J.!:::;se e que Seria um rnoLivo 
da. reforma ·ConsLitucional, o da rnodificaoão -Ou rcgi111011 Lri
butario. 

O SR. CoLLARES MOREUL.\ - P or meio <la rcor~auizaçã.o 
do systema dos impostos ou por ·qualquer outra, t.cmas que 
procurar i·ecmsos para. a União. 

O legislador -constituinLe não l)l'eviu, ha 30 auuos, que a:: 
industrias altingiriam a esse ponto elevado· de c!:esem'olvi- ., 
mento, e tJUC a il.1portação, ao mesmo :tempo, óimínuisse. 8ão 
ha. duvjda nenhuma que tem augmenLado a importação de 
a1guus arl..igos,. com~ a Farh1hu. d~ Ll'igo, ~ .esta t;1·audement~.· 
:Naturalment.e u um artigo qu<i ua,o J2L'Oduz1mos -~ a cxpansíl:o 
da. população tem tornado o Brasll cada vez maior consum1-
do1· do trigo; e con?o a farinha de trigo, . o kerosene, ()S_ te
cidos de scd-a e muitos out1·os . Mas, naqu1Ho qu-e prod\Y.1.1mos 
e por.que os impostos ipruhibith·os. tol'Dat·arn difricil a iroppr-;
tação, ba um verdadeiro descalabro nas rendas alfande~ar1as. 

• Devemos es.ta1· jubilosos; ante o desenvolvimento das 2ndu~-
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ttias.'c, ,:Portant9, da i'fr!ueza da Xaciio. ·:\Ias. pr:ecisamos at
tender a necessidade de encontrar recursos pal'a as grandes 
deSJ;>ezas do paiz. 

:. O Brasil ê um pai:c; rico, mas a União· está extremamente. 
assoberbada .por tantas difficuldad-es. . 

O S'R. fC.~.=vnLLc; PRATE.s - E' um parauoxo; mas é a 
;rerdade . 

• . 10 SR. Jo . .\QUI:\! OsoRJO - 'l'ambcin teinos que atlcnder a 
dois faclores : o -augmento da 11opulai;ãu ~ a situatão m:.mJial, 
·qae- pelo.s al tos preços da:; mercadorias têm evitado a im-
portação de rntiHas dellas . ·-

' 
. \() SR.~ CoLLAREs ~IDl~EJM - A impurLação Yac dhni-
nuindo e ;i. riqueza particular vae cresecndo ao mesmo tempo . 
·que se torna precal'ia a situação da Uniíio. 

· A A8sociação Comm.e'rc:ial, todas as outras cla~se:;, hã.o dé 
reconhecer que .. a União tH·ccisa do sam·ificio de Lodo::; e 
:nenhum ddles est:á tão em condicões de fazeI-o ctlmo a pros
pera e rica industi'ia naciona1 que, a sombra de impostos pro
tectiore~. cresceu e s~ desenvolveu. 

Si uma graúde parte de sua. l'iqueza foi ganha Irelo tra
balho, .uma. outra bem imporlanlo obteYe-a com o ::::acrificio 
dos cor.14tcs ,publicos, pelo que es tes pcrd<:ram, ~om a. elevação 
de ta;ç:as que ~e tornar.ani prohibíliva:s e assim im11ct.liram a 
importação de similares estrangeiros. 

-Outros podern pensar <le- modo dl\·ct'so; cu pen:::o da ma- . 
heira como me manifesto e oxalá cu me encontre em erro. 
!(-J!uito bem, muito bem. ; o 01'allOr é muito 1_,'U'fnprimcntaà-0. ) 

O Sr . Presidente .,........ Esgotadas as male"rias ern discussão, 
vou levantai· a sc:::são;~·_dcsignando para amanhã, a seguinte 
. ·~ 

OlUlE,:\1 DO DIA , 

Votação do p'rojeclo n . :1s, de 1920, <:Dnce<!endo melhoria 
ae reforma aos ,...oluutariO:) . c!a PaLria Joi;é Joaquim Gonçal
ves e :Manoel Adolúho' úo:: :$autos; com parecer das CommiS
sões de 1\larinha ·e Gucl'l'a e de Finan~a~. contrario ao pro
-je-0t.o e favoravet ao ·véto que lhe foi opposlo pelo Sr. Pre
sidente da Republic.:a (vide · 1a·ojecto n. 18 A, de 1920) (dís
cussão unioa.j ; 

3• di~cussão do :grojeclo n. 687, de 19~0, abrindo os cre
C.iios de 9. ll55:286$~3Z, .papel. e de 571 :87.5$920, ouro, sup
plemenlar a divP.rsas verba:S do orçamP.nto •~igente do .Minis- · 
~erio da 1~fa.rinha; 

· 3• di~Cll'~São do projeclo n. '681. d•~ H120, au torh:ando a 
abril.', ·o credito especial de 24. 500 :000$, . p~ra pagamento de 
compromissos as:mmidos pelo tloyd Bras1le1ro; 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 09:03+ Pág ina 188 de 188 

._ SES SÃO EM 17 OE DEZE..\íl3RO DE 1920 869. 

3• di-scu!':>âo dn r1rojectn ri. tiflO. <ir i92íl, abrínà{l. o cre
di.to 1>.xtrnorcinari<> ü" .2 .. osz~ .'J.S!)~.Hl. parn. pai;.amr!".;!:o 1de 
aP.speza,; com a interyr.ncrto nn E~t,a<io <la Bahia; 

Di5r.ufl>sãn uniea. da <'menda mnnl ida pelo 8rnado ao pro
jer.to u. GH. de H!Hl, d~ ('.t>.mara. fix:i.uç\o a n.l\:.l\dn. dM ju\7.e,; 
l'ederaes; com pnrrr.r1· cl:r Commiss5o rlr Con;;;t.il.nfrflo ·e Jns-· 
'liça. contrario ii l'mrmlla do Senado. n. :?5. qur r•:;;ln Casa do 
Congres.o;o monte'·" pnr douR terr.os de voto::;; Yolos e.m' srpn.
r-mfo dos SrF .. Tosf: Jloniror.jo ,, Ar·libdo I.eoni; e parecer da 
Con1misSfi.<1 d<.=> 'Fi.m1rn:a.,:; fav<1ru\»'l á mf'$füa P:m('nda n. 25 
(vide pro,j eQ,t.O n. G!l'.i. rie Hl20) ; · 

2ª discu:::;;ão do pro,jreto n. 'iíl:i, dr H.120, í\r.(\igo dP. or
gani?~1rãn Judic-inria f> Pror.rsso .l\1iliU1r; 

· 3ª diseus.;;ãq dn pro.ie.r.tn n. 6i2. de 1. 920. nhrin;fo .o r.re
dito espe<'ial dl' .'i7 ;!J.W$~·í3. para pagame.,nto a DJ:.llma Fer-
r·eira; · 

· 3 .. dissug.!"ão do pro.if:!c.to n. 6~L de Hl20, abrindo o cre
dito e~pecial d" 't.7 ;li16$276, rnra pa:oram•mto ao mn.im' me-
dico do Exercito. Dr. Jo:;.4uim da Silva Gome;;: . 

3ª discusi::ão do sub::;f.Jf.11tiw1 da Commi~são d~. Finanças 
ao pnrj~to n. 603 B. dr 1 O:?O. mandando rever~r.r ao ;;ervi<;o 
act.ívo co Exer.cito o rapiffio rPformado Alfredo Fon1;rra; 

3" discu,.,.ão do projcd.o n. 655, nP 1920, r.onrPdPn<lo :1 
D. Leopoldi.na !\faria elo Amaral Tt'.'sfr e üutra. o montepio 
civil a que tcem direito; 

2• discussão do pro.if'rto n. 608 A:. de -j~20, cnncf\denao 
benc.:ão dos direito!'; d!O' ~mpM•\ai;ãíl a u~inn~ àe fabrir.~g5o àe 
fet'ro e acn em_ territorin brn;:ilriro; e<Jm. emPnca>: da C11m
ír1is$ão de Fínanças; 

2• díscu~são do Jlrojer.fo n. 455 A. cin 1920, P-;1tendendo á.. 
E~r.olP. Prat.foa de Comm1>rrin dn Pará :i..~ rlif;posirõl'::: na<.: leis 
que bai::c~ram com os dPct•r·IQs ns. ·! .339, di? 190.5. ·e 9.264, 
de 19H: r.om rnh;:;t.ifut.ívn da r.ommí~sãn rlr In,:;trur('.ãc• Pu
bliea; · 

2• di$rU~~ão do projrctn n. !i5íl A. dl' 1920. L'ífUiparanC!o 
a i.m'J)ol'ianr)a d(' q.qu~brll.~'l> do,:: ~.hr-l'>{IUrt'frn>- e fü·i?. da Rere
henoria <lo Di:-tr1rto Ft'dr.ral á íJlH' .prrrr.brm o~ p:i.1rndr.rre~ a 
fieis de pagarfor-in~ do ThPi::ou.ro Nnrion'nl; rom rari>cr.r fa-
vor:ivl'l da Cnmmis~fio clP Finaneas; . 

2ª disrm:~ão ·do pro,ircto n. fi88. riP- Hl~O. ahrinCo o cre
cm,n esprrinl dr> 171 :903$!i~(}- par:i. pai:ramrmt.o a Thf' Lni:~on 
and Rivt>r Pl!lfE> Bank. Ud.. e The London and Brael11an 
P.ank Ltd .· 

r.ev~\Dta-se a i::essã.o· ás :16 horas e to minuios. 
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S'iO ANNAEi;I 1M c.n.~AllA 

.)• 

rn;n SESS,\.O, .K\1 1 S DE DEZEM~RO DE Hl20 

i l!RESlDENCtA DO SR. BUE~<l BR-\NOÃO, PRESIDE'1-i:'l'E 

A's 13 horas comparecem os Srs. Bueno Brandão, :Arthur 
« Collares Moreira; Juvena'l J~a,lnartide, Octat),'ilio :dle ~M.lbu
quer®e, Antonio Nogueira, Prado Lopes, Lyra Castro. Her'
·culano' Parga, Cunha Machado, Luiz Domingues, Rodrigues 
_Machado, João Cabral, Thomaz Rodrigues, Vicente Saboya, 

. Osorío_ de Paiva. Frederico Borges, Oscar Soares, João Elysio. 
-•.. Pfres de Carvalho, Pacheco Mendes, Seabra Filho, .José Ma

ria, ·Raul -Alves, Elpidio de MesqU.ita, Eugenio · T01*'int10. 
Leão Yelloso, Manoel Monjardim, Heitor de Souza, Sampaio 
Corr&a, .Ver-issi!Ilo de :Mel1o, M:auricio de Lacerda. JoSé Gon
çalves, 'AmeI'ico Lopes, Senna Fi~"ueiredo. Zoroastro Alva
renga, A'nterQ ·:Botelho, Fausto •Ferraz. M~re'im :&-andão. 
Waldomiro de Magalhães, Jayme Gomes, Manoel Fulgencio. 
Raul Cardoso, Carlos Garcia, Ferreira Braga, Oincinato Braga. 
José Roberto. Barros Penteado, Veiga· Miranda, José Lobo . 
. João de Fat>ia, Rodrigues Alves 'Filho, Carlos de CamJ.Jos, Ole
gario Pinto, Pereira. Leite., João Pernetta, Eugenia MüUer. 
blvaro Baptista, Mari;al. (je Escobar, Octavio Rocha e Domin-
gos Mascarenhas (60). · 

. o Sr. Presidente - A lista de presença accusa o com
parecimento ~e 60 Srs. Deputados. 

Abre-se a sessão. 

D Sr·. Octaeillo de Albuquerque (oi.• Secretario, se,.viruio 
âe 2~) procede â leitura da act.a na sessão antecedente. a qual 
ri. sem observações, approV'àda. · · 

O' Sr .• Presidente - Passa-se 'á leitura do expediente. 

O Sr . .JuvenaI Lamartine (2º Secretario, servindo de 1") 
proeede 'á leitura do seguiTIJte 

EXPEDIENTE 
Officios: 
Dous do Ministerio da Juslic:Le · Negpci<>s Iilteríores, d~ 

Hi do cor1·ente. remntf.endo as segni;nJ.es 

MENSAGENS 

Srs. membro:\ elo Congresso Nacional Tomando em 
considera(\ão o que pondera o ministro da Justiça e Negocios 
Interior~~ na e~posição jurila, relativamente ã necessidade da 
µpertur~ dn credito especial' de 3 :064$406, p~ra pa~mento 
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ãe pensões concedidas, de accõrdo com o art. iº do deorefo 
!1· 3:605, de 11 <le - ~ezembro de 1918. a guardas civis que se 
mvaUdar!lm em se~vu;o, ou, no caso de· fallecimento delles ou 
a suas "}uvas º'?- filhos, sub.metto o as$umpto á vossa elevada 
apreciaçao, a fun de ·que vos digneis resolvei-o como fôr 
acertado. · 
. Rio ·de Janeiro, 16 de Mzembro de i920, 99º da Indepen-" 

dencia 9 3-2º da Repub-liea. - E1Jit~C'i.o Pessaa. · 

. Exmo. Sr. Presidente da Republica - Não tendo a lei 
de orçamento de 1919 con~ignado dotações. ·para pagamento, 
de accõfdo com o art. i º do decreto legislativo n . 3. 605, de 
11 de dezembro. de 19i8, da~ pensõe~ que fossem concedidas • 
aos guar·las civis que se invalidassem em serviço, ou, no caso 
de fallcc .mento delles, a suas viuvas e filhos, nos termos do 
paragrap ' 10 uníco do referido artígo, neaessario se torna. so
licitar ao Congresso Nacional o credito especial de 3 :flM$406, 
para pagamento das pensões daquella natureza, discriminadas 
na <lemQnstr.ação junta. 

Submetto o assumpto á. elevada. apreciai:ã.o de . V. Ex. , 
que se dign!:l-rá reS'Olvel~o como fôr acertado. 

·Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1920. - Alfredo Pint!2 
l'ieira de lifello. 

Srs. membros do Congresso Nacional - Tomando em 
considerai;ão o que pondera. o ministro da Justica é Negocios 
Interiores ná: exposição · junta, r elativamente á necessidade 
da concessão -do credito especíal . de 19 :892$010, para paga
mento das despezas effectuadas com os funeraes do Dr. Del
fim Moreira da Costa Ribeiro, realizado por conta do Estado; 
submetto o assumptc> á vossa .. elevada apreciação, a fim da 
que vos digne.is r~solvel-o como fôr acertado. 

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de i920, 99º da Indepen
dencia. e 32º da. Republica. :_ Epitacio Pessôa. 

Exm<>. Sr. Presidente da Republica - Não dispondo este 
mínisterío de dotação pela qual possam ser pagas · as despezas 
effectuadas com os funeraes do Dr. Delfim ~oreira da Costa 
Ribeiro realizado por conta do Estado, em virtude do decreto 
n. 14 .24.1, de 1 de julho ultímo, i_ndispens~vel se torna so
licitar ao Congr~sso Nacional o credito espee1al de 19 :~92$010, a: que attíngíram taes despezas, ·segundo documentos Já apre
sentados a este ministerio. 

Tenho a honra de subm1::tter o assumpto á elevada. apre
ciação de V. Ex., qua se dignará resolvel-o como fôr acer.:
tado. " · . · · ·f 

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1920. - Alf1'edo ~irftQ 
_f feira de MeUo: · · · 
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Requeri·mento: 
De Albdrto · Mediei, operario, pedindo um auxilio para 

consf.ru~ão de um a•r>parelho motu-continuo. - A' Cornmis-
são de Finarn:.as. · . . . · 

·são success ivameme· lidos e ficam sobre á Mesa até ·ut
tniór deliberação · 30 project.os, sendo· 29 · do S.r. Francisco 
Valladares e um d-0 Sr. .Jk>sé .Gonçalves. · il · 

E' lido e enviada á CÔmmissão de Policia a seguinte 

INDIOA('.Ã.Ó 

N. 12 - 1912 

Indieamos que a Commissão de PoHcfa da Cnmara dos 
·Deputados mande levantar, por funcciQnarios df? sua Secre
taria, a relação de todos os reprP.sentanttl!'! da nação, dP.sde a 
.Constituinte. dP. 1823, por l~gislatll'ras e -com os dados mais 
interessant~s á' bíographia de cada nm dos Deputados e da 
sua secção legislativa, .organizandó-se esse serYico para as 
futuras legislaturas. · 

Sala das sessões·. i2 de dezembro · de i 920. . Reis. . . Nanoel 

.. 
E' lido- e vae a 1mprimir o seguinte 

PARECF.R 

N . 56 - 1920 

lnde(er4J o reqtU!?'iment.o em que D . .4.m.elia Lw:tosa de Sou.ia 
ptJde releMrão de presr.ript;êio 

A' douta. Commissão . de. Finanças solicita da Commüisão 
de Constituição e Justiça o . seu parecer . sobre o aspecto ju
rídico .do caso a que se rrfere a petição ·223, de 1920 . 

·.Nessa petição a vim·a do engenheiro agronomo .Toaquim 
Lust.osa d..e Souza alle.ga: · · 

o.) que seu marido, nomeado por 1itulo de 7 de janeiro 
de f.889 ajudante da Inspr.ctoria de T~rras e Colm;ização na. 
ex-prov~ncia de !\Hnas, exer.ceu esse cargo dnranté mais de 
cinco annos com n zelo e a solicit.ude a que a!ludern as hon
rosas refei·encias de srns snperiores hiei'archicos ; 

b) .qne, ext.inct.as em t893. as · deleg:i:cias da dita _insp~
ctoria deveria ter . sido seu marido considerado em d1spom
b ilidadP. com as vantagens . decorrentes dessa situação juri-
9!!/a ate . que 9s· seus serviços fossem aprovei~(,ios em qu~l-
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·quer outro cargo de igual <'.nt.egoria, visto como rrn funccto
nario <~ffectivo e contribuinte do montepio; 

e) que· nesRe sentido clle e os demais funceionarios elo 
serviço exti~ct~ ha~iam prof.estado e dcbaldo rl'clnmado pe
rante a admuustraçao publica. E, em f.ace d1~,<;sa1; allo'zacões. 
pede !lº Congresso Na~íonaJ n re"paração <lo direito, .1(· ·que 
Pra htular sem fallectdo marido . 

. qr~ a simples exposição do cnso re\·cla que sô ao Jlor:ll'r 
.Jud1ctarto compete conhe-eer si nos facto~ allegados l1a. rr:al
mentc, a vblação de um direito r. si este dirr!il.o ainda. e::;tâ 
cm tempo dP-_ ser r1~clnmado, para BCP _ntt cndirlo e, as::>im, df},... 
crelaàn a sua. reparação. ·· · 

Por isso, a Commissão de ConsUtuiçüo e Justiç.a 1• de pa
recer que o Congresso Nacional não deve tomar conhreimento 
do presente pedido. 

Saln dn Commissíto de Constituição e Ju;;tiça, 2õ de 
ago;;lo de Hl.'.?O. - Cunha ;lfac/rn1lo. Pre'Sidente. - Arlindo 
Leoni, Relato!'. - Jl/m'{~al dr ENrohm·. - Jo.~r Barreto, - José 
Bon·ifaccio, - Al'f1olf o A:P.1,l'do. 

Parer.er da Cnmrm'ssiio tlc Finanras 
\ 

Sohre o i>r~querimcmto de D. Amolia ·Lusto;;a iie Sou:m. a 
douta t..:ommi;;são de Con;;tituiçã-0 e .Tustiça é de p:ireC'er que
não <leve o Congre!'.::;o tomar conhecimento díl pP.iiido, 
por !!-SCf~par o assumpt.o á alçada do Legislativo. 

A CommiS'são de Finarn:;as, concordando com o parecer da 
de Constituição e Justica. opina. pelo archivamento da petição. 

Sala. das Commissões, de dezembro de 1920. - Carlos 
ae Campos, Presidente. - Athe'l'to Maranhão, Rel~or, . - An
tonio Carlos. - Pac!J.eM Mendet:. - Carlos !rla:r:im'riliarw. - L. 
C.orrêa de Brito. -,- Rmniro Brn.f}n. - Celso Bayma. - 8am-
pafo Co7·rêa. Cfncinato Braga. 

PRO.TECTO$ 

N. 1 !\ - :1920 

Autoriza o Governo a de.~pPrider a quantio nece.~sorü:i pa'l'a 
que, em r.nmmeniorariio do Crmtenm'in dn lndeperidencia 
do Brtn:il, se íllfbli(111e a histtn•in. dnr.ume11tada dos {netos· 
p episoàio>: Qll~ t,., · lwm. 1•faarln H imtP.J}P.ndencia poíitica. 
bra.~ileira: com .~11." •. dituli1 1r1 dn Comrnissiío ,;e lrlstriir.çã~ 
P1(blica e p11rrce1· ti(t rle Pinnn~·ns, ía1•orollel ao .wbstitu
tivo 

O projeMo n. 1, de 1920, apresentado pelos nobres Depu
tados Camillo Prates, Alaor -Prata e Augusto de Lima., auto
riza· o GoYerno a despender a quantia necessaria para que 
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se publique a historia documentada de todos o.s faoto.s e epi
soc.ios occorridos desde a mais remúta dafa e que tenl1am 
visado a independencia politica do Brasil. Dispõe igualmente 

. qUe o Governo nomeia uma comreissão de tantos membros, 
h.lstoriographos reputatdos,. ,quantos fol""em · nect1'8Sarfos. para 
-el'.1se fim e fixe os respectivos honorarios. Dos livros publi
:cados serãe> tiradas tantas edições qtiantas . forem necessarias 
:para que .se vulgarize e torne conhecida pelo povo brasi-
leiro a historia da sua indeflendencia. · · · 

Volvidos qua6i cem annos após a emancipação politica dO: 
Brasil, ainda ciscutimps o papel desempenhado por aquelles 
que prepararam ou levaram a effeito esta grande obra pa
f.riotica. A. nossa historia corrente, ensinada nas escolas e 
eollegios, defin~ de modoº mais ou menos pl'eciso aquene· pa
ve1, procurando da:r-nos idéa ·ex:acta dos facto6 e dos homens 
que, de perto, se relacionaram com os . prodromos e o ad
vento da indepenC.eneia brasileira. Contra· esta historia, po
rém, animados de louva veis propositos, · se insurgem alguns 
'investiga-dores que, baseados em estudos minucio;sos e em 
id'orcument:P,s insophismaveis, proclamam às mentira& e in.-
'justiças de que ella está repleta. . 

A derrocada, por elles intentada neste particular, atting~ 
<enµ-e os precursores vultos dos mais proeminentes, cujos ·rei
tos beroícos, aureol~dos t.arvez .pela lenda, mas já consa

. E,Tados offieialmente, constituem episodios .eapitaes na his
toria da nossa indepen~encia politica.. A figura legendaria do 
.:J.'iradenites, por exemplo, é relegada para um .-plano secunda
í·io, sem aquella significação . symbolica. cru e patrioticamente 
lbe attribuimos. O alferes inconfidente não foi, ~oro.o se .a!
firma, um heróe, nem tão poueo o proto-martyr da liberdade; 

- não ··passava de um covarde, de _um tagarella. que compro
metteu a con,iuração mineira da qual era simples portador d~ 
recados. Desmerecidas e "in.justas são, portanto, as honras vo
tadas â sua memoria. Antes delle, outros mais dignoS e in
justamente olvidados, como o padre Roma e Felippe dos San
tos, derramaram heroiéàmente o seu sangue p~la indepen
déncia do Brasil. cabendo ·de direito a este ·ultimo o honroso 

· titulo de -proto-martyr da. liberdade brasileira. 
Deante de juizos tão discordantes e divergencias 

<ião radicae9 justa é a· perplexidade daquelles que se interes
sam pelos estudos historicos. Foi naturalmente com o intuito 
e a :boa· intenção de dirimir taes duvidas, que os nobl'es Depu
ta.do~. signatarios do projecto, 31P!Jellaram para o. Governo au
torizando-o a 'nomear uma eommissão de bistoriograpbos 
:competentes para escrever a historia exacta da nossa. inde-
pendenr.:ia poliitica. - . 

Resultarão, porventura, do cesempenho desta tarefa, van
tagens reaes que eompens~m o.s gastos não pequenos que lhe 
eerão precisos ? Poderá a douta Commissão desobrigar-se sa
fl6fª!-ofiarne~te ~e~tro ~9 curto pr~Q 4~ t-ew:po 4~ que va1J. 
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dfspór? Conseguirão os seus membros (hislori.ographos ro
nlb•eeidos e já eom trabalhos publicados). ap·ag~r dissidios. 
para chegarem a um perfeito accôrdo, e produzir obra so
lida de verdade e de justiça, a contento de todos no 'Presente 
e no futuro, caIJ3.2i de desafiar a acção demolidora de n·ovo:; 
investigadori;s ou novos commenta-0.ores ? 

Não nos illudaroos; o que está occorrendo actualmente 
com respeito á nossa historia não é cousa que nos deva aur
prehender nem admirar. Iconoclastas de feitos e reputa
cões, · ~uja nax·rativa a tradição ou a historia através do tem
po vem transmittindo de ge:rai}ão em geração, ·sempre os houve 
por toda a parte e em todas as llpocas, e isso porque, se
gundo o ponto de vista particular de quem as analysa, nem 
sempre a trad:·cão e a historia. são justas e verdadeiras. Já 
Miehelet dizia que <i:a historia é ás vezes madrasta; e-Obre d~ 
lo11ros os que pouco fizeram e obscurece o merilo dos veroa
deiro·s heróe.s>. 

Foram Michelet e Taine os que com mais denoclo e au
toridade se insurgiraxr.., no secmlo passa.do~ contra as mentir·:is 
e injustiças da historia franceza, procurando eorrigil-as e 
reparal-'as. Do modo como se houveram no desempenho. desta. 
tarefa dizem_-nos, não os enthusiastas do momento, mas os 
historiadores modernos em urna anal:vse serena e desapai.i::o
nada. Sobre a obra. de H. Taine, que tão grande suecesso 
alcançou na França e em todo o mundo civilizaào, escreveu 
Aulard, professor da Sorbonne, e o ma.is eompetente talvei 
entre os historiographos . da revolução franceia : · 

«On peut. dire, · apres une vérification suivie eL sans parti 
pris qu'en ce Iivre un.e référence exacte, unB transeription dl' 
texte exacte, une assertion e:Xa!lte c'est l'exception. Ces in
e:xaetltudee, il y en a <1e gTaves. il · y en a d'insignifiootes, il 
y en a de tencancienses, mais il y en a partout ou '{):resque 
partout. La verité historique- s•y trouve sacrífifie, â ehaque 
ín..<;>tant, aux néeess:ités de l'art~. E conclue: «Son livre, tout 
eompte faite, et en ses résultats ·géneraux, me semble presqu~ 

. :inufüe á l'histoire . .:ii 
Referindo-se aos trabalhos dos dous grandes campeões 

êa veTdade historica frânceza, um historiador não menos no-
. f.avel, Augusf.in Thierry, escreve: \t:L'Histoire de France, de 
Mich-elet et l'Historie des originef: de la France contempo~ 
raine, de Taine, sont en loques~: tal capitulo destes autore:'l 
-«n'est qu'un f.isBu d'inexactitudes, historié en 1-rnít$ •I•~ 
;f'lammes:>. 

Contam-se l)or cientenas os historiadores francezes e pO!' 
milhares talvez os volumes publicados, e. sem embargo. ern 
uma :de suas magnificas lições da Sorbonne. E. Lavisse eon
fes!?-Rva qUf> a historia. ãa Franca carecia ser refeita e di2ia 
aos seus alimnos: cc pour venir m'interroger "nr l'histoíre qa 
l~ fr~tlce;· a.t.tendez qu'elle Bai .. t faitel. · 
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0 WP,~rno poderiamos · ·cizer com respeito ;\. historia do 
Bra~il: - ·esperemos que ella se.fa feita; e o mesmo repe
tin~o-~_os, ~ão d.e dizer os nossos descendentes, porque' a his
ror1n J3ffil\1S satisfará. a todos os espiritos e porque é da sua 
e~sencia intima sér controvertida. -

Admit.tindo que, com a execui;ão ·do projecto. qu~ ora 
r.1ireciamos, se conseguisse publicar uma narrat.iv:\ h~m íl\1-
r:l;m~ntada de to'dos os factos e ~pisodios. que se rAl:\t~ionnm 
<·om a nossa emancipação politica. seda ella definif.i va p in .. 
disr.utivcl, ·r~pre.sent.nrin a uUima palavra sobre o nssumpfo ? 
Ninguem o acredit.a; duvidas surgiriam dentro em breve sobre 
o ir.odo pelo qual foram seleeofo~dos os documentos. sohre 
a interpretação CJUe oSe ·lhes deu, 'e isso quando no.vo~ c!o
cumentos ::'.!ão apparé~am depondo ~m sentido opposto. 

Si na apreciação de factos recentes. a que assist.imo>:, o!l 
juízos tãn varfos sobre elles mernados e as circumst.ancia!'! 
tão falliveís que os envolvem, difficultam sobremane.íra uma 
senten~a imp.arcial e 'reeta, eomo julgar . com inteira rectidão 
fac~os -oocorridos ha mais de· um seculo e que vão .ser apre
ciados~ com idéas e sentimentos do nosso tempo, através de 
testemunhos nem sempre bem informados, por -vezes parcíaes 
e foreosamentn influenciados pelo meio na. época. em que 
viveram? 

Não ha. como fugir;· tanto a justien. como a verdade his
torica são .incertas, pr~arias. eont.ingentes: representam in .. 
questionavelmente um bello ideal a conquistar. um alvo nobi
Ji~simo, poucas ve2e5 af.tíniido, e do qual, vfa de regra, nos 
<:cnservamos mais oti menos distanciados. O famoso tribunal 
da historia, para quem tantas vezes confiantes :ippellamos, 
considP.rado em absolut-0, não passa de. um· myit.ho creado para 
con?orto d!ls amarguras que soffrP.mos com as injui;tiç:a...<i dCl 
p:esante. · . ' 

Po:ter-se-ha dahi r.:onr.luir, com o chefe da escola scien
tific!l iranceza. Fustel de Coulanges, que a historia para naC!a 
serve d'histoire ne sert à rien:i> ? Não. de certo; os serviços 
.f•Or ella prestados á Sociologia e :i moral 'são inestimaveis; . 
ella representa a experiencia da humanidade, experiencia in- ·· 
.-Hreeta, .c.onfusa e .. diffu5a, diz Foumée. mas que permitte de
duzir liçõF!s por vezes proveitosatl; é além disso um auxiliar 
y1reciow· da educaç:ão ~opular, dest:mvol\'endo sentimentos· de 
civismo, exaltando o amor da patria e estreitando laços de 
união e solidariedade .'entre os filhos da mesma. na~ão. 

J~arecc ter Bido esf.e b1:meficio educat.ivo um dos visados 
com particular Pmpenho pelos signatarios do proj~t.o, que 
ora relatamos. De facto, o art. 3º dispõe sejam t.irados do::i. 
livros puhlicados dantas edições quant as forem necessarias· 
pará que se vulgarize .~ torne conhecida. pelo povo brasiJei~o 
a historia da inc!ependencia nacional~. , · 

· Para o fim coliinado, o !)roce5so escolhido pelos autores 
do projecto não é certamente o -melhor, nem o mais isento d~ 
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graves senões. A historia tão exada qu11nto possivel, bem 
documentada, com ou .s~m commentariõs, não 6e presta de 
fórma alguma á educacãa popular. Todos os paizes cultos 
a~sim o teem entendido modificando-a em ordem a bem ada
ptai-a. .ª esse fi_m. -:\. Allemanha foi mesmo além, P.orque fez 
de ensino da histona uma escola ce mentiras na qual o fim 
patriotico justifica ~ ;.neios. Ma~, este paiz·. que conta entre 
o~ seus filhos grandes pesquizadores da verdade historíca. al
guns dos quaes figui·ando entre os mais famosos ltist.oríadores 
aa humanidade, exaggerou talvez um pouco, no tocante ã 
educação, proces~os aliâ.s perfeitamente justific.ave!s. Que 
vantagens, no ponlo de visLa ci~co e moral,· colheriam, por 
exemplo_, oi;; jovens franceze.s, inglezes e allemães sabendo, 
pele estudo da historia c:xada e c!ocumentada, que foi â. 
·força de crimes, de trail;icõe:::, de fraud~s e violações de· trata
dos que se constituíram a::o suas respectivas nacionalidades ? 

, Que benefü:.ios rcsullariani para a educação dos nossos 
jovens palridos si, da 11istoria ducumen!ada, que se vae es
crever e divulgar largamente, se destacassem em plena. evi
dencia, por. exemplo, a covarc!ia do 'l'iradcntes, as fraquezas 
moraes de diversos cmljura.dot>, o movei interesseiro d~ algilm 
·he:róes da indcpenclcncia, a vcr<ladcira Eigni.ficação do gl'ilo 
do Ypiran<;"a, etc., etc. '! 

In-contes1.aYehntmtc o que aifil.la ha de meltwr e maia 
educativo na. hbtoria (! ~ lenda. ;\o que respeita a eman
cipação politica do Brasil possuímos" algumas lendas á. 
sombra da.6 quacs nos criamos e educamos.· Por que admit
tir hoje a bypo.these de· vel-as destruídas, quant.lo so~os to
tios accórdes cm rcconhei;er seus ineoutesl.aveill beneficios, 
quando as vemos tão 6ingelas, tão despidas dos exaggeros e 
fantasias que a imaginação 1exaltada. e o ardor patrioLico em
prestam ás lendas de outros povos? Na historia da nossa. 
ind·ependencia, a figura <le maior destaque é seru duvida al
guma a do patriarcha José Bonifacio; no entretanto, por -cir
cumstancias politicas do momento, não conseguiu cJla na 
lenda o relevo e o fulgor a que tinha justificado direito. 
Felizmente esta falha vae pouco a pouco se corrigindo e é 
de esperar desappareca de todo ao correr dos annos. 

>Mantenhamos, pois, as nossas lendas para fins educati
vos, eem prejuízo da. ver.dade historica que deverá seL' pes
quizada .para opulentar os fastos da nossa nacionalidade. 

Esta pesquiza, porém, não é facil .. A histo1:ía e~:eLa e 
completa de uma. lon,;a phase da uossa vida colon1al nao p6de 
'.'ler feita dentro de curfo prazo õe tempo, }lréviamenle fi
iXado sobretudo, po;rque· muitos doo maie ~eceissa.rios do
cuméntos se encontram muito longe da vista, nos archivos da 
antiga metropole. _ . . . 

Por outro lado, nao se comprehende hem Iustona es
cripta por uma. llO~roi38ão mais ou men~s .!lum_erosa de .his
ioriographo.s cçmhemdus, cada wn com opu11oes Já expend1das, 
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eom -0 seu ponto· de vista proprio, com a sua individualidade 
.p~ychologica em jogo. Para -colher documentos e _publicai-os 
eem commentarios, não. haveria mhstér uma commissão de 
autores reputados, que difficilmente ehegariam a accõrdo na 
seleccão destes documentos e no valor a lhes ser a.ttribuido. 

Nã.o contestamos e, ao contrario, de bom grado reconhe
l!emos que ·os estudos e pe.squiza6 historica.s carecem de ani
mação por parte dos poderes publicas, 1sobr'.etudo em . um 
paiz novo, como o nosso, onde os que se entregam- a. este 
afanoso mistér não encontram compensação para os seus es- . 

~ forços. · 
Attendendo a esta 1.1Itima circumstancia e aos mot1vos já 

expostos e que DOS fazem rejeitar O projecto n. 1, de 1920. 
ial qual está redigido, propomos o seguinte substitutivo que 
consulta melhor os interesses nacionaes, respeitando igual
mente as intenções dos signatarios daquelle proj eeto. 

SUBS'fITUTJVO AO PROJECTO N. i, l>E 1920 

O Congresso Nacional decreta: 

Ar.L 1. º Em commemoração da passagem do primeiro 
centenario <la Emancipação Polfüc-a. do Brasil, fica o Governe 
autorizado a pre1niar os <lous melhores trabalhos ineditos so
bre a historia documentada de todos os factos e episodio& 
oocorridos desde a mais remota data e <Jl,1e se relacionem com 
a indepep.encia politjea brasilei~a. · 

A.rt~ 2~º Ao autor do trabalho julgado o _meihor e 'mais 
c.ompleto. será-conferido o premio <le 10 :000$, recebendo o do 
segundo trabalho, classificado em ordem de merecimento, o 
premia de 5 : 0'00$000. 

Â.l"t. 3: º Para a boa execução dos artigos precedentes o 
Governo encarregará o rnstituto Historico e Geograpbico Br·a
Eileiro de abrir o respectivo concurso e julgar os trabalhos 
apresentados, classificando-os po-r ordem de merecimento. 

P~agrapho unico. Para a apresentação e julgamento dos 
:.rabalhos, o Instituto Híslorico estabelecerá os prazos que 
julgar convenientes, poàendo, outrosim, prorogal-os, além 
mesmo da data do Centenario, caso motivos ponder.osos assim 
o exijam. 

Art. -i. • Dos trabalho,g! publicados será tirada. .na Im
rm~nsa Nacional U?Ja edição, de i. 000 exemplar.es, da qual 
metade destinada a venda por cor~a e em proveito dos -seus 
autores, sendo a. outra. metade entregue ·ao Instituto His.to
rico para ser distribuida por todas as bibliothecas -publicas 
de Brasil. · 
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- ,:- ArL 5. • Fica o Governo auto~izado a abrir os creditos 
. necessa-Pios á execução desta l~i. 

. ·Sala· .das Commissõe.s, 12 de-julho 1fo Hl20. - An,ero 
Boteth.o, Presidente : - Ã.;;~medo Sodré, Réla.tor . - Raul Al
'ves de Sowca , - José Augvsto . - Eph.iqenio df.: Salles .. -
Arist(lrcho Lopr:Js. - Ba1-ros Penteado. 

PAREC.ER DA CO?@rIISSÃO DE FJ~ANÇAS 

O pro,iecto n . 1, de· 1920. dos illustres Deputados Camillo 
llrates, Alaor Pral-a e Augusto de Lima. autoriza o Governo · 
a despender ·a quantia necessaria para que, em cem.memora
ção do Centcnario C!a Independencia do Brasil, se publique a 
ni.storia documentada dos factos e cp iso.dios oceorridos desde 
a mais r emota daLa e que tenham visado a Independeneia · Po-
litica do Brasil. · , . · 

Autoriza tambem o projecto a nomear o . Governo uma 
commissão <le tantos membros quantos forem necessarios para 
que s.e realize o objectivo da lei, devendo ser essa commissão 
composta de conhecidos hist-0riographos brasileiros que, por 
trabalho..s já publicados, se tenham revelado capazes desempe-

. nbo dessa alta missão. · 
Manda o projecto que sejam marcados no regulamento da 

lei os honorari-0s dos membros da commissão, eem dizer, por
.tanto, o quanto desses honorarios, m~teria ,~obre a qual ex
clusivamente ~eve1'ia ser subordinado o projecto ao parecer 
't1a Commissão de Financas. 

No art. 3º, determina o projecto que os livros publicac!os 
deverão constituir bibliotheca, denominada dà. Independenc.hi 
do Brasil, da qual deverão· ser ~ irada~ tantas edições quantas 
forem necessarias para. que se vulgarize e torne conhecida 
p~lo •povo brasileiro a historia da Independencia Nacional. 

Com-0 se vê, o aspecto propriamente financeiro do p1·0-
jeoto, sobre o qual se deve manifestar esta Commissão, é in
definido e vago,· porquanto não sabemos quantos serão o:; 
membros da Gommissão, nem ~uanto <\everá perceber cada. 
.um desses historiograpnos e po1• quanto tempo, nem tambem 
quaitos exemplares da. llietoria deverão ser impressos para a 
publicação, nem quantas edic-ões dessa biblialheca deverão ser 
publicadas. ' . · 

Em longo e luminoso parecer :;obre o projeclo, assignauo 
unanimemente pela Commissão de Instrucção Publica, disse 
~ta pelo seu illustre Relator, De~uta<lo Azevedo Sodré, gue · 
«a nossa· historia corrente, ensinada nas escolas o c0Ueg1os, 

· define !!e modo mais ou menos preciso o papel desempe
nhado pelos que prepararam ou Ie·varam a. effeito a obra ca 
Independrocial>, ·e, accrescenta o douto Relator da ~úlnmissão 
technica sobre a materfa, qu~ alguns investigadores, baseados 
em estu<lo.s mi:nuQiosos e em, doeQmen~os insbphia~a:v~is, pro.-
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damam as mentiras e injustir;as de que está repleta a his,.. 
toria.. official. -

.Muitas figuras, já legeudarias, .como a do immortal Til'a
dentes, são relegadas para um plano in.ferior, perdendo a si
gnificação -symbolica com que são prestigiadas na opinião 
popular. · . 

O parecer da Commissão de Instrucção Publica declara 
que :foi naturalmente com intuito de dirh;nir duvidas, discor
dancías e divergencias entre os estudiosos da historia, que o 
projecto appellou p·ara o Governo, autorizandQ-Q mandar es-
crever uma historia exacta. . 

.Aquell~ parecer, porém, é o primeiro a duvidar das van
~agens rcacs que compensem os gaM.os, não pequenos, que 
i:erão precisos á cxccuifcio da tarefa: 

Perguuta a Commissão de In..,trucção Publica: 
· - ~Poderá o congresso de hisLoriographos liflsobrigar-se, 

dentro do prazo maximo de dous annos, isto é, até á dat.a. 
t!o Cenlena.río, do grande traballto intellectual que lhe é exi-
g~o? . . 

- Conseguirão esses csc1·iptoees ,apagal' dh;::;idíos para 
chegarem a um perfdto accô1'Clo e :pruduvirem obra solida, de 
verdac!e e de jmtiça, a contento de todos, e capaz de desafiar 
a acçãp de novos investigadores ? 

Não se illudc a. Commissão de Instruccão Publfoa e diz 
que «<e8tá occorrendo actualmente com respeito ·á nossa bis-

• tória. cousa que não deve sm·prehender nem admirar, porque, 
)conoclasla:s de' feitos e reputações, cuja narrativa a tradição 
-0u a hi:storia veem transmittíndo. sempre houve· por toda 
parte e em todas· as épocas. E já dizia l\lichelet ser a historia 
ás vez:e::: madrasta, cobrindo êe lourois os qu_e ;pouco fizeram 
e obscurecendo o merito dos heróes verdadeiros~. 

Fazendo ainda :considel'ações sobre a critica de ·l'ltichelet · 
e de Taine contra as mentiras e injustiças da histo11ía de 
]'r3nca, conclue o parecer da Commissão de Instrucção Pu
blica, depois de um erudito estudo sob1·e o impo1:tante as
sumpto da íormat;ão de uma historia nacional exacta e per
feHa. apresentando um rnbstit.utivo ao :projecto com o fun
damento í final de que l!arecem de anima.1;ão, por parte dos 
poderes ipublicos, os bons estudos e pesqui:t:as historicas, mas 
que estes estudos e. pesquizas, para a rcdaccão oda historia, de
vem ser a~roveitado:;· e inte;i·prcl.ad% por cada hi:;toriador em 
particular e nã.o por uma commissão de historiographos, cuja 

·diversidade ele opiniões ~ modos de. apreciar os factos reaes 
ou as nocões leg-eudarias, recolhidas vela. tradiccão-, se faria 
ceTtamente'·senLir nos primeiros debates no seio dessa com-
miS.São de bistoriographos .• - . . 

·· O subiititutivo autoriza u Poder Executivo a i)rem1ar. os 
dou& melhores trabalhos iuedito$> iõobre a historia dO'cumen
ic;tda qu~ se relacio~e com a · independen~ia do ~rasil, sendo 
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de dez contos de ré1s (10 :000$000) .o .. premio a. eonférir ao 
autor do primeiro e de cinco centos de réis (5 :000$000) ao 
do -segundo desses traballws, clas;;ificados em ~rdem de me
rooimenLo, ficando o julgamenlo a carr;o · do Instituto Histo
r1co e Geograpbíco Brasileiro, que abrirá, para tal .fim, o 
respectivo . concurso, cujo prazo podeyá. ser· prorogado até 

, ~esmo além da data do Cenlenario, caso motivos ponderosos 
assim o exijam. · ' 
. Dos trabalhos publicados, -manda o substitutivo tirar, na 
Imprensa Nacional, uma edição .de mil exemplares, da qual, 
metade deverá ser vendida em proveito dos autores e metade 
entregue ao InEliiuto Historico, para a distribuição por todas 
ns bibliotheca.s do Brasil. · 

. ·O art. 15, do substitutivo autoriza a abertura dos cre
. clitos necessarios á e:1ec•1cão da lei. 

· A Uotnmi:ssão ·de Finanças, concordando com as razões de 
brilhante parecer da Cornmissão de lncSt.ruc~ã·o Publica, pensa 
que a Camara ceve approvar o substitutivo . 

. · Sala âas Commissõtls, 17 de dezembro de 1920. - Carlos 
de Campo.~, Presidente. - Albe1·to Maranhão, Relator. -
()cto.vio Racha. ~ Sampaio Corrêa. ·- Celso Bayma. - Ra
miro Bmga. - Cincinato Braga. - L. Corr~a de Brito. -
Çarlos i.lfaxirrdliano. - Pacheco Mendes. - Josino de· Araujo. 
,_ Antonici Carlos. 

PROJ"ECTO N. i, DE Í 920 

O· Congresso Nacional decreta: 
Art .. L º Como concurso .á · commemoração. do Centenario 

da Independ]'!ncia Política do Brasil, fica o Governo da Repu
blka autorizado a dei;p~néer n quantia ne.cessaria para que se 
·publique . a h_istoria documentada. de todos os fastos e episo-_ 
dios occorridos desde a ~ais remota data e que tenham visado 
a Independencia Política Brasil eira. · 

Art. 2. • Para. esse fim fica igualmente o Governo auto
. riziaõo a nomear uma commi::l:>ão de tantos membros . quantos 

forem necessarios para que .se realize o. objectivo <!esta lei. 
· § 1. 0 Os membros dessa commissão' deverão ser conheci

dos ·historiograpbos brasileiros que, por trabalhos já publi
cados, se tenham revelado capazes do desempenho . da missão 
que lhes for confiada. , . ' . 

. § 2. • O Governo marcará, no· regulamento desta lei, os 
honorario·s dos membros da commissão de ·que trata -este ar-
tigo. . · / 
.· .. Art. 3." Os livros publicados e·m vil'tude desta lei consti-

, 1.uirão uma biblioth.eca que lerá a ~eno.niinação de <l3iblio-
.. · tbeca da Inctependencia do Brasil>. ·. · · . _ 

· Paragrapho unico . . Da B~bliotheca · da Independenc1a _do. 
Brasil serão tiradas tantas ed1ç9es quant~s forem necessarias 

.0. - Vol. :XIY ã!i 
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1,ar~ qu~ se ~lgarize e t?rne conhecida. pelo povo brasileiro 
a l11stor1a da mdependeucia nacional. t 

A~t. 4.º Revo~-se as disposições i3m contrario. 
Sala das sessões, :li c!e maio de !920 .. ~ CamiUo P1·ates._· 

- Alaor Prata. - Augusto de Lima. . 
' . 

N. i5ô - i<J20 

Manda vigorar o credito aberto pelo ~ereto n. 13.64-1, de 1919; con~ 
parecer f a'Dora'V8l ãa Co~müJãD de Finanças 

O Governo, usando, da autorização constante do ari:.. i º. 
1!~ I, le}t.ra ·a, d_o decreto legislativo· n/3. 316, de f 6 de ·agost..'I 
oe i9i.1, i;i:iq~edm o decreto n. :l.~.!}43, de·31} de março de 
i9l-8, mstitumdo favol'es em próveito da industria dfl ":x:t.ra
f.çao e beneficiame;i.t.() · do carvão nacio,naL 

Õ' nrt.. 1..; do decreto n, 12~ 9'·13, dispõe: 

<:A's emprezas que lavrarem minas de cat•yãc ,, 
cuja producção actlu.al e:x:ceder de :150 tonelad~ dia.: 
ri.as ou que dentro de -Oous annos, a· contar da presente 
data, satisfizerem a essa condição e que beneficiarem 
ol11 tomarem o· l!ompromis;;o de beneficiar a totalidade 
ou ao menos a. metade de sua produccã'o, a· juizo · cio 
Ministro da Agricultura, Ind:ustria · e Commercio, · po
derão ser feitos emprestimos até a importancia cor- . 
respondente á metade do capital do installacão e do 
valor da propriedade com todos os seus bens bypothe
cados ao Governo., 

iLog-o que a Companhia Carbonifera de Urussanga se· jul.., 
gou habilitada ú. ·concessão dP. favores do decreto n; 12. 943. 
roqueréu, em peticão de 12 íle setembro de 1918, ó r.mpres
timo de t. 5G'O: ooo*ooo. 

O Governo. depois de ouviI· o iJMeccr do Dr. Gonza~a de 
Campoe, director do Servico Geologico fl o da comroissão de 
p~ritos nomeada. de acclirdn com n art. riª. do decreto 1. 2 . .9'43, 
que avhliarnm os b!'ns dn eom[ianhia em -l.897 :649$500, con
cedeu á mesma, pot"' dcspacbo de 7 de dezembro de t 918, o 
emprestimo r<'qnerido. . _ . 

Em eonsr.>q:ucncia dess~ ,]ni:!1ia~ho: foi lavrado no :Mun;>-
1f'-rio da Agric•uHura n :i.i'mite dr~ 1:1 de dezembro de. i918, do 
qual const.nvam a fórma dn pagam~nLo do cmprestímo fl a.:; 

. ()bri(iraçües as~umidas PC'la companhia. . 
Esse ajuste não foi enviado .ao 'l'ribunal d~ Contas, ap_n

zal' !}os desejos nesse . sentido manifestado~ pela companll~n, 
.. J~Órque o l\Iinistro -de· ~nt~o entendia s,gr lS:'JO d esnece~5ar1cv 

,;isto comd o pagamento ia r.orrt'.'r por conta do credito de 
·guerra. 
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O .Mil!istro mandou, entrt>tanto, ao i\linist.erio da Fazen
·d-cl, um a.viso dando conta do ajuste e solicitando que, nos t~r
lDOt> da cla.usu~a se$',!lnda do mesmo, fosse lavrada escriptura 
<le hyp~theca u Umao, .de todos os bens da companhia. 

Esta compareceu a p~ocuradoria e, depois de offcrecer 
a exame da m~sma a legalidade de sua organização e os titu
los <ie:çnonstrahvos de seus bens, tudo julgado em ordem deu 
a escr1ptura de hypotheca,. lavrada em notas do tabelliãÓ Ro
quette, em 27 de dezembro de 1918 e registrada no livro nu
ll!<.:l'O 2, fls. 77 v. do official do Registro da Camara de Tuba-= 
raJ), a que perten~e Urussang:i, em 15 de janeiro de 1919. 

A Procuradoria fez publicar no Diario Olficial ·a escri
ptura de hypotheca e, recebendo-a, devidamente registrada 
a. encaminhou ao Tribunal de Contas. ' 

. Este, em sessão de 31 de janeiro de 1919 negou regis~ro 
á. escriptura de hYPCltheca . pnis não l1avia s{do registrado o 
aJust.e quG a eUa dera Iogar, e della. taro.bem não constava o 
credito pelo qual devesse correr a despeza. 

Tendo o Ministro da A,,o-ricultura aviso dessa recusa, con
sultou o Governo ao Tribunal de Contas sôbre a legalidade da 
abertura do credito para o emprestimo concedido por despu-
cho de 7 de dezembro de i918. . 

O Tribunal de Contas respondeu pela affirmativa, e o 
Governo, por decreto n. 13.641, de 11 de junho de i9i9, abriu 
o credito de_ 1.500 contos que foi registrado pelo Tribunal 
de Contas. 

Antes do registro, foi consultado o Ministro da Fazenda 
que respondeu estar o Thesouro habi!Hado a fazer face aL• 
pagamento do emprestimo. 

Foi, então, novamente lavrado o contracto n'o ~lini~t!!l'io 
da. Agricultura em 30 de j aneiro do corrente anno, ;pulllfoadc_l 
no Diario Offwial de 3 de fevereiro proximo passado e re-
gistrado no 1'ribunal de Contas. · 

A companhia offereceu nova escriptura de rectificaç51) e 
~atificação e depois desta inscripta na comarca de Tubarã~. 
o i\finistro da Agricultura · expediu em 22 de abril proxim·_, · 
JJa.ssado or<lem de pagamento_. da quantia de 700 :000$ pri
meira prestação, de conformidade com a clausula III do con
tracto, ordem esta que só foi registrada pelo Tribunal de Con·
tas a 13 de agosto proximo passado, sendo o pagamento final 
effectuado em 4 de novembro ultimo. · 

A quantia restante de· 800:000$ deverá ser entregue n 
companhia mediante apresentacão de documentos comprotia
torios <ias' acquisicôes de mavhinismos etc., para preparo e 
benefir.iamento do carvão. 

A 5 de agosto proximo passado seguiu para a AHema-· 
nha um engenheiro da companhia para effecluar as compras 
de machinismos, mas esse materíal só poderá chegar ~o Br1.1:
sil em fins do i .º semestre de 1921, época em. que .nao mais 

· estará em vigor o credito ~ara o_pagamen~ acun11;. _ di"-i-
RQr. ~ae mt:>tivo. ~ ~v;i.goracao _do cred1tq weoe me .....,. 

que {Se fmpõe. A Ccim.TJ11ssão de Finanças em1tte, ppr essa!l 
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· razões, seu parP.cer favoravel á approvacão do' projecto nu
mero 456, de t920. · 

·. Sala das Commíssões, 16 de dezembro de 1920!. - CaJ'fos 
df! Cam1)os; !'residente. - Cinciiiato Brn.(fa, · Relator .-Octa
vio Rochã.-Sampaio . Corrêa.-Ce.lso Bmrrna.-Ramiro BrnJJ<i.. 
-. ~lbe'l'lo Maranhão: -.:; L. Corr~.n. de Brito. - Carlos jlíaxi
mtliano, com .rf!~t.ncçoes. - Pacheco Mendes. - Josino de 
~UiO. - A. Carw1r. 

PROJECI"O N . 4.5~ DE 1920 

O Co~gresso . Nacional resolve : 

· Artigo unico. ContinÚa em vigor o credito aberto pelo 
dec!'é!o. n. ia.641, d.e 11 de junho de i919; :i.-eypgadas as dis-
pos1coes em· contrario. . 

Sala das sessões.. ·i3 cÍ'e ·!!etembro de 19.z:). - Ribeiro 
. Junqueira. · · 

Cópia do decreto n. i3.64i, de H de junho de !919: 

<Abre ao. MinisteriG da Agricultura. Industria e Commer
cio, o credito extraordinario de 1. 500 :000$, para tornar effe
ctivo o emprestimo de igual importancia á Companhia Car-
bonifera de Urussánga~ . · 

O Vice-:Presidente da Republica dos Estados Unidos do 
Brasil, em exercício. usando da autorização contida no artigo 
r. n . i do decerto legislativo n. 3.319. de i6 de agosto de 
1917, e tendo ouvido o Tribunal de <::ontas na fórma do ar
tigo 34 do r~!'pe~tivo regulament.o resolve abrir ao Ministe
rio da Agrir.hl!ura. Industria e Cnmmercio o credito extraor
dinario de 1. 500 :000$. para tomar effe~t.ivo o eiTIPrP.stim'> 
de igual importancia ·á Comp:mhia Carbonifrra de Urussangn, 
nos termos do decreto n. 12.~4~, de 30 de marco de i9i8. 

Rio de Janeiro. i1 de junho de. mm, 98° da Indep1mden
cia e 31º da Republica. - Delfim Moreira ® Costa Ribeiro. 
- '.Antonio de Padua SaUes. 

N. 650 A - i920 

Auto1-iza a ce$Sã.o de um .terreno â Cai:ea BenP.fiçente dos Em
pregados da Sn11d'e· Publica; com substittttivo da Com
.missão de Fin.ança&. 

•. · . · t .......... ,-.. . 

. o illustre Deputadq Sampaio Corrêa· apresentou á eon'si
deraÇão .da Ca~nra uni projcctó de :lei" autorizando o Poder 
Executivo á ceder á Caui:a Beneficente dos Empregados da 
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Saurle Publica um terreno com a area maxima de mil metros 
quadra~o;;, na e~l_ll~naila_ d<? morro· do Senado, para nelle ser 
constrmdo o ed1f1c10 prmcipal da associação. · 

Segundo se verifica dos Estat.utos da Caixa Beneficente 
dos Empregados da Saude Publica, trata-se de associacão fun
dad.á . em 1897, creada com o fim dP, prestar assistencia aos 
socHJ~. assegurar-:lhes soe.corres medices, fun(!ral, garantir á 
familia um pecuho angariado entre os socios sobreviventes, e 
manter secção funeraria e outros serviços beneficentes, além 
de outros serviços. 
. A associação a.oba-se investida de todas as i'ormalidades 
l~gaes . ~ 

· Nenhuma duvida tem a Conimmão -de Finanças em en
tregar ao . criterio do Governo a medida contida no pl'O.iecto 
apresentado pelo illusf.re DP.putado pP.lo Districto Federal. 

Nestas condicões formula um snb.stit.utivo para ser sub-
mettido á consideração e voto da Camara. . 

O cOngresso Ná~al resolve: 

Art. i." Fica o Poder Executivo autorizado a. ceder, me
diante arrendamento. o terreno nece8sario . para nelle ser 
construido o edifício · principal da Cni:ra Beneficente dos Em
pregados da Saude Publica, no locai que julgar conveniente . 

.Árt. 2." O prazo, preço e condições do afrendamento se-
rão estipulados no ' neto da escriplura. . 

Art. a.• Revogam-se as disposi1:ões em contrario. 

Sala das Commissõcs, 18 de dezembro de i920. - Carl<?s 
de Campoir, -PresidP.ntc. - Cel&n Ba11rna, Rel~tor. - .Oc!avw 
Rocha. - Ramiro Br(loa . - Alberto Maranliuo. - Cincinato 
Bra.oa. - L. Corréa d1t Britu. - Carlos Mazimiliano, ven
cido . - Pacheco Mendes. - Antonio Carlos. 

- Pl\O.nJcro N. 650, DE i 920 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. i.• E' o PodP.r Executivo aufo?'izado a ceder, . á 

Caixa B<'ne.ficenf.e dos Empregados da Sande Publica, um 
terreno. com a área ma:..ima de mil mP.Lros quadrados, na 
esplanada do Morro do Senndo, para nelle ser construido o 
edifício principal daq\1ella caixa. 

Art. 2.0 Em caso de dissoluc:ã'.o da Caixa B1mPfic:Pnte dos 
Empregados da Sau<le Pnh lica, o fcrr1mo e o pre~o nelle 
construido passarão ao domínio pleno da União. 

Art. a.• Revogam-se as disposir;.õe5 em contra.rio. 
Sala das sessões, i ~e dezembro de 1920, ~ ~ampaio 

Corr~a:! 
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N. 678 A - 1.920 

Co11cede f1'(lnqufos ·postal, ta,teitra1Jhíca e .telephonica, nas 
linhr.rs officiaes,. aos membros âas Jfesas das duas Cas~ 
rlo Cong1·esso, Presidentes de suas 1'espectivas CommissÕ'et: 
e directoPes de suas respectirvas Sec1•etarias; tom parece-i· 
fa'l:omvel da Commiasao de Financas e swbstitutivo da de 
Po!icia. -

PARECER 

O pro.i ecto n. 678. de 1920, da autoria do iUustre Depu
tado fJumínense Sr. Verissimo de Mello, concede' 1ranquias 
postal. telegra·phiça e. tclephonica aos membros das Mesas das 
duas Casa::; co Congresso Nacional. Presidentes de Commissões 
e di;•eetores •fas duas Secretari~s. . 

.6> provídencfa ~ de utílidade para o senrico publieo e 
deJia .já usam os Presidentes da Camara e do Senado. Trata-se 
rie.. csten·~Pl-2 a todos os membros da. Commis'3áo de Polieia, 
aos Presidentes 1dias Córnmissões e aos directores das respecti
va~ ~ec1•c1a:-ias. 

Quanto 'ao,; Presidentet; das Commissões não i\sta duvü1a. 
algumá que é de grande utilidade dar-1hes ampla Hb~'!'dade 
nos .meios officiaes de communicação. rpal'a que possam eª~ea 
VresidenteR melhor. t> mais rapidamente darem an'd'amento nos 
trabalhos das Commissões de que são chefes. 

tomo. porém. o assumnto interessa a Commi~~ão de Po
licia da Camara. directora de todos os seus trabalhM, a Com
miS'São de :Financas perj.e sobre o nro.ieeto a auoienria da ' 
r:ommissiío referida. a quem dPbra a iniciativa. '1e mo!lifical-o, 
1)11 ar.ceit:i.1-o tal qual· está redíl'?ido. como melhor entender. 
para n bon marcha dos nossos trl!~alhos. 

Requerimento 

A Cominissão de Fi'nancas requer que sobre o -pro.ieeto 
n. 1\78. interponha. lambem, o seu parecer a Commissão <!·e 
Policia. 

~ala das Commissões. ifi de dezembro de 1.920. -Albe1'to 
ftfa1'nnMio. Presidpnfc. -: Octavio Ror.ha, Relator. - Ost?ar 
.<:oores. - nnmiro Rraqo. - Souza Cat~tro. - L. CO'l""~a de 
Rritn. - Cnrlos Ma.'.rimilíano. - Cincinato Braga • ......., Pa.
r..>1 <'C<> ~fendes. 

PARF..CER. P;\ COMMIS!".ÃO ne JlOUCTA 

Dispõe o projecto n. 678, de 1920: 
~ Congresso Nacional resolve: 
:Arf. 1-º Os membros idas l\fesas das duas Casas do Con~ 

gresso Nacional os Presidente ··ªas suas Coromissões e os di• 
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rectores das respectivas Secrelarias terão, em objecto <le ser
vico publioo, franquia ·postal, telegraphica e telephonica nas 
linhas officiaes. · 

Art. 2." Revogam-se as disposiçõos em contrario.· 
Sala· d-as sessões, 8 de d('zembro de 1920. - Verissimd 

de Jfe_llo .:ii 

Despachado este projecto á Commíssão de Finanças esta 
opinou favoravelmente á sua adopção, requerendo, ;porém. 
a audiencia idia Commissão de Polic1!J.. 

'rendo em vista as disposições c!o · Regulamento da Secre-
. taria da. Gamara, recentemente approvado, em seus arts. 53, 
§ 3º, 54 ~ 1 º e. 55, a Commissão de Policia, concoriruam com os 
fundamentos do parecer da Commissão de Finanças, declara 
acceitar o -proj ecto 878, cum eslc substituti"vo: 

· ~O Congresso Nacional resolve: 
Art,. i.º Os membros :das Mesas das duas Casas do Con

gresso Nacional, os Presidentes das suas Commissões e os di
.reclores das respectivas Secretarias terão, em obj ecto de ser
vico publico, franquia postal, telegraphica · e telephonica nas 
lính as offici aes . 

A:i;t. · 2.º Serão installados folephones of!iciaes nas resi
dencias, no District.o Federal, dos membros das Mesas das 
duas Casas do Con:n-esso Kacional e dos dire~tores das res-
pectivas Secretarias.· ,, 

Art. 3.º Revogam-se as disposições em contTario.:1> 
Os artigos do Regulamento da Secretaria retro-citados: 
53, § 3º - Será estabelecida f1•anquia postal, cm objooto 

'Ie servfoo publico, para cada um dos membros da Mesa. para 
os Presidentes <las Commissões ·e para o dit'ector 'dia Seere-
taria. 

5·~, § 1º - Terão franquia nos telegratphos oflifiaes :i 
Mesa, para cada um dos seus membros, os Presidente das 
Commissões e o director ca Secretaria. 

55 - Deverão ser inst.allados telephones, particulares e 
· orficiaes, nas residencias do~ memhro:; da J\fcsa. e do director
·d:a Secretaria. - B11eno Brandão, Presidente. - Andrad~ 
Bctfn'ra, '1° Secretario. - J. LamartiTle, ~· Secretario-. ,.._ 
Oatacilío de Albuq1te-rquc, 3" Secretario. 

PROJECTO X. 678, llE ! 920 

O Congresso Nacional resolve: 
Art 1.º Os membros idas Mesa.s das duas Casas do Con

gresso Nacional os Presidente das suas Commissões e os dI
re.ctores da.Sflrespectiyas Secretarias terão, em objeet~ .de ser· 
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viço publico, franquia <postal, telegraphica e telephonica . nas 
linhas. officiaes. · 

Art. 2.º Revogam-se as disposicões ·em contrario. , 

sai~ das sessões, '8 de· dezembro de 192·0. ___.:.. Veríssimo 
de .Mello.~ 

N .. 713 - 1920 

Abre os credito.~ .supplementares de 13;289$890 e de Téfr 
· 6:235$820, a consignações do HosP,ital S. Sebastião 

i :Ení ·mensagr.m de 1 i de outubro deste anno 0 Sr. Presi
dente da Republica submette á apreciação e de1iherai;ião da 
Csmara a exposicão de motivos do Mü1istr9 da Justiça e Ne
if.Jcios int!"riores. sobre a necessidade da abertura de creditos 
-S\!pplP.meritares nas importancias de 13 :289$890 e· de réis 
e :235$820, ás eonsignaeões «Alimentação do pesi:ioal> e cRou
'Pas. e utensilios de enfermari~. da ·rubrica .«Ho~plt_al S. Se
b~stião>, da verba n. 21. do art. 2~. ·da lei n. 3. 991, de 5 de 
janeiro deste anno. destinando-se taes cr.~ditos ás despezas 
dns respectivas consignacões, até 3(} de setembro. 

A supp1ementação da verba se justifica pelo excesso de lo- -
. tacão do Hospital e nos precos aUos por que foram ad~uiridos 

os artigos de consumo. . / ; . , , . 
A exposicãr1 de ·motivos é ,ac@mpanhaàa de um quadro 

.jE'monstratiVo da necesidade ·aõS referidos ~rc'ditõs supp.le:-
mentares. · 

. ,..Bepois de examinar os 'documentos trazidos ao seu co
nhecimento;. a Commissão de Financas submetle á delibera:
~ão e voto dà Camara o ·seguinte projeeto de lei: 

O Congresso ~acional decrek: 
Art. 1.• Fka o Podet" Exe<"utivo autot'izado a ahrir, pelo 

· Minfaterio da Jm:tica e Negocfos InteriorPs. os crerfüos "!up
ri1ementares de i3 :289$890 P de 6: 235$82{): _ás _consip:nacões 
cAlimenta~ão do pi>ssoal> e cRoupas P. utennho!t de enferma
ria> da. rublica «Ro!'>pita1 S. Sebastião>. na vêrha n. 21, do 
art.' 2°, da lei n.' 3. 991, de ~ de janeiro deste anno. · 

·Art. 2.00 Ravqgam-se as disposições em contrario. 

Sala das Cornmii:~ões, 17 de dP7.P;mhro c'le 1~20 . - Car
lr..s de Cr.m.pos, Pre;:iill'!nte. ---; Ril_miro Brnqa, Relator. - ~a.
checo Me11rfes. - Carlns ~fn:r-imilumo. - L. CnM'P.a rir: Rrito. 
·- Celso B(111ma. - Or.Jmnn Rocha. - Sampflio CnrrP.n. ~
Cinci.nato Bragr.,. Antonio Carlos. Alberto J!aranhao. 
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MK..'lSAGEM A QUE SE REf'.ERE O. PARECER. 

. Srs. meinb1·os do Congresso Na!Jional - Tenho a honra 
de submeter á vossa apreciação, afim de que tenha a ;solução 
que vos parC!cer acertada, a inclusa exµosição .que me foi ap!.'e
sentada pelo Ministro da Justiça e Negocio~ Inwriores, con
cernente á nece:-sidade . da abertura de cri::ditos supplemen
tares . . nas impõrtancias ·de 13 :2001$890 e de 6 :235$82iG ás 

·consignações «alimentação do pessoal:!> e «roupas e utensilio~ 
de enfermaria'>, da rubrica <i:HospHal . S. Sebastião>, da 
vr-rba n~ 2.1, do art. 2º da Iei n. 3. 991, de 5 de janeiro deste 
a1.no. destinandc-se taes credHos ás desper.as das respectivas 
consignaçõ~s, até 30 de setembro, visto como as posLeriores 
deverão ser cu:;teadas pelos credilos que teem de ser abertos 
para eX:ecuÇão da reforma do Departamento Nacioal de Saudfl 
Publica, a ·partir do dia 1 de outubro. · 

, . Rio de Janf'iro," i1 de outubro de 1920, g91" da Indepen
~encia e 32• de Republica. - Epitacio Pessôa. 

Exmo. ·Sr. Presidente da Republica - Em ro1msagens· de 
!3 de agosto ~ de 17 setembro deste anno, por · V. Ex. en
viadas ao Cong-resso Nacional, constam detalhadamente os 
motivos por que· foram deficientes os creditos -votados p:n-a as 
c!espezas· do Hospital S. Sebastião, relativas ás consignações 
<:I>ietas>, «conservação d0 materiall>, <i:provisões de pbarmaci~. 
«combustivel e. lubrific.antel>, «eventuaeS>, e que levaram 0 
Governo a pedir creditos supplementares ás mesmas consi
gnaçõP.s da verba n. 21, do art. 2º da lei or.,;amentaria vigente. 

Taes motivos, que se podrm resumir no excesso de lota-
,. ção do hospital e nos prece>s altos por que flslão sendo adqui

:ridos os artigos de consumo. tamhem attingira.m os creditos 
votados para as despezas concernentes ás consignações cali
mentacão do p~i::soall> e <roupas e utensilios de enfermaria», 
JIUEl fir.aram tot.a lrnente esA'olados em agost1J, pelo que ha n~
cessidade de soiicitar o PodPr Executivo ª" Congresso Na~ 
cional os creditos df\ 13 :289$890 e de 6 :235$820, supplemen
làres, respectivamente, a cada uma das consignações cif.adas 
<fa ·mencionada rubrica (Hospital S. Sebastião), da referida 
'.'erba n. 21. do art. 2º da lei . 3. 991. de 5 de ,janeiro de 
:l920. e destinados a attender ás despezas !)roprias até 30 de 
setembro. 

Limito o cr~dito ao dia 30 de setembro porque, tendo de 
entrar em vigor. no riía se~inte (1 de 011tubro). a. reforma 
r!I) DapartaMentó Nacional de Saude Puõli~'!. as futtiras d!es.
pezas, até 31 de dezembro dei;fe atino dev•!rão ser custeadas 
pelôs creditos que tePm rie ser abertos para a execução dos 
serviços a que deve attender a nova ol'!!'ani.z!lção. 
. Rio de Janeiro,· li de outubro de 1920'. -.4.Lfredo Pinto 
Vi~ir~ de Me~~ 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 09:09+ Pág ina 21 de 83 

7~ 

89{) ANNAES DA CAM.ARA 

!'fEMONSTR..<\.ÇÃO DOS CP.EDITOS SUPPLE~tEN'l'AnES PP,ECISOS P.ARA 
OCCORRER AO P,AGA:MENTO DAS DESPEZAS·DO HOSPITAL PAu"L.~
_CÃNDIDO, ATÊ: 30_ DE SETEl\ffiRO DE 1~20, POR CONTA DAS CON
SIGNAÇÕES AB/\.lXO DlSCR1l\IIINADAS. 

<i:Roupas e utensilios de enfermari~: · 
Despeza effectuada até 31 de agosto .. · . . 2'1 :385$82<1 
Despeza do mez de setembro. á razão de· $250, 

por dia e por doente . . . . · . . . .. . . . . 3 :750$000 

Total rlas despezas até 30 de setembro 
Credito votado· na lei orçamentaria. . . 
Credito necessario . . . . . . . . . . . . . . 

Alimentação do pessoal: . 
Despeza effectu~da até 31 de agosto . • . . . . . . 
Despeza do- mez de setembro. á razão de 2$270, 

por día e por empregado. . • . . . . . . . . • • . 

28:135$820 
21 :900$000 
~:.235$820 

·68 :153$800 

9:193$500 

Total da despeza até'"30 de setembro 77 :34.7$:390 
Cr.edito votado na lei orçamentaria. 64 :057$50-0 

Credito necessario . . . . . : . . . . . . . . 1.3 :289$890 

. importam ns creditos nas .quantias de seis cont~ duzen
tos ê trinta e cinco mil oitocentos e vinte réis e trese contos 
duzentos e oitenta e nove mil oitocentos e noventa réis. 

1 A secção da. Directoria de Ccintabi1idade do Ministerio da 
.Tustiça e Negocios Interio::es, ·zg de setembro de 1920. -
Epiphanio Martin$, 3º official. 

Visto. - l'erefra Junior, director da secção. Visto. 
Ro'1ri(Jltes Barbosa, director geral. 

DU\ECTOlU.'1. GERAL DE SAUDE PUBLIC,\ 

Relrzçáo discriminada. das despezas qne esgotaram a sub
c1>nsi{rn~ão «Roupas e utensílios de enfermario.s~, do 
Hospital São Sebastião, no exercício de ·1920. 

Mez - Fornecedor - Importancia da conta - Somma 

Janeiro: 
.Pimenta & Comp . . . . . . • . • 
Maria José Ortt-gal Braga .• 
J••ontes Garcia· & Comp. • . . . 
Escola Prcifissional e • Asylo para 

ieégos . • . . . :: . . . . • . ~' • 

t :87'i$338 
577$500 
293$400 

220$800 2:969$038 . 
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Fevereiro : 

r imenla & Cómp ... 
Maria José Ortega! Braga 
Firmino Fontes & Irmãos 
lfontes Ga!'cia r.: Comp ... 

Marco: 

Pimenta & Corop. . . . . ~ . . . . . 
Maria José Ortc~nl Braga . . 
l"5rmino Fontes & Irmãos .. 
Fontes Garcia ,x Comri . . . . . __ 

Abril: · 
Pimenta & Comp. . . . . . . . . 
Firmino Fontes & Irmãos 
Cesa de Correcc~o. 
Fontes Garcia & Comp ... 
Maria José Ortega! Braga 

Maio : 

Pimenta & Comp .. . 
Maria José O:·tegal Brasa 
Firmino Fontes & Irmãos 
Fontes Garcia & Comp . .. 

Junho: 
.Pimenta & Comp . .. 
Fontes Garcia {.., Comp ... 
Maria José Ortega! Braga 
F irmino Fontes & Irmãos 
Casa de Correc:::ão. 

Julho: 
Pimentn. & Comp ........ . 
fiouza Baptista & Comp. . . 
J<'irmino Fontes & Irmãos 
Fontes Garcia. & Comp ... 

Agosto: 

Maria José Ortega! Brasa 
Fontes Garcia & Comp. 
Firmjno Fontes & Irmãos .. 

1:575$61.0 
614$(}()0 
35u$500 
29:l$000 2 :839$140 

2 :!68$850 
448$õ00 
2-15$50() " 
165$000 2:297$950 

1:937$450 
4i8$500 
227$400 
19S$00(} 
150$000 2:991$350 

/ 

i:978$000 
~61$500 
385$100 
236$000 3:060$600 

i :875S300 
455$000 
3'9$$600 
255$000 
192$000 3:175$900 

1:241$450 
1:028$000 

730$400 
244$000 3:252$850 

372$000 
i2°iS'50I} 
H6$500 6f.3$000 
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~ota~ da despeza. até agosto . • . • . . 
f_,red1Lo votacJo i!ara a sub-consignacão 

Saldo da sub-consignacão. . . 

21:899$828 
2 t : UUO~üOO 

1 • Seccão da Directoria de Contabilidade, do Ministerio 
.ia _Justi~a e Ne~ocioa Interiores, 28 de . setembro de i920. -
Epi'Pho.nw Mar~ns, 3ª official. . 

'Yisto. - Perei-ra Junior, director da se~cão. - 'Visto. -
Rodrigues Barbosa, director geral . 

, OÍRECTORlA GERAL DE SAUDE PUBUCA 
·,' 

P..elaçáo das despez<U que esgotaram a sub-ccrnsignaçtió Ali
mentação do pessot:.b, do Hospital, de S. Sebastião. no 
e:z:ercicio de ~920. . · 

Mez - Fomeeecior - Importe da conta - Somma 
~ 

Janeiro: 
Barbosa. Albuquerque & domp. 
Antonio do C'll'mo Pires .. 
José Vieira Goulart . . . . . . • . 
Luiz Augusto Pestana • . . . . . 
Rodrigues Teixeira & Filho ... 
Souza, Torres & <:omp. . . . . . . .. 

Fevereiro : 
Barbosa, .Albuciuerque ~ Comp. . . 
José Vieira Gonlart .. ~. .. . . . . . 
Antonio Carmo Pires ; . ' . • . . • . .. 
Luiz Augusto Pc·stana . . . . . • . . . 
Rodrigues Teixr>ira & Filho . . : .. 
Souza, Torres & Com_p . 

Maroo: 
Barbosa. Albuquerque & Comp. 
José Vieira Go11Jart . . . . . . . . 
Antonio do Carmo Pires . . . .. 
Luiz Augusto Pestana . . . . . . . .. 
Rodrigues Teix:~ira & Comp ..... · .. 
Souza. Torres & Comp • 

4:741$650 
1:155$890 
2 :07:j$0UO 

36~$400 
247$800 
195$1)()0' 

4.:420$~50 
1 :9H$000 
1:038$000 

361$700 
23•}$i00 
195$000 

·i :274$550 
2 :O"i5;'ii000 
1 :t55BS90 

8:785$7.íO 

8:i89S250 

365$550 
24i$800 
i95$0UO s:7.64$79Q 
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Abril: 
B?-rbosa, .~llmquerque & Comp. . . 
Lima & .hl lius ... . . . • . . • • . . .. 
J .. ui:1. Augu~Lo l•cstana . . . . . .... 
Antonio tlo t:armo !Jires ••. ... . . 
Rodrigues 'foi:.:cira & Filho 
Souza, '.l'orres & Comp. 

Maio: 

B~rbosa, ~lbuquerque & Comp. 
Lima & Filhos . . . . . . . . . .. . . 
.-\ntonio do Carmo Pires . . . . . . . . 
·Luiz Augusto Pestana . . . .. . . . . . 
Rodrigues Teixr,ira & Filho . . . . . 

. Souza Torres & Comp. . . 

Junho: 
Barbosa, Albuquerque i.. Comp. 
I,ima & Filhos . . . . . . . . . . . . 
Antonio do Carmo Pires . . . . . .. . 
Luiz Augusto Pestana . . . . . . · .. . 
Rodrigues Teixeira & Filho . .. . .. 
Souza, Torres & Comp. . . . . . . 

Julho:· 
Barbosa, AibUquerqut> & Comp. 
Lima & .Filhos . . . . • . . . . . . 
Antonio do Carmo Pires •. 
Luiz Augusto Pt>stana . . . . 
Rodrigues Teixeira & Filho 
Souza, Torres & Comp. . .. 

Agosto'. 

Barbosa, Albuq1lerque -& Comp. . . . 
. Souza, Torres & Comp. . . . . • . .. 

Rodrigues Teixeira &-· Filho . . . . ·· 

4:489$800 
1 :"i!tuõlii>UO 

3-ítl$6UO 
i:Oti1:>$ibU 

2~~ti:OOO 
21i$~10 8:088$560 

4:704$790 
:1:75~$950 
1:102$950 

350$000 
238$000 
217$910 8:369$60~ 

~:W3$95o · 
1:725$500 
1:068$750 

343$000 
238$000 
217$910 8 :097$UO 

5:047!j:400 
1;755$950 
i :102$950 

3H$500 
238$001)' . 
217$91.0 

-1 :54i5'650 
242$000 
238$000 

8:!736$710 

Total rla despeza até agosto. .. .. ..... .. . 64 :056$410 
Credito votado para a sub-consignação. .. . . . . . 64 :057$500 

Saldo da sub-consignação 1$090 

. ta. Secção da Directori~ de Contabilidade, do Minister10 
da Justiça e Negocios Inter10res, 28 de setembro de 1920. -
Epiphanio-Martins, 3" officiaL 

. Visto . .:.- Pereira Jt&if,or, direçtor ·aa secç!icf. - Yi~to . -
· R.odrir1tws Barbosa; ·dfre.ctor ge?'!ll . 
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X. 7H - l!)iO 

.1.bl'e o credito supplementa.r de ·l 50:00ó$; r.1uru, :~ c1:1'(Jlf ff•, 
do m·çamento do Jlinisterio tla1; Rela~~úes E,v ~ :: .. rn;·e:; 

Em mensa~em d~ 30 d~ n .vembro deste anr.0, o Sr. 
Presidente ,da Repiutblica solicitou autorização para abrir, pelo 
l\li~1isterfo do Exterior, o credito supplementar ·de 150 :0005:, 
tl verba :1.1~ ~ Ajudas_ de custo - iio art. 4° da lf. n. 3. 99i, 
do :; de janeiro ultimô. . · 

O augmento das despezas custeadas por essa verta tem 
~ma justificativa na djsposicão regulamentar que obriga os 
1'unccionarios dos corpos diplomatico e consular a virem ao 
Brasil de quatro em quatro arinos. ; "' , ·, 

A mensagem vem acompanhada de uma. exposicão de 
motivos, demonstrando a necessidade do credito selicita.cJo e 
umu. rela~ão das despezas effectuadas por· conta da referida 
verba. . 

Em vista da mensagem ·e da exposição de motivo5, a 
Commissão de Financias submette .á deliberação e voto da 
Cnmara o seguinte pl'ojecto de lei: 

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

abrir, pelo Ministerio das. Relações E~teriores, o credito sup
;plcmentar de 150 :00'0$, ouro, á verba i1ª ~ Ajudas de cuslo 
- do art. 4° da lei n. 3.99~, de 5 de janeiro dai;;te anno. 

Art. 2.0 Revogam-se, as dis.posicões em cuntra!'io. 
Sala das Commissões, 17 de dezembro de. i9.20 •. - Ca1·lo1:1 . 

de Camp-0s. Presidente. · - Ramiro Braga, Relatr.r. - Pa
clteeo Mendes. - Antonio Carlos . ..,- Cincinato Braga. -
Ca,•los- Mo:.r:imiliario. - L. Corrêa de Brito. - A .. lberto Jfa-
1'anhão. ,..._ Ce'lso Bayma. - . Sampaio Corréa. - Octavio 
Rocha. 

MENSAGEM: A QUE SE REFERE O PAIU:CEfl 

Srs. Membros do Congresso Nacional · - Afim de que 
tomeis na consider ação que vos merecer, inclusa. vos r emetto 
a exposição de motivos que m e ·foi apresentada p elo Minir.tro 
de Estado dás Relações .Ei:deriores, justificando a oecessu~ade 
da. abertura urgente de um credito supplementar <lc> 150 :010$, 
ouro, á verba U• .- Ajudas de custo :..- do art. 4º d!l. lei 
n. 3. 991, de 5. de -janeiro ultimo. A _exposícão vae acompa
nhada de uma r elação das despezas effectuadas por contcl da 
referida verba e de outra das; a effectuar. 

Rio Ge- Jáneiro, 30 de novembro de 1920,~ 99º da Indepeh-
d8llcia e 32° da Republica. - Epitacio· Pessoa. · 

' '.Sr. Presidell.te - A verba 11 • ~. Ajud~ de . <:JISÜ~ - do 
u.rt. 4° da lei do orC:amento vigen'te, cuj·a do~clíó é de . . 
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SESSÃO EM 1.8 DE DEZ~:lBRO DE 1920 

300:000$, o,uro, está esgotada desde 30 de setembr.o ultimo· 
ella. foi gasta nos trcs primeiros trimestres do el:ercieio cor_: 
rente de 1920 do niodo seguinte: 

f" trimestre .•.••..•.•....•.............•... 
2" trimetitre .........•.. ; .. ~ .............. . 
S° trimestre ...•••••.•.... : •..••..•....•... 

61 :674$970 
t ~4 : 828$791 

-'' l Oi : 660f677 

2l:l8: 164$4:38 

· Quando os quadros diplomaUcos e consular e;ram menores, 
essa verba foi em 1.9f5 de 200 :000$, ouro, tendo s1Jo, porém, 
reforcada sempre com credilos supplemenLares qne a expe-
1•iencia demonstrou indispensaveis. 

·No corrente exercicio de 1920 muito concorre para o au
gmento das despezas a cargo -dessa verba o salutar preceito 
<i.o art. 4:1., § 1º, e do ar~. 50, respectivamente, dos regulamen
tos baixados como ,os decretos ns. 1.J..{)57·c ·14.05J, de 11 de 
fevereiro ultimo, que, obrigando os funccionarios d·os corpos 
diplomatico e consular a vire!Il ao Brasil de quat.:-0 em quatro 
annos, impoz ao Governo a obrigação correlata de lhes pagar 
as passagens de ida e volta, ;passagens essa:; hoj~ r:i.rissimas, 
como é notorio. 

Essa medida, da alta inicia~iva de V. Ex., qne voltou cla 
•
1 

Europa sériamente impressionado com o alheamentu ás cousas 
e necessidades palrias de muitos dos nossos funcmionarios di
plomaticos e consulares, beneficiou no anno corrente a um 
numero de funccionarios mais elevudo do que a média onr-

, mal, porque muitos delles não vinham ao Brasil ha mais àe 
dez. annos por lhes faltarem os meios que o Governo era for
cado a lhes recusar por deficiencia. orçamentar"ª· E' de 
esperar que, no futuro exercicio de f921, ,ces8ada a causa 
i!}rincipal do augmento occorrido no actual, seja sufficiente ~ 
dotação de 320 :0008, ouro, pedida na proposta 01.-.:amentaria, 
ora. em discmssão. no Congresso Nacional. · 

A consideração de que no fim do terceiro tr!mestrn do 
anno correnLc r:ssa verba ficou n csgoLar-se n, ainda ma.is. ;,. . 
de que sómente no mcz do outubro os pagamentos adeanL~dos 
;pelo Ministerio da Fazenda, por conta da mesma, ultrapas-

. saram 45: 000$, ouro, autorizam-me a acre<!ilar · que não é 
excessivo o calculo de 150:000$, ouro, para base 1o pedido ao 
Congresso Nacional de um credito supplementar á verta. t P 
do art; 4º do orçamento vigente. 

As relações juntas das desp·ezas cffectuadas e a effe
otuar por conta ·da referida verba esclarecem t,1do quanto 
acabo de expor a ·v. Ex:., a ·quem .reitero os protestos <lo meu 
mais profundo respeito: · 

· ruo d~· Ja.n~iro, 80 de ?1ovembre> de t920, - 1. M. d6 
'A.ze'Védo Ma:rrittes. . 
· / 
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A..."INAES DA CAMAM 

Df!11U>Mh"ilfâo da. del~zo .• ~ ve-rba lf• 

Passagens concedidas a : membros ·do Corpo Di
plomalivi>,. ez-vi do --art. 41, § 1 º, do decreto 

n. 14. 057, de 11 de fevereiro . . : .••.•...... 
Passagens concedidas a membros do Corpo 

Consular, e:e-vi do art. 5<J do decreto 
_ n. 14. OSS, de 1i de fevereiro .. . · ... ~ ..•.• 

Ajudas de custo çoncedidas a membros do 
Corpo Diplomat.ico, e:e-vi do art. 27 do de
creto n. 14.057, de U de fevereiro .... 

Ajudas de ctlsto couceditias a meinbros ·do 
. Corpo Consular, ez-.-vi do arl . 37 do ae
·creto n-. - 14.05&, de 11 de fevereiro.~ .. 

Saldo existente em 27 de set.enibro . •..•..• .. • ....... 

f2:533$160 

4.8:U5$458 

1-+5 : 5000$000. 

90-:722f22t. 
2:829~161 
' . 

· Directoria da Contabilidade da Secretaria de .ttstado oas 
Relac()es Exteriores, 27 . de novembro de 1920. · ,_ Maooel 
Coelho ~odri{lues, director. . · · 
". / -

Demomtrarão d{l$ despe: as ·já eff ectuadas e d ris provavei.s 
Por: corita do supprimento de 150:000$; 4 verba - A;uaa-. 
de custo - ora solicitado · · 

Despezas já err~ctuadas :_. . 
A,;-q.das ~e custo a membros fio Corpo 'Dipio-

mat1co .· ...•....•.••...•....• • . • ••...••.• 
.Ajudas de custo a -membros do-Corpo Consular 
Pas~agens a membros do Corpo_ Diploinatfoo .• 

· Pass·agens a membros do Corpo C~nsular ....• 
Despezas provaveis : ·-' · 

Membros do Corpo Díplomatico e do · Consulàr 
.. que estão no Rio . e ainda não receberam 

as passagens de vind.a ~ 10 •......• . .... 
Idem . idem _co~ direif.? ás pàssagens d~ volta 

- 21 •.. · ......•....••...•........••.•.. 

'26 :ÓOO~M-0 
tô:4U$U4 
6:80!!$218 
2:707$tiOJ' 

12:994$960 

27:289$41.6 
Idem idem .Que já completaram o _periodo de 

quatro a.Iinos e estão . obrigados ' a vir a() 
· Brasil - 29: .... . .• . :....... . .. ... .. .. . 37:685f-384 

Para ajudas de custo e augmento nas :Pas-:-
. sagens dos funccionârios . com maior .· nq- . 

mero· de· pessoas ·da fami~ia do que a 
média calculada, até 31 de ·dezembro pro;.. 
~izno futuro . ....... _ .•.. • .•......... .. : 2f5:079$571 

! ·~ .. . .. . ' . 

Credito Sl.ipp.Jemexitar· solicitado. : ... .. ·.·... .... . '· f~~:PP()$ooo 
/ 



Cfrnara aos Dep<.1aaos - lm!J"esso em 29JOS/201 5 09:09 - Pêgina 28 ae 83 

·-. 
sE'BaXo E.'-! i6 DE. D5ZE·~tl3RO D?: i IJ20 i'Ji 

Nof.a --: Do;: 11:1;.:a n tt!nlu:; dt'ccluu<lo!-! aL•; !io,j•: por pa~
sag,ms de \-111da ao Hra::;il P.xt1·uhiu-se a m~dia <l·~ l :299l;:·HHi 
p.ara 0ttua funcciouario c:olll familia . . 

UiJ·ccloI"ia da C(•ntahi lidadc da Bel\1·eLaria tk Esta<lo JaH 
Rclui;i>_e.!> Exkriore;;_ · 27 d~ ' no,·C?.!Hhro tlc 1920. ~ J..Vmwcl 
Coelha l/uúrigues, dircctol' . -

~. i :l5 - f!l2U 

AIJre us çl'<:thlu11 1>11-p11le111 c 11l<11·e.~ <1': li6 : f7()$77<J e th: .f :S74-~b;J f. 
- o. i:o11.sig111.1çõi:.s do l!Q1rµit<:.•l ~. ,') i:ba-sli.ão e <ÚJ Hospital 

Pv.tt la Camlido. 

Ern mensagem <le i5 d0 :;Cíembro dcs,!,c anno, o Sr. Pre
sid~nte da Republica, submettc á apr-ecia.cão e delioor:i~ã.o da 
<.:amara. a cxposi!:.ão de motivos apre&ent.a;da pelo Ministro cla 
Jistiça e Negoci<Js Interiores sobre a nec~sidade '.la. abertura 
d<>s creditos supplcmentares de 66 :!i.70$770 a. varias const
gna<;i1cs ~hr l'ubrica «Hospital S. Seb11.stião::- d':l verba n. 2i". 
do art. ~· ria lei n. 3.991, de 5 de i:i.neiro ultim<>, ~ <l.e réí.s 
-U>'i4$83i,' :í com.ignavão <1:alimcnLa.çâ•) do pess.oab, do Uospi.,. 
it.al Paula C:n!di<li1, da mesma ve•b.l., afim ...te :>e%rrerem âS 
res~·~d;va:; d~r.eza.s até 30 de 1w.emb•'>. 

ú.~ :.!redilos rnp.plementares sol~e;ita.dQs se just!ficam pelo 
cncesso de lota0ão hospi~la·r e pela alta. <le prer,o dos artigos 
de consumo. : . 

_ A e~osi~ão d-i mmi-vos está al)ompanhada de quadros de
n»nstratn·os da necessiJa<le do refor~.o da a.llu:dida. verba.. 

_.\pós o estudo dos <looumentos trazidos ao seu exame, 
a Commi.ssão de Fimm(}as, submette á deliberaç.ã{)-- e voto da 
~ara o seguinte projooto de foi: 

Art. Fica. o Poder Executivo auL<>riza1o it <i!Jri1', pelo 
Ministerio <la Justiça e Negocios Interiol:'es, os crooito:; ;;up
plemeilltares de 66 :470$770 · ás sub-consigna•;Õe3 ~Provieik-s 
<le pharmacia~ - «Cl)mbustiveis e lubrificantes> e c;Even-
1.uaes11, do· <1:?\faterial» do Hospi t.a l S. Sebastião e de 1:574$83f 
a sub-consiqnação ci:.A.limcntavão <io :pessoab do Hospital 
Paula C:mdid<>. ambos á verba 21• do art. 2°, da lei n. :um1, 
<le 5 de janeiro deste anno; revogadas as disposições ~m con
trario. 

Sala <Ias Commissões, i í d~ dezembro de 1-920. - Carl-Os 
da Campos, Preside.nta_ · - .Ramir-0 Braga, Relator. - Ginci-
11ato Braga. - L. Corréa de B'fitto. - Octavio Rocha. - Al
berto Maranhão. - Antonio Carlos. - Carm M~miliano.
~ampaio Corréa. -_, Celso Baym:p.. -- !'a.checo Mendes. 

e. - Vol. ·xrv 
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MENSAGEM A QUE SE REFERE O PARECER 

Srs. membros do Congresso Nacio~l - Tenho a honra 
de submetter ao vosso asclarecido exame a exposição qui:i 
nH.: foi apresentada pelo MinistrQ da Justiça e Negócios In
te1·i°'res, concernente á abertura dos éreditos supplementare~ 
àe 66 :470$770 a varias consignaçeõs da rubrica <i:Hospital 
S. Sebastião'; d.a verba 21 • do art. 2º da lei n. 3. 991, de ~ 
<l~ janeiro deste anno, e de 4 :574$83:1 á c·onsignação «alimen
tacão do pessoa.~ do hospital Paula Ca.ndido, da ·mesma 
-verh-a, afim de occorrerem ás respectivas despeza.s a té 30 do 
corrente, visto como as que forem feitas, a. partir de 1 :1.e -
.cutubro vindouro, devem ser custeadas -. -pelos cr·editos que 
teem de ser abertos para a ex~cuçáo da reforma do Depar
tamento Nacional de Saude Publica. 

Rio de Janeiro, i5 de se·Lembro de 1920, 99• da Indepen-
Clencia e 32º da Repµ.blica. - Epitacio Pessôa. ' 

EXPOSIÇÃO 

· E:xmo. Sr. Presidente da Republica - Rep<>rta.n<lo-mo . 
á expooicão· que apresentei ·a Y. Ex., -em· f3 de agosto fin<1o, 
e que acompanhou a mensagem que V. Ex. ctirígiu ao Con-· 
·gresso Naciooal,, na :mesma data,- demonstrando a necessidaÇ1ri 
de serem votados -creditos supplementares de 96 :91:1$1496 e· 
-de 20 :i16$5-50 ás consignações orçamentarias da verba 21ª 
.ào art . 2º da lei n. 3 . 991, de 5 de jàÜeiro deste anno, ·ctesti
.nadas a . attender á.s despezas de dietas para 500 doentes <lo 
·HospJ._taJ S. Sebastião e conservação do·, material do mesmo 
:éStabelecimento, tenho a honra· . de trazer ao VQSSO c-onheci-: 
rue!llOO que;"' pelos motiv-0s constantes da a.iludida eXI>OSiçã.::, 
foram- tambem eXgotados os creditos orcameutarios ·<1estina
C.os a custear as despezas de provisões- de -phar-macía, <rcom
bustive1 e lubrifica-ntes> «eventuaeS> do a.lludido Hospital e 
~s de <alimentaQão -do pessoa:!> do Hos.pital Paula Candieio. 

, Entretanto, como em i do proximo mez :de outubro deve 
a_ reforma do Departamento Nacional de Saude Publica estar 
~m vigor, sómente até o cUa 30 do corrente são calculada~ 
a':õ -0.espezas que devem ser levadas á conta das citadas ccm
signações, na seguinte conformidade, de accôrdo com as de·· 
monstr:a.ções inclusàs: 66 :470$770• á rubrica <Hosp,ital Sii0 
S ebastião> da verba n . 21, do · a.rit; 2•. da lei 1;1. 4.991, de 2 
<ie janeiro deste aúno, e 4 :574$831 · á rubrica <Hospital Pauta 
Candido:11, da mesma ve.rba orçamentaria. 

'Rio de Janeiro, f.5 de setembro de i920. - Alfredo Pinto 
i_Vi.eira d.e MeUo. 



Domonstraçllo das dospezas até 30· de setemcro deste annp1 por conta das sub·coosignações - 11Provi~ 
alies de pharmacia, «Combustlvel9 e lubrificantes» e «l);ventuaes» do «màterialn do H99pltal de S. Sebastião, 
no o. 2i do art. 2° da. lei n, 3.90i, de 2 dejanelre> de !920. . 
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· Importa a presente d~monstraçAo mil sessenta e sois contos quatrocentos e setonta. ·mil setecentos a • 
1etenta réis. 

. . . Pl'imelrn secção da Dircctoria de Contabilidade do Ministerio da Just.iça o Negocios liltoriores, -Bpiphanio 
iltartins, 3º omcial,-Vlsto. Pr:i·cira JuniQrJ director do sacção.-Yisto. llotiriy11cs Darbosa,direct?r gemi!. · 
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' AN~.~Ei; DÁ CAMARA 

Quadro dc1nomtrativo dm; despcza.s d<J Hos-pito,i Paula Ca.~ 
, dido até Ja de setemb"T·o de 1920, e do supplmn,emo ne

cessario á b-ub-con.signaçiio ·«Alimentação do pessoab 

Dcsp~z.a effectuo.da. até 3i de agosto ....... . 
Despeza. em 30 dias do mez de set.embro, á 

razão de 2$i0ú, .:PQr dia; para 60 empre-
gados •. . . .•........•••••.. _ ..•.•••.••• 

Total das !:lespezas até 30 de setembro ....•• 
·Credito 01'9,amentario vota-O.o; ....•......••..• 
Credito '5'\lpplementar preciso ,para as despezas 

até 30 · do corrente .•••.................. 

29;237$%9 

3:78-0$-000 
33;0{7$869 
28 : 4 70$00<.!" 

4:547$359 

Importa. o .presente em quatro contos quinhentos e qua
renta e sete niil oitooentos e cincoenta e noV'e réis. 

Primeira see.ção <la Directoria de Contabilidade do Mi- · 
nisterio· da. Justiça e Negoci"O's Interiot'es; 14. .de setembro de 
1920. - Epipftcmiv Martins, 3º officia.l. Visto • .,...-.Pereira, 
J?Jnior, director de secç:-ão. V15to. - 1Y:a1·tins Ba:rbosa, di
rector geral. i · :.. . ,: 

11ospital Po.ttla Canà:i.do _:. Relcfçâo discri?ninada das despeztJ.$ 
rnw cs_gotaram a si~b-consignação <A.limcntação do. pe-sp 
soa~, cn,no de 1920 

· Mez~s - Nomes i:los Fornecedores - Import.ancia odas conta-e 
- Total men~I 

Janeiro: 
1;3arllosa, Albuquerque & Comp .••. 
.Jo'5é Vieira · Goular-L .....••....... 
:Antonio do Carmo Pires ......... . 

. Luiz A~"Usto Jlestana ............ . 
Ródrigues Teixeira & Filho .. · .... . 
Souza, Torres & Domp •.......•..• 

Favcreiro: 
·Barbosa, Albuquerque & Corop .... 
. .José Vieira Goulart ........•..... 
Antonio do Carmo Nres ......... . 

·-Luiz Augusto Pestana. ............. . 
Rodrigues Teixeira & Filho ........ · 

M-ar~-0: 

:Barbosa, Albuquerque & Comp ...• 
.José Vieira Goulart ..•............. 
Antonio do Carmo Pires ......... . 
LtJil Augusto !Pestana ........... . 

. Rodrigues Teixeira & Filho ...... . 
L~ Auaus~ Pestana .. -· .......... . 

i:S27$900 
1:074$i00 

438$122 
181$395 
164.$610 
24$-000 3:710$127 

.. 
1:716$600 
1:065$500 

4:1.0$442 
185$080 
153$990 ::; :53i$67·2 

-----
1 :&10l!iMll 
i :14(}$800 

lr~2$01.5 
184$690 
164$610 
28$8i0 ~:771:169& 
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Abril: 

:B.a.rbosa, Albuquerque & Cornp ... . 
I ... ima . & Filhos ..... . ............ . 
Antonio do Carmo Pires ... ....•.. 
iuit Augusto •,Pestana. .. .. ..... : .. 
Rodrigues Teixeira & Filho ...... . 

Maio: 
Bof'bosa, Albuquerque & Corup ... . 
Lirn:i. & Filhos .... ~ ... . ....... ..... . 

. :Antonio do carmo :Pire.o; ••... ' •.. ·•· 
Luiz Augusto Pestana ... ........ . 
fiodriguf"s ~Teixeira & Filho ... ... . 

Junho : 

.Barbosa, Albuquerque & Comr-... . 
Lima & Filhos .................. . 
Antonio ào carmo .:Pir~s . . ·~ ...... . 
Luiz Augusto Pestamt. . . ...... ~ .. 
Rodrig1rn.s Teixeira. & .Filho ...... . 

•Julho: 

Barbosa, Albuquerque & Comp ... • 
I.ima & F!lhos .... . .. ... .... . . . . . 
Antonio do Carmo Pires . ........ . 
Luiz Augusto Pestana ........ ... . 
Rodrí.gnes Teixeil'i1 & Filho ...... . 

~\.gosto: 

.narbosa., AJbuquerr.1ue & Comp . .. . 
Lima & Filhos ... ..... · .... .. .... . 
Antonio· do. Carmo :Pites. · . . ...•. . . 
Ro<lrigu~s Tei:<:eira & J.<""Hho~ ..•.. . 
Luiz August.o Pestana ........... . 

:l.;8:14$995 
898S?i0 
.],{4$675'· 

· 232.S400 

·9t>1-

"153$-000 ·a :5t~,&} 

:1:832€-256 
'1:002$960 

. ~36$9('.!i 
.20MtY:>O 
158$1 (}() 3: !i3í.$flit1 

l.:i66$105 
992$980 
-'124$935 
:185$850 
153.WOO 3 :523'47Q. · 

:l :977$520 
1 :003$945 

430$065 
204$7t5 
f58.$tOO .: 3 : 77~~'l.1.~ 

t :990$&'25 
-J76$580 · 
276*592 
158*-tOO 
105$"80S 3 :li07$70'J 

Total dM de.'itM:ta..~ . • . . . . • . . . . . . . . 28 :469$164. 
Credito vnt.ado para 19:.?0. . . . . . . . . 28:470$000 

Raldô.... . . . . .. . • . . . . . • . • . . . . . . . $239 

PrimAira ieccão do. Directoria de Contabilidade da Secre
t.'.lria do Miní;,terío da .rusti~ e Negooios Interiore8·. - Pe~ 
1'e~'ra J.unior. Visto . ~ Reidri4i1es Barbo~, directot- geral .. 
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Di1'ecto'l'ia Geral de. Saude Publica - Rel"ação discri~ina.da das 
despezas q·t(e. esgotaram., a sub-consign(1,f.ãp .gpro'l,Jisões de 
pharmaci~, do Hospital .E. Sebo.sti.á.o, :no .exeri?icio de 192Q_ 

., 
Mez __, E-Ornecedor · __, Impo,rtancia __, Somma 

Janeiro: 

W. Werneck & ' Comp .... : ... , •.. 
Barbosa, Albuquerque & ComD ... . 
Moreno Borlido & · Comp ..... : ... . 

i2:118$24D 
1 :292$000 
1:067$850 

Camerini & Comp ..• .. :· . .. . .•... . 684$600 15 :162$09Q 

Fevereiro: 

W.. Wern~ck & Coinp ..... · ..... .. 
Barbosa, Albuquerque & Comp-. . . . 
Moreno Borlido & Comp ......... . 
Camerini & Comp ...•.....•...... .. 
Moreno ·Borlido & Comp ......... . 
Firmino Fontes · & i:r:rmão . . ..... . 

-Marco: 

w. Werneck & Comp ...... : .... . 
Barbosa, Albuquerque & Comp .••. 
Moreno Borlido· & Comp ......... . 

i0:78l$800 
:t:537SS0Cl 

698$00() 
66'1$-000 
1124$90~ 
!144$000 

12-:379$725 
1 :-4•54$0:00 ' . 
i:259$500 
' 74i-í$000 

14 :!24.2.~20'1 

' 

Camerini & Comp .- ............ , . . . 
Firmino Fontes & Irmãos ..... . ,. 226$300 16:063$525 

• Abril: 

. W. Wrerneck &. Comp ........... . 
Moreno Borlido & Comp ......... . 
Bar posa, Albuquerque & Comp ... . 
Fernandes M'almo & Comp . •. ., ... . . 
Cam~rini &. Cor:np ... .... ......... . 
Firmin_o ·Fontes· & Irmãos .•...... 

Maio: 

10.:307$600 
2:064$750 
1·:600$-íOO 
.. 645$000 
/~40$000 . 
93$000 '.l 5 : i50$SH1 

W. Wferneck & Comp. . . . .. . . . . . . H :507$310 
Moreno Borlido & Coinp . . ......... -_- 1 :892$700 
Barbosa, Albuquerque & ComJ> .... · i :84:3$500 
Camerini & Corop .. .. ; .... '. . . . . . . 520$000 
Firmino Fontes & Irmãos ... .... -. 84$000 
Fernande:• Malmo & Comp .. ,,,... 60$000 15;90i!ll510 
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."!~nho: 

W. Wernack & Comp ........... . 
Moreno Borlido & Comp ......... . 
Ba,rbosa, .Albuquerque & Comp ... . 
Fernandes Malmo · & Comp ....... . 
Camerini & Comp ............... . 
Firmino Fontes & Irmãos ....... . 

Julho: 
w. Wern~k & Comp ....•....... 
Moreno Borlido & Comp ......... . 
Barbosa, Albuquerque· & Comp ... . 
Camerini & Comp-............... . 
Firmino Fontes & Irmãos ....... . 

i0:253$050 
2:700$'700 
i :&'80$500 
1:3408000 

360$000 

90'.! .· 

198$000 !6:732$250 

3:508$1!5 
79:1.$300 
658$76(} 
256$'000. 

76$5()0 5:290$675 
----------

Somma tota1. ......... ·........•.. 98:549$060 
Importancia da sub-consigna0ão. . . 98: 550$000 

Saldo •.•.•. :·. . . . . . . . . . . . . . . . .. . $95 o 

Primeira secção c!a Directoria de Càntabilidade da Secre
taria do Ministerio da Justiça e Negocios Interiores. - Pe
reira JuniOr. Visto. -· Rodrigues. Barbosa. director geral. 

Directoria Geral àe Saitde Publica Relação discriminada 
das desp:ezas· qi1e esr1ota'ram a sub-.:consignação (;Com
bustível e Litbrificantes», do hospital São Sebastião. no 
e:>:ercicio de 1920. 

Mez - Fornecedor - Importancia da conta ...,.... Somma. 

Janeiro: 
Luiz Augusto. Pestn.nn ........... . 
Belmil'o Rodrigues & Comp ....•.. 
·Barbosa, Albuquerrrue & Comp ... 

Fevereiro: 
V.ii7. Aug-nsf.o Pestana ........... . 
l~clmiro D.odrig-LWS. & Comp ...... . 
P.arliosa, Albucrnerqno & Comp ... . 

Marco: 

2:250$000 
i :020$.000 

5i$800 3:32f$8()0 

2:250$000 
1:020$000 

51$800 3:321$800 

Luiz Aug-usto Pestana............ 2:250$000 
Bclm{ro Rodrigues & Comp. . . . . . . i :020$000 3 :270$000 
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Abril: 
Luiz Augilsto Pesta.na .....••.•..• 
Belmiro Rodrigues &: Cornp ..••.. · . 
~r~sa, Albuquerque & Comp .... 

Maio: 
Luiz Augusto Pestana: ......•.... 
Belmiro Rodrigues & Comp •. , ...• 
Barbosa, Albuquerque & Comp •.•• 

Junho: 
Luiz Augusto Pestana •.•....•.... 
&lmir-o Rodrigues & Comp ...... . 
J3arbosa, Albuqi1erque & -Comp ..•• 

Julho: 

2 :2.00$000 
1 :0.20$000 

43$000 3:·3.t~ 

2:250$000 
1:020$000 

21$500 a:291$600 

2:250$001) 
850$000; 
. '43$000' 3: 143$000 

Barh6sa, Albuquerque & Comp. . . . 42$800 

Somma total . . .............. ~ .... .. !9:703$900 
19:7i0$000 Importancia .da· sub~consi~ação .•....• 

Saldo • . . . . ..•.•...... _ .....•...•.. 6$f00 
. Primeira secoão da Directoria de Contabilidade do Mi-

n1sforio da .fustica e Negocios Interiores. - Pereím Juni.-Or. 
<ifrector de secção. Visto. - Rodrigues BarbQw.. director 
geral. 

Directorfo Geral tle Saude Publica - B.elaciio discrimi.nada 
das despezas · que esgotaram a 81.tb-cofl.sign.o,ção ~veti
tuae.tt e assignatu1'as de telephones», do Hospital .S. Se- .. 

· basti.tio, no e:verciâó de 1920. · ., 
Mez - Fornecedor - Importancia da conta - Samxna 

Janeiro: 
1\'Iacl"ldo & Irmã.os ..•••..•.•.•.•.•• 
.Fontes Garcia & Comp .... ~ ..... . 
Leite Ribeiro & !\faurillo ......•... 

Adeantamento para despezas de 
prompto pagament-0 no 1 º se-
mestre •.•..•...........•... 

Fevereiro: 
Vioenle dos Santos Caneco & Comp. 
castto d' Almeida & Comp ••••••.•• 
Lejte Ribeiro & Maurillo ....•...•. 
Fontes Garcia & Comp ......• . · ..• 

4608000 
3711550 
201$500 1:033$t150 

1 :000$000 1 :~ 

425'600 
300'600 
17.7POO 
1.1oeooo i:fJ12~ 
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• SESSÃO E.M 1 ~ DE DEZF..'\!BRO DE · 1920 90~ 

Março: 
F . . R. . ~o~eira & Comp ....•... ' .• . 
J_,ezie Ribeiro & Maurillo •.. 
J. R. Camões & Comp . . .. : : : : : : : 

Abril: 
Fontes Garcia & Comp .•...•. ~ . . . 
Leite Ribeiro & Maurillo .•..... ..• 
Villas Boas · & C<>mp ••.• •.•..• • ••• 

· S-Ociété Anonyme, du Gaz .••.•.•••• 

Maio: 
; Vicente dos Santos canooo ..... .. . 
: Leite Ribeiro & Maurillo .... ... .. . . 
·.. Manoel Moreíra Dias ....... .•.• • 

JUDho: 
\~stro d'.~meida & Comp . .' ~ . . •.•• 
i.Brasilia.nische E. Gesellschaft •.. . . 
·}1. :mesma ..•. •. •• • . • • •• ~ .•.•.•. .. 
~~ mesma . .....•. .. .. ............ 

Julho: 
\ 
A~antamento para o prompto pa-
\ gamento do 2º semestre ..•. . •• 
; 
t • 

!osi; da. Sítva · & Comp ........ . .. . 
:fontes Garcia &. Comp ..... · •..... 

546$000 
2478600 
75*000 

·330too0 
iMNiOO 
12~ 
107~ 

403$600 
3059000 

122$30r 

96$000 8'()4$600 

600fOOO 
3749000 
177«>00 
t3iSOOO 1 :282$000. 

i :000$000 1:()()0$000 

224$750 
70$000 294$';50 

Somma total .. . . . . . • . . • .. .. . . • . . . . .. . 8:017$100 
Imporfancia da sub-consignação. . . . . . . 8 :062$000 

Saldo • • • • ..•..... . . ..• ••••••. . •.• ·• 44$300 

Primeirà secção da Directoria d~ COritabilidade da Se 4 

cret.aria do Ministedo da Justiça e Negocios Interiores. -
Plreiro Jumor, director de SW'.ÃO. - Visto. - B,odri4ues 

• Bi'fb<,sa, director-g~raI. · 
! 
i O Sr. Presidente - Está finda a leitura do expediente. ' 

. O Eugenio Múller (pela ordem) - Sr; .Presidente, venM 
:communicar a V. E:-i: .. que o meu must.ro collegn Sr. nbdon 
l.Baptista, nãG tem p<>àirlo compar ecer :'is se5sões desta Casa do 
!Congresso, por se 3char enfermo. 
! . 

O Sr. Presidente - A•~Iesa fica inteir~. · 
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· : .. 

. AN?iAES DA GAMARA 

O Sr. Mauri~Í~ de L2'cerda (") (pela õ?-dem) - Sr; Pre
dE:-nte. tomo a palavra para requerer a V. Ex., em. hom~nagem 
a .Josi:: Joàcruim. da. Rocha Junior, tachygra:pho que 101 nesta 
Casa, a inserção '·ei;i;i neta de um voto ~e pE}zar. :P.elo seu fal!e-_ 
cimente.; e cito; ·pedindo fique transcnpfa no -Pé de ?,leu chs
Cltrso a noticia, tra~ada por mão de mestre e publicada f-:m 
um ct'os m~tnlinós dêsta Capital, -relativa a _éssa triste occur
rencia . 

Com referencia ao moço, que acaba de desapparecer. du 
quadrQ- de nossos ~unccionarios, guardo, Sr. Pres~dent~, un!~
àns iriipres,..ões mais intensas e duradoura de sua mtelhgen('.1:\ 
e, sobrr~tudo. dl:l' sna~capacidade moral e mental. · 1 

Sou, táfrez, um dos oradores mais difficeis de serem ap
prehend!<lür- pela 'tachygrapbia; devo decfar<ar, ~ntretanti:\ , 
que nunca na revisa.o das notas · dos meus discursos, em pa!'- : 
$?..Udo. pela IJarte por el1e -tomada, tive de .corrigir a respeito 
da fidelidade <lo qu_e dissera ou alterar o que elle julgara dev~r 
modificar para. melhor portuguez. · 

Fo-rçoso é dizer que nenhuma homenagem maior se -po- f 
cerá. nem melhor do que esta minha. prestar ·á sua memoria . ! 

-Conforme as palavras do artigo, a que já âlludi, ás qtllll~o/ 
Junto O meu testemunho pessoal, dire\ em l:Jreves _-phraSe$ -:ij 
que foi a vida profi8sion.a1 de José .Joaquim da Rocha Junior.: 

A sna carreira se iniciou no .Tornn..! do Commcrcio , senctn ·t 
chamado ponco depois para o Sllrvic-0 tachigraphicn da Ca- / 
:mara, qUondo este -era realizacto mediante contracto : Aqtii./ 
prcston, r.om desv.~Io, dedicação o carinho, os meihor~s $er-i 
viços ao apimhamento dos <iebates desta Casa. 1 

. .. . Em 1~06, tendo a. Mesa, delibéndo escolher dírec.tamenH 
os tn.chygi"aphos, fez realizar um concurso de tão extremo ri; 
gór que a elle l)ão puderam resjstir alguns pro.fissionaes. doi 
m!lis acat.."1dos, ma.is acreditados e completos no seu difffo ! 
mister. · . . . : 

O flum:nense a ·qu::} me refiro. Sr. Presidente, sem qmü
cruer prntP.cção. sem paranympho. -sem nenhuma , reeci!nmerj.-
1far;ão P~~soal de favor, apre~cntando llilicamente os t.it.tJlOS rP 
!'ua capaddade profissional, poude. no em.tanto.· nJcànçnr )! 
maior numero de pontos a ser ciassíficádo em primeiro Ioga• . . 
e ain.da merecer um elogio especial · da commissão julgadom 
do conemso a que então se procedia. . \ 

Ad.11ui.rido as!;i.m, · pela maneira mais 'honrosa P. hrilhantt 
seu cargo nesta Casa, nem por isso se lhe despertnu jmmo.:. 

, d.estia. RP.fr::i.hido, s ereno, cnmpridnr dP. ~r11s ·rJevAÍ'eil. era um:t 
f1g-ura seductora. realmente, pelo desvelo que dava aos tt·::i
)Jalhos que· lh e incumbiam, ~ S(lbretudo. pelo dr.s taqu .... niiri 
prClposH:il. ma!' involutario e espontaneC1; de qnc sór. o ''nto·:-
1mpr('gnar as pers:onalidade$ que o possuem de facfo. · 

e·) Não foi revisto pelo orador. 
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SESÊ!ÃO EM 18 DE DEZÊ...'d:BRO DE !920 . 9®. 

·· Nunca a este espírito e a essa mentalidade se pôde ar~ 
guir a menor jaça do ponto de vista moral: amigo incompn~ 
ravcl e de uma lealdade a toda prova, jamais o seu nome es
teve enYolvido nas refre;:,as da concurrencia JJessoa1, mão 
g'l'ado o seu immenso valor para competir e passar ít i'r<-ntf! 
elos collegas e compan_hei1·os de trabalho . . 

- Fallecc ainda muço o digno fun ccionarío desta Cai!a o 
p e1-dôc-me V'. Ex. , Sr. Presidente, entre as nossas praxes, 
inclu9 esta ·de invocar da Camara o seu apoio ao voto que 
proponbo; mas é que todos nós sabemos o quanto a vida e.lo;; 
no~sos d'ebales e a existencia da nossa tradicoão parlamentar 
depende -Oa fidelidade, da compeLencia, da honestidade da 
nossa Lachyg-raphia, e ninguem mais fiel, mais competente e 
mais honesto . moral e profissionalmente. do que esse fun
ccionario que: acaba de dcsapparecer _ (Muito bern.) 

- Nestas condiç-0-es, corno Deputado-. como fluminense, seu 
éonterraneo e seu amig:o. r(}(JUeiro a V. Ex: consulte a Ca~n. 
sobre se consente seja ·inserida . na acln dos nossos trabalhos 
uh1 voto que· traduza· o sincero pczar que nos causa. o passa
mento do tachygrapho Jos~ Joaquii'i't da Hocha Jlooior_ (Muitf) 
bem; muito bem. O orador 6 aTJraçaclo. ) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERJU . O SR. DEPUTADO :MAUR1CIO Dl~ 
. LACERDA 

·José Joaquim ãa Rocha Junior. - Em Ipiabas. par a ondo 
se retirára em consequetncia da molestia:, q:uc afinal o viMi
mou. falleceu ante-hontem o tachy~rapho de 1~- classe d:1 
Camara dos Deputados, José Joaqufrn da fü>cha Junior. 

Desde muito moço; dedico·1u-sc .llocha Junior á profi ssrio 
que exerceu a,té . que a enfermidade 0 pros!".ou. 

In'telligencia brilba.utc, dotado de rara aptidão . pura a 
tachygraphfa; desde logo se <lestacou en tr e os seus collegas 
de classe; que todos lhe respeitavam o alt.o valor. . 

.. Tendo no inicio da carreira trnbalhado r.:ara ci Jornal do 
Con~mercio, ,POm~o depois ·~ra chaplado par<l: o serviço tacliy
graphico da Gamara, cntao reahza.do _.medi:lnt.e cont.raclo, e 
do qual foi sempre elemento de primerra or.dcm. 

. Ahi se marcou um dos episodios mai~ brilhantes da :nia. 
vida profissional. Em 1906, a Me~~ resolveiu/acabD.r :"!;.im o 
r~gimen de contracto, e escolher d1rectamentP. os t.acr:.yg;-::i.- . 
:phos .que h<>uvessem de fazer a r eproducção dos debates cl:::i. 
Camara. · 

Para a seleccão, fez realizar nm concurso, de extrema·, 
talvez excessiva seYeridade, ao qual hasta dizer r.rue não pu
deram resistir profissionaes de verdadeira. comp8lenr.i:1. com-
provada por long~ e irreprehen_!'\ivE.'l_ nr~t.ica _ . 

E Rocha Jumor de~conhec1do . mte1ramcnl" do:.; exami
nadores, que eram· :Deputados elos mni~ must.r~c; - _desco
nhecido porque a sua e:x-.aggerada; modest1a o ilfasla,:;i un pl:',
cavelmente de qualquer tendi>ncrn a a.pparli'ecr e ügurar -
obteve o numero maximo de pontos que era poss1vcl alca11-
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s~ar, foi ~Ia..ssificado. no :l º logar, com clo:;;fo esp<Jcial na :l.ct!\ 
da eomrrusao exammadora. · 

Nem por semelhante succmsso se dei:x:tm offusmw: eonti- · 
..- nuou, tran!'.ll.!illo, desQido . de. quaesq;uer id~M ~fo orgulho ou 

de c.ompeticao,. na ~a~uta dmturna. ,Do ~eu merito somente 
~e sen·1a em benef1c10 do trabalho que ihe era confiado e 
:mxilio de seus companheiros de classe; r.enhum proveito 
pessoal dahi tirava nem procurava tirar. ·º· 

Com a morte de José Joaqudm da Rocha Junior, :pé,de a 
Ca.mara. um de seus melhores e mais capazes servi<lores, p&
de a. corporação - especialmente a daquelle ramo do Con
:;re.o;S() - um collega. bonissimo, um amigo sincero, leal a 
lnda prova. . · . 
' Falleceu Rocha Junior aind·a moço pois que tinha potr.co 
mais de 40 a:nnos, deL"{ando viuva. D. Ravina Esteves da Ro
cha, e cinco filhos menores. 

(O l1nparcfol de 15 de de7.embro de 1920.) 

o Sr. Presidente - O Sr. Deputado Mauricio de Lacerou 
n'quer que na :icta dos trabalhos da Camara:··seja inserido um 
\'Oto de pro~u.ndo pezar pelo faHecimento do tachygrapho de 
1"' classe dvsta Casa, .José J03quim da Rocha .Junior. 

_üs senhores · que approvarn este requeriment.o queirnm 
se levantar. ~Pau.rn.) 

Foi a.pprovado 

O Sr. Oscar soares ( w) - Sr. Presidente, no Diario ®. 
Con..1resso dê hoje vem publicado um discurso :Pronunciado 
pelo em~nente Senador pelo Distrieto Federal, Sr. Irineu Ma-
chado. Nes!'n oração, ha' o 5eo"1.linte trecho: · · · 

«O Sr. Osc&: Soares, o emeninte representante da . 
Parahyba, na commissão de · Finanças da Camara, tem 
ze!osauiente deixeido mofar esse projeoto· na sua ·pasta. 
àpezai· <!e me haver feito 1.0 prof!lessas, talvez, de o 
relatar na sessão seguinte. Tantas vezes Ipe tem pro
mettido, sob palavra de honra, para riunca a cumprir-. 

Estou apenas constatánoo isto . para m(}strar ao 
Senaco que não é culpa da palavra de honra. de S. Ex., 
e -$im de. fa!ta do meu prestigio e do meu d~syalimento 
r~ran~.~ o Governo.>. ~ 

. Este discurso <lo emminente Sena.dor pelo Distri~fo Federal. 
rl.\fere-:!!e ao pr-ojecto sobre·a Gtiarda-Civil, ora .em andamento 
nesta casa. 

Estive cinco vezes com-o nobre representante do Districi.G 
Federal e nes~ns varias vezes em que conversei 0-0m S. E:rc. 
não me r~.cm."Jo em ahSOltlto tivesse proferido tal palavra, nem 
de honra, nefü dP- cavalheiro, nem politica .. 

( 
7

) ~ste discurso_ não foi revi.s.to P,elo _orad(,)r .. · 
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. SESs.:\o EM -1$ D.E DEZmi.IBRO DE f920 

Com l::;. :E.x., trocumos méra5 informcaões, simples pedidos 
que se cc11-sub~tancianí no par;ccer, que e1aborei, favoravel ao 
referido projecto. Esse parecer tece um peuido <.!e vista do 
meu illustre collega e amigo o Sr. Oct,avio Rocha, e comi), no::; 
termos ·cm que estava. redigido, importava em augnumt.o da 
(!cspeza.. a Commissão resolveu, posteriormente, deliberar so
bre o assumpto; <'. nt>::;se caracter, o projecto ei;Lá. na Comniís
são de Finan~as, sem o mofo que lhe quer emprestar 'o nobí"e 
.Senador pelo DistricLo Federal. · 

Effect1vamente, ·não ;;ei como o eminente Senatlor com
rirel:lendc. ou mell101.', aquilata üessa. ~xpressáo - palavi·a de 
bonra. A :.:t>t-dito que ella tem g·randc valor, e, -por ser assim, 
en. não havei. fa de enweuhal-a em assµmpto de sómenos im
portat}.cia. e. uma vez empenhada, deixar de cwnpril-a, de~ 
vezes, qua·1~'Jo a S. Ex., é certo:. só fallei clnc-0 veze-:, sen.:i 
empenhar paiavra alguma. 

O Sn. CAHLO!-) G,mcL\ - O Ji:;cm·::;o foí revi$to pefo uca
oor .? 

u~c Sh. DEPUT,\110 __..:_ Naturalmente, não l} foi. 

O SH. YSG.AR SoARES - Tenho, na xninlla, curta existencia 
)Jolitica, al;:avcs~acto varias lutas pa1·tida1?ias, cheías rle ~ · .
Xõe.s e- re~·id::!s, e é certo que até boje, em mataria orle 001pc
nhar a palavr'l, nem correligianarios, nem advers~< dos me Il€
garam a ômcel'idade, no tocante ao seu cumprimeit.o. .Enoon
,t.ro""'me, ppis, na dura coutingencia de fazer um appello ao 
nobre Senct<.lor, no sentido de que avivé a sua. memoria. bri
Jhante, da.mJ(1 aos episodios que acabo de narrar, os seus jus
tos termos. 
· Seja como fôr, lancado fica o meu protesto eontra as a.f
:firmativas <lo nobre Senador, que labora positivamente. em 
:eqüivico, pc.m:Io a. minha palavra de honra em jogo, com atti
nenoia a a:.~umu:>to em que ella não P.Pderia ser invocada. 
(.Jfüito bem; muito bem.) ...... 

O Sr. Octacilio de Albuquerque - Sr. Presidente, filho 
tlo :nordeste, repre-sentanie da região pedodieamente ass:o-
1lada pelo fJagello das seccas, não posso deixar de eXJprimir • 
a minha tristeza, a minha grande magna, a minha pungente 
.de.solação aru~e ás apreciações malevolas, insistentes, quasi 
(!Uoiidianas c.cm1 que· é tratada, por parite da ímprensa d€Sta 
capital, a iniciativa corajosa e profundamente humaniifaria 
do Sr. Presidente da Republica, enca;rando wm dooi.são e 
procurando resolver com .segurança um problema que não é 
:sómente nosso, dos que nascemos U\> septeutrião do Brasi·l. 
mas, que dev-e ser, ao menos, pelo coração e sentimento, ::te 
:bdos os filhos des.'te grande. paíz. (Apoiados.), ~ 

. O brilhante. matutino yatioca o C01'~'eio da Manhã., folha. 
'de ião glOO'iosa tradíção, que ainda. hontem verbera;\o'a, eru 

-·e'1:lit-Oi:ial Yehemente, a c(}ndueta do ~-vemo, wr medidas 
' 
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posias em pratica para salvacão daquêllas paragens destlito
.s:i.s, esLá, entretanto, coherente coin o seu modo aniigo . •1e 
pensar. 

Em i915 e 1918, quando os habitantes do sertão eram 
balidos por uma .das mais dolorosas crises de. quantas teem 
a!igu&iiado aquelfa gente, o Correi(! da Manhã, serenamente; ' 
;tranqui1lamente, cp_m a consciencia de um grande dever 
cumprido,. aconselhava, como .· providencia~ elementar, para. 
poupar sacrifícios ·aos oofre::/ nacionaes, ·º exodo em massa 
:para -0 sul, o despovo.amento daqueUas terças, o abandono da
quella região uma das mais J"ertéis do territorio :patrio. 
· Sr. Pweidezite, não venho fazer a defesa do G<>verno. 
Jlretenúo encarregar de'!>sa tarefa uma. palawa mais autori
zada ·que a minha: Vae respond~r ·ao Correio da Manhã a 
,penna magistr.al e imparcialíssima de Euolydes da Cunha, 
.<Jue, no seu bello livro «Contrastes e Confronto~, em artigod 
;subordjgados ao titUJlo «Plano de .uma Cruzad~, de flagraut~ 
.actualidade, fazia a apofogia daquellas paragens e daqueila. 
:geDJte, e mostrava, ao mesmo te-mpo, o erro em que incor- ,; 
!L'jaµi todos os governos, deix'ando em plano secundario um 
dos mais instantes problemas da public.a administração .. 
[(Apoiados.) · 

, O SR. .M:vARo BAPTISTA ~ A questão é do m,pdus f aci
"endi; porque, a favor d~ soluf;)ão do problema, todos e~tão de 
.accõrdo. · · · 

·O SR.. J~NAL LAMARTI).'<E - Aconselhar o retardamento 
<lo problema do nordeste é aconselhar um crime-· de lesa. hu-
manidade. , · · . . · . ·. · 

o SR. ÜCTACU,10 DE ALBUQ'UERQDE - V. Ex. faH-a. 'com6' . 
espectador que tem 'sido dos males daquella .zona fert.i1is
~iina. 

Abramos o trabalhi! de Euclydes da Cunha e vejamol? 
9 que dizem . as suas prímeir-as palá.vras: _ · . 

. . ~ seccas . do e:xtriamo norte delatam, impressio.:. 
nadoramente, a nossa impr~videncia., eml:Jora se.f am o: 
unico facto de toda a vida nacional ao qual se possa 
appFcar o principio da previsão: 

'.Assirn fanava. o grande escriptor. dos <rSertões~: com 
consci·encia e meticuloso conhecimento do nord:este, ónde· fez. 
sobre o .. seu clima, o solo, a flora, as condições hydrographi-. 
cus, estudos ·completos e ainda não exoedi<los. " 

Hoje, corpment;a.dore·s apr.éssados de problemas de tanta 
irelevancia as~im se exprimem: · 

q:ÍSi ti;:allasse, ao menos, de uma .obra de resulta<lo<: 
ma.thematicamente · po.siitivos, ainda seria admissível · 
que os referid?~ -9-:ii.ze.ntos mil contoi? JOssaD;l ~mprega-
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dos no nordésle. Mas o que .Parec~ certo é que, depot~ 
de todos os trabalhos nos quaes ·o. Governo vae de;;
pender esse dinheiro, o problema não ficarã resolvicto, 
pela razão muito simples de que só com a agua das 
chuva:s, em uma n:!gião onde não existe a bacia de um 
grande rio, não é muito provav.el a fertilização de 
desertos, sobr~ os quaes o sol incide, req\:leimand.o-M, 
constante,. mezes a fio e ás vezes ano.os. Os qua-renta 
.m.il contos, l·eLir.:i.dos llo orcarnento para a e:xecucão 
do começo desse erro, são urn contingente respcitave< 
a augmentar as oulpas do 'Presi(lente.:i.. 

O :SR. J'U>:J:.:-X!J. LA~'BHT; xi:: - V. Ex. tli li1:1~nçn. pata 
um :liJat' te ·? O jurnalbla só 17.mhcce o Brasif da A vcn icia Rio 
Btanco; não conhece de 1:·isi1 ·o n.os~o intc1·lrmd. 

O Sn. OCTACILio .o~ ."11.Li~vQüfü1Qli.l!: -- A opiníuo d.o jor
nalista C<Julraponho a. de Euct:ydes da Cunha, que vh·eu nos 
sertões, e."\'.a.nünando-üs -::eim :?&rinho de verdaaeiro fi lho ~o 
Brasil. · . 

· Depois ;je estudar as .::ciencias, na fataiidaàe de '3Uns !n-
termittencias, e comparal-as ús cala,midades de outros pa izes, 
e procurando :mostra~ como ellas l'epercutem 'duradouramente 
nos 1:11esmos paizes, o notavel escriptor assim se exprime: 

~Mas entre nós esti;'!s ll'ansc" tão profundamente {!ra.ma
ticos não deixam tracos óurac!ou t'CIS • . i\pparecem, drivastam e 
torturam; · extingu0m- se <; ficam deslumbrados. · 

, Enh'etanto, · si.não pelos seus :et'l"eitcs clesa..slro;;os, pela 
sua insistencia, pela. impertin\lncia in5anavel com· que se. 
ajustam aos nossos .doestTuo;;, ·i:-lles ~ão o mais impel'ioso 
desafio ás· ·fori;as ão no:;so c:>pirito e do nosso sentimento.» 

O nosso espirita. · Sr. PrP.si .. ::enle. abi está. nos irritantes 
commeütarios . de ·tocos o~ dins <~ ~·\!c1aã.o ào Gcverno, e o 
n osso si:;nLimcnto. de mãos Jad~s Mrc 0 nosso cs~il'ito. não 
perde Yasa de !ast.ima.r a qu?.ntia :;nstv. parti socC'Orr0r ;1 in- · 
fortunio de cer.c~1 dt= ~inco mi!hões -)P. brasileiros, l]Ua.ndu t.al 
<linheir-0 poderia se:> avD~iec.•;·c· <:;n·: 0bra mais sumpluaria e 
oc menor luxo.. . . 

·? . isso ·dlc mc:<;mo . réspondc: 
<!:E' que o phenomcno clímal.ico, llio prejudicial u um 

quint.0 do Brasil, s6 nos impr~ssiona .,guandn ap1)ar~cc: ó rnna 
eterna r) monolonu novirlacle; cst.udamol-o :;;r.mrre nao; apcr
turas e nos 80hres~~ ltCIS dos p~rioclos c0rtos em. quf'! <?lle . se 
descncandeia. Enl.ão a alma n:iciono.1, dr. chofre conunovid~. 
ostenta Q St' U vcH10 ;:;cntimentalisrno foorrigi~el, desentranhan
do -se em sub~cripções e em sonetos, cm manifestos iyrica
men!.e . gongorir{)s e em t~Tegrammns alarmantes; os poderes 
1mhlic.os compram saccos ele farinha e organizam commi'3sõe~, 
e os .scientistas apressados - os n~ssos adoraveis s::ibiõ~ à la . 

" 
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wiiwle - aneianóo por 8alvat•em tambem em pouco a pobre 
lena imaginam hypotbes~l'l" • .- _ , 

Eh:i, :::;r. Presic!entc, em uma !Typotbcse:- pcrféita, em um 
'golpe rle vista admiravel, cm un1 rc.sumo cmpólga~.tc, a q-,ie 
se reduzia o esforço dõs Gov~rncs -::-:ia.a ve1, que o ~!'ándc mal 
nos batia á porta: -confusão, clamores· del?ordenados. atropel
los. disperdicios e, cm ultima ana!yse, palliativos inutcis. 
Por isso, com a mesma eoncisáo, forfaleci_~o- ·na certeza da 
S'1a a1'firmativa, o!!e prescreitc. a. mcdj.cina heroica, a unica. a 
deci::iiva, ::t. ~spccifica, nós seguntes termos: -

dmpõe-se-rios a rcs.istenéia, 9ermaneuU:. eonstau
te, inabalai'<·cl e t.c,naz - uina fspecfo de «guerra. dos 
cem anno~ contra o .ÇXiina. - scm_J!1esmo a tr(!gua ·dos 
largos periodos benigno~, porque será exactamc.nt~ du
i.-antc ellcs que no's apercebemos de element~ ·mai~ 
positivos ·para a reacção. 

sciléJ~ ~~~fm, · 1~uaiq~er. Z1ú~: s~.iá. ~ <i~í~,11e~imeni-O. 
cconomico do paiz, justifi'ca-se a fOi'maçlto de Com

' missões perruane$s de }Jrofis~ionaes, mas · ds uma es-
tructura inteiri!:a. ~ · · 

E:st.a, Sr. Pre.sü.icn'Le. a lingua.grnu• <lo scicnti::sta, a. Jingua,. 
gem elo estu<lioso, a linguágem do sa.bfo: mas acima de tud.o, 
a linguagem do brasileiro de destino e apai~na;:to pelas cousas 
de sua terra. Oui;amos as ultírnas palavras de um memoravcl· -
frabalÇlr> ; ' 

~Para o nosso caso trata-se de uma velha <livjda 
a: saldar. 

AqueUcs titanico.s caboclos. we a de.svastara ex
l)ulsa dos lares modestissimos, tcem levado 11 todos os 
recantos desta. terra o h-eroistno de uma. actividad~ in~ 
comparavel:. povoa\['am a: Amazonia; e do P_:iraguay ao 
Acre estadearam triumphalmente ·a· sua robustez e a 
sua esplen:dida coragem tlc . rija sub-raça já c<>n.St.i
tuida. 

Assim, sob um duplo aspücto, nós devemos. em. 
parle, á sua misería um pouco da nossã opuJencia. re
lativa, e ás suas dcsg-ra~-a.s il melhor parte d.a nossa 
gl'oria. 

E esta divida~tell?- mais de quatrocrmto~ annos.~ 

. O SR. LYRA CASTai/~ - E' uma grande verdade. 
O SR. TBOMAZ R\)DRIGUES - Poucos bi·asileiros b!-em cm 

seu aetivo tão i;randes servic;:os. 
' o SR. OcT.\CUJlO DE ALBCQUERQUE. - E' esta divida que' 

vae ser re~n-atada, com decisão, com energja, com ,coragem, 
e e-0m a convicção innoolavel de bem servir a. sua terra, l)el<J 
honrado Sr. Presidente .da !R'epublfoa. (J!Witd bem. J 

" 
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Pouco importa a campanha de recr)min'ações r.om llUe ;i 

malcJicencia, que 11ão escolhe meio para cortejar a. vã e fa.1-
laz •popularidade,_ procut·a mat·cn.r o bri!hn <le um acto <lc Go

. vc.rno, só p-0r si :l'uffieiente pa1·a cobrir de bencmerencia um 
· es~acJ.isla verdadeiramente digno desse nome. (Apoiad-os. 
Mttito bem. i . Todos os nossos grandes emprehendimentos, 
,iot1os os nQssos surtos t1csasombrados para o faturo e pa1·a 
O progresso;_ sem excep'çãotdc úm· só, todos teem-sido vícfünas 
àessa campanha de doesto~ os mais rude;:;· e os mais cru eis ·' 
, Passado p tempn, serenadas a paiXões, apparece o 

cult.0. 'respeitoro da posteridade agrade<;ida aos verdadeiros 
sl?rvidcres. da patria. 
· Espero, confian~e, que essa justica um dia se fará ao Sr. 
Dr. Epítacio Pessôa. (Apo.iados. Mitito bem •• J .Então, nem 
..sómente no nordéste redimido. ma·.:; em todos os recantos deste 
·:paiz: o seu nQme lia -de ser pron:unciado como o de um <le seus; 
mai$ . devotados e int.repides patriotas. (Jfüito be·m; 'rnuito 
bem.. O orador é v_ivamente comp1'imen'tad'o.) 

O sr·. Augusto de Lima (•) - Sr. Presidente, deve che
gar ao Brasil, uo dia 20 do corrente, o Sr, Colhy. SeC'.retario 
de Estado, em missão especial de embahador dos Estados 
Unidos da iAmerica do Norte. · 

Requ_eiro a V. Ex. & uomeaçãO d~ uma Commissão de 
sett> membrcs afim -d e receber o illu,stre representaute da. 
grande Republica ao aportar- ao cá.es desta cidade; e, (!ppor- . 
tunamente . . requererei tambem a V . Ex. as formalidade;: 
com que deve sêr recebido nest.e recinto, de oocôrdo com a. 
-pragmatica usada em semelhantes casos. (Pcrusa.) . 
,· Aiproveit,o, Sr. Presidente, a min'.ha presen:ça na tr füuna 
para levantar um protesto, que se me afigura opportuno, 

- contra o que hontem deliberou a: Commissão <ie- Finança<;. a. 
. reouerimento do mustre representante do Rio Gi-ande do Sul, 

· ' ~uJo nome ··peço venia para declinar, o Sr. Carlos. !iiaximi--
lfano. . . , . 

Não ha um niez ainda. desta mesma · tribuna. communi
cav·a eu ·{\ Camara um fa~tO que f.oi aqui recebido <:-001 visí
veis mostras de contentamento: particfpava aos meus colle
gas quo no municiipio d.e Sabará. Estado de .Minas Geralls, 
se tinha installado urna usina· siderurgica, com a produc:r;ão 
d1aria -de mais de vinte toneladas de ferro guz.a. . 

Facto tão auspicioso que r epereuU.u por todo o paiz., ::wo- . 
lhido nas rodas in-dustriaes ~om app1ausos e (fue eomeçava a 
incitar os capitalistas ao estudo de novos emprehcndimeu(..os · 
só não teve re[1ercussão no 'or~à-0 consultivo desta casa do 
Congresso Nacional; e assim -affirmo porque, depois d e dous 
long-Ós mezes em que dormiu na pasta da Commissãó d.e F i
nanca;s a mensagem do Sr. Pre_sidente da Republica, · na qual; 

. ·., ~· .. ..{. ~~ _:: 
(•) Este discur~o não foi revisto -p.elo orador. 

c .. -:v91. XIV . 58 
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para o cumpriment.o de p~omessa solemne. feita á · in.dusLria 
.s1deruriica e á industria carbonà:fera nacional. .• · 

O SR. OscARR SoAREs-, A mensagem não dormiu ••. 
o S!t; AUGUSTO. DE LIMA - Si a. mensagem não . do'rmiu, 

dorniiram os que della deviam tratar. -
o SR. -O:sCAR SOARES_. Não dormiram tal; : o Sr. Sampaio 

Corr.êa, Relator; logo qüe .recebeu a mensagem, deu par.eeer. 
. Agora, o projecto foi object.o ·de emenda do Sr. Paulo 
<le Frontin, e, no seio da Commissão, o Sr. Garlos Max:llniliano 
pediu vista, para apresentar requerimento· de informações .: 
J?r est.o -estes esclareciment~ a bem da verdade. ·. · . . . ~ 

O SR. AUGUSTO DE LIMA - Acceito os esclarecimentos do 
-.... nobre Deputa.do, ·repr~se;ntante ·da· Coxnmissão de· -Firi.ancas, 

para ainda mais confirmar a longa ela.boracão do a.ssumpto, 
'l!fue em. vez de terminar· por um processo normal, regimental, 
€endo submeitido á Gamara dos ·Deputados, :para, que ella, to
mando conhecimento, o approvasse ou rejeitasse, deu ens~jo 
a ·que deco:cresse t-Odo esse tempo; e só á ultima hora, quasi 
,ao classioo <àpagar -das luze.s»,_ não' só da· actual sessão, e.amo 
~a presente legislatul'a, é que nero ·o requerimento instructo
!"io, pedindo ao (i{)verno aquillo que talvez em um mez ou em 
dous elle não poderá satisfa~er, requerimento comp~sto de 
:14 artigos de um reqtiisitorio que mais parece ser redigido 
iJOr um Tribunal de Conta6 do que por uma. Commiseão mé
ramelite consultiva. e que se presume deveria possuir já estes 
esclarecimentos, independentê da . solemnidade, de um reque
rimento que melhor ficaria si partisse de algum oppOBicio-. 
ni:sta. . . . 

· Não entrq, Sr. Presidente, ~m maior eritio2 acerça da 
~ttitude da Commissão <le Financas desta casa, representa.da, 
aliás, por illustres membtos· da"maioria, que apoiam o Sr. 
iJ.lresidente da. Republíéa; mas, 'em nome dos interesses liga- · 
dos ã- industria si-derurgioo, que af1ectam os intere§seà eco-. 
nomicos de uma grande parte do meu Estàdo natal ·e que di
ze.m Tespeito, :torcosa.mente, jp:ela reperc~O' ®SI pheno.-. 
menos economicos, a .. tod()· o Brasil, levanto o meu· protesto e 
:peço a V. Ex. que o receba, não como um a~ de <liscor
da.ncia vehemente ou de desconfiança aos nÕbres e patriotieos 
intui.tos dos illustres membros da Com.missão de · IFinancas, 
mas como um &imples iament.o. de .qUe a.inda não se tenha 
como dogma para as nos.sas deliberacões .o conhecimento exa-. 
cto e perfeito das nooesaidades mais urgentes do paiz, porque 
'O . desenvolvimento da. industria do . ferro, cwe produz um ar
tigo ce primeira: necessidade, dada a carestia. geral dei ferro e 
aço em todo ·o m'l,lndo, devia merecer mais prorripta attenção, 
maior cuidado por parte- dos legi;õladores brasileiros • 

Felizm·ent·e· esta c.ulpa não cabe ·á Camara, porque entr:e 
.sua e o Poder Executivo, que em tempo cumpriu o seu dever, 
·iu.tel'P,ôz-se ·a n;obre Co~ii:;s~Q de ~i~~ncl\s,.. · . ~-· '-· --"-··-"-·-
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·· ·· Dãqui lavr~ ·o meu protesto~ Sr. ·..Presidente, para que, 
c.ons tando ·· dos Annaes, seja elle conhecido de todos os inte-
;ressados e todos patriotas. · _ · 

,, . Tenho dito . (Mui to bem; muito bem";) 

'. . O Sr. Pre.ddente - Os Senhores que approvaní o reque
rllllento do Sr. Deputado Augusto de Lima, no sentido de ser nomeada. 
uma com~o para. representai· a. Camara. por occasião da. proxima. 
cliegada. do Sr. Colby, secretario de Estado .da. Republica dos Esta.dos 

. Unide>_:S da Amerfoa do. _Norte, . chefe·· da Em baixada Especial Norte 
Amencana., que, em YISlta. official, vem a.o nosso pa.i:, queiram leva.n
'tar~~- (Pausa.) 

:'Foi a.pprovada. 
~- Para ~ Com~o desig00 os Sr;;. Deputados Barros Penteado, 
Augusto da Lima, Paulo de Frontin, Domingos Mascarenhas,. Andrade 
Bezerra , Oscar Lopes e Octaeilio de Albuqaerqne. · · 

O Sr. João Cabral - Sr . Presidente, conceda a Camara 
~ue eu, aproveitando a discussão de projecto n . . 687 sobre o 
~al não <ha ;>radores inseripLos, me antecipe na aprec.iacão dos 
resultados do estudo da Commissão de F inanças sobre o pr-0-
jecto de orçamento da B.ec'eita da Republica:. . 

Cômo,: V. Ex. sabe, vencendo · a propria inoompetencia 
r(não apoia.dos g~aes), Já. tive occasião de diZ'er algumas pa-: 
lavras a r esp'eito dâ inconveniencia dos dois impostos indi
cád<>s p·ara ,fortaleoor a receita, isto é, o imposto sobre os 
·lucros liquidos das industrias e do comme1'cd,o, o imposto sobre o 
;transporte de mercadorias . · 
· · Do qiianto disse, pensava eu qU'e tinha f icado provado .ser 
mu~to mais .conveniente para -0 interesse publico e para o The
souro, como· tambem para as classes industriaes, o imposto, 
~e propuz, sobl"e as vendas ef!ectuadas . 
. Julgo prestar um serviço á Nação, ~~ntecipando estas pa
lavras sobre o pa.recer da · Receita, tr..le entrará ·em discussão 
na: proxima semana, e cuja l'eitura fiz rapidamente, antecipa.cão 
1q11e evitará que eu rou.be á Carnara ·o tempo que ~el'á. com 

y) eerteza aproveitado muito mais proficuamente por outros 
pradol"es competentes no arduo assumpto. (Não apoiados . ) · 

Da. leitura que fiz, ligeiramente, desse pa·recer7 ficou-me a 
convici;ão de que a minha: idéa não mereceu, . de leve, a at
tencão <los membros deste numeroso corpo consuftivo da Ga
mara, que se cham'a C-Ommissão de Finanças, po'rque, por mais 
gue reconheça a. minha incompetencia nesta 111ateria ..• 

o SR. A USTREG'ESILO - Não apoiado. 
· · O Sa. JOÃo C.mRAL - •• . não posso admittir , Sr. Presi~ 
<lente, que em tudo .quanto tive ·a honra de dizer nesta Casa 
a· respeito do ímposto indfoado, sobre as vendas effectuadas, 
~o houvesse um ·argumento siquer digno de ·menção no m~smo -
P,..ar~r...!; _.;, ~ · •• . ~: _,. -~-'~ - ;.-~ _ _ -~~ ....... .__._. ___ _. ___ . 
~ ... -- .. 
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. · Estahe!eci, assim, o dilemma: b:u aquillo que préguei de
moradamente <{esta tribuna nãa tem o menor fundamento, 

. sombras -de fm_iãamento, ein. economia e finanças, e, neste caso,. 
no par·ecer da. .Q.omrada Commissão · é que está. ·a verdade, oú, 
então, a minha arenga tin~a toda· a plausibifüiade,- e a honrada; 
Comrois?ão :não se dignou tomar em consideração. objecto .de . 

-' tanto peso e de -essen-0ial ·inter·esse para o paiz. Certamente 
qtie, ·.á primeira~·vista:, o orador JI\ie occupa mais uma vez a 
tr:iliuna e a attençãb -da-(;asa se inclina: '!)ara a ·primeira .ponta 
do dilemma, isto é, -a d'e que· não tinha rienhuro fundamento o 
que ·cxpoz largamente á Cama:ra, aliás. com uma documentacão 
copiosa, com os estudos d'as ma.fores capa-cidades e autorid~des,. 
que· teem sido :feitos nos paiZ'es leaders. da humanidade. . · -
· Mas, como a propria opinião individual; neste ponto~ dê 
ma':x:iriio interesse publico; não deve :prevalecer, -p'eco á. Ga
mara." me -consinta armar-me da' maior coragem e pacie,ncia 
para fazer um ligeiro ·exame do parecer em questão, afim de 
que .possam os nobres representantes da Nação a'quilatar si a 
solução foi pela primeira ponta do dilémma, isto é, pela com:
-pleto. in:midade de ' tudo quanto affirmei no meu primeiro 
discurso; ou, si, como disse, houve qualquer menosprezo ou 
cJ~scurdo po,r part-e da honl"ada Commissão. ' · . 

Esse exame nã-0 póde ser feito hoje . longa:mente;. mas,. : 
<l~sde- .que ·ene ioque apenàs em dois .pontos centraes -da questão · 
cre que n:ie oceupo, mostrará que a ·razão não está inteiramente 
do ·lado da Commissão.. · '-

'Admitte-se, sr. Presidente, que, em materia. que não está. 
~m fü:co, que }lão sof.freu contestacãci, em mater:ia que à,ppareceu 
de moment6 e fo.i a,eceifa por um corpo collectivo, escapem a 
certos cuidados determi-nados. pontos· da qu·estão, d e maneira 
que a solução proposta nao seji perf{lita, burilada, eom() se 

: costum·a dizer.~ Mas, si nesta. materia.; em q~e. a discussão foi 
a'gitada, ·ri.esta materia d'e que se occuparam os technicos da 
Casa em economia e ;;finanças, depois de agitada e ab'alada 
insistentemente -pelo damor de uma voz, embora das mais in
comp·etentes, os resultados .são mofinos, é que a: razão não está. 
abso~utamente desse lado . 

A minha tbe§e, Sr. Presidente, era ·a ·seguinte : que. o 
. imposto sobre as vendas r·ealizadas era um imposto muito 
· ma,is con'\-enientc a todos, muito mais facil .de cobrar, de co
brança menos dispendiosa, e que recal11ja Jevemente sobre todos, 
sem deixar, entretanto, ae ser, na realidad·e, proporcional ás 
forcas de cada um; era: um imposto emfim ·que não contra
riava as tendencias _naturaes do espirito humano, as vantagens 
que accentuei~ imposto,. por consequcnéia', que só póde concorrer 
para o desenvolv.im'ento do :paiz, fortátecendô âo mesmo tempo 
a receita publica. Entretanto, o. imposto sobre lucro liquido do 
commereio sofire de todos os males, ·cuj a ausenci'a acabo de 
apontar no outro, assim como. o imposto sobre o transporte de 
mcréadoria :vinha. recahir sobre uma. operação social· que já é . . . ·- . . . . - . ' . . . . . . . ~ · - . - '\ 
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ttefeiituosa, deficiente, que j<í é pesada· aos indivíduo-s,' 'aOS in-
dustriaes ·e ás ·corporações. . 

. · Entretanto, depois da minha demonstração, .a honra.da 
Cornmissão diz simplesmente isto: ,« Quanto ao imposto sobre 
as ve~das co~merctaes, a opinião é « tambem1~ contraria. 

So esse ii: tambem» ·devo dizer, me faz cr~t que a opinião 
~eia a da majoria ·da Commissão. porque si não houvesse esse 
< tambem » llgando a clausula ú anterior, eu contesta.ria- em· 
absolufo, por isso · que, do quanto tenho ouvido, a opinião , 
geral é a favor do imposto sob1·e as -vendas. . 

O Relalor, .porém, e;;rreve :· 1.: •• • a opinião ·é tambem con
traria ao imposto sobre as Ycndas. A esse imposto prefere a 
Commissão o Já appro:vado em segunda, esiabelecendo o sobre 
a: renda' liquida dos. commcrciantes. Assim, deve a P.msnda scl' 
r.ejeitada ~. . · 

]J:' sem'pre o modo descortez e pouco logico, seguido nos 
usos das nossas commissões, quando se tr1.1tn. de uma idéa que 
o Relator . não acc'eita. 

Neste siDlples enunciado do parecer está a prova do quanto 
acabei de affirmar, de :que nP.nhuma razão m ilita a favor da 
opinião àa maioria da Comm1ssão rejeitando ::i ·erpenda Dl'O-
posta pelo orador. _ · 

Mas, si examinarmos o modo proposto para a taxação dof.'. 
lucros líquidos -comm·erciaes, o nosso pasmo será grande, POl'. 
isso que, em materia tüo interessante, tão debatida, quando 
aqui s·e demonstrou toda a inconvcnicncia da ta."tacão sobre os 
lucros commcrciaes, vem a honrada Comm issão e manda' i.axar. 
ou · aconseiha que se itaxem desta maneira os lucros líquidos 
das industrias e do cominercio: 

. «Até 100:000$, 3 %; de mais de 100 até 300:0008, ·i % 
sobre o qu·c nccrcseec; de rn'ais de 200 :i.té 500,, 5 % sobre ._g; 
que accresccr; de mais de '500, a ta~a sobre ou e~cedentc;;,s~ru. 
de i %, elcv:mdo-s·e as estimativas do numero 4.0, de mais 
1. 50Q :000$; d() numero H. de mais de 1. 500 :000$ e do numero 
·45, de mais de .L-000 :000$000. i> . 

Ora, Sr. Presidente, parece-m·e que é inedito esse modo 
de taxar os lucros commerciaes. Nunca passou pela. cabeça de 
inventor n:lgum de imposto, nem de im'itador, qu·e deve copiar 
-os usos de outtos paizes, a idéa de taxar os lucros de uma 
cmpreza pehi sua massa, c1·escendo as taxas conforme cresc·er 
:l. massa desses lucros. 

Pelo systema a'doptado, que tem nas duas primeiras ·linhas 
c1o mesmo periodo a su~ .contt·adic;ão, basta dizer qu.e o com·
mercianLe que, com' algumas centenas de mil réis, fõr feliz 
em um anno e ' ganhar cem contos, pagará 3 % sobre esses 
cem contos. 'rodo o mundo sah'o que não é impossivel, com 
pequenos capitaes, auferir. grandes pro•entos. 

· Mn.s será iniqno tnxar da mesma fórma uma grande em
prcza, que tem vindo se arrastando, como é proprio nos 
gr:tnd'es em·prebcndimcntos, luctando durante · cinco · e seis 
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· anrios: sem. obter lúcro a1gum, empregando grandes ca:pitaes ·no 
paiz em ,ma teria muitas· vezes . de difficil e perigosa explciração; 
como,. por ex'em.plo, em se tratando de petroleo, ·de carvão, e 
o e:i:eroplo palpitante das emprezas de mineração do centró d~ 
Minas :Geraes é typico; muitas ha' dessas . emprezas, que sê . 
esf.Orçam durante muitos · annos sem tirar um ceitil de lucro e 
que · só depois de einco, seis ·e sete annos começam a colher 
5 o/o · sobre o capital. -E·ntreta-nfu, uma empreza dessa ordem! 
que ibaja empregado 20 mil c()ntos, tendo apénas 200 contos do 
lucro n·esse PX:imeiro anno, pagará 4 % ; si tiver 300 co11:tos da 
lucros, · embora ·20 mil contos de capital, .pagará 5 %, e .assim 
por diante. · · _ · . . • . · . 
: Ora, Sr. Presidente, · nã9 é possível imagin:ar . absutdQ .. 
maior na época: actual de adeantame!lto social. '.. · · ', .. 

· Disse eu que no começo dtl · paragrapho 'estava a eon..., 
demnacão . do · :proprio systema de i.ta.xa. pa.ra os lucros . com"4 
mereia'es, e aqui estái= . . . . · · ,. 

<1: Divldendo ~ e o mais constante do numero 40 -
·até .f2 %, de mais·de 12, 6 % sobre o que Mcrescer, etc .>. 

.Eis ahf. . . . .. . . . . 
· ·Aigum motivo occurto deve ter preponderado na mente d~ 

honrado Relator ou -ãa maioria da Commissão.. · 
Peco,· por coneequencia, ein nome· do povo, em·. nome d~ 

eommercio e .da.S· industrias que vão ser taxadas, que S!S. EE:x:.1 
venbam demonstrar claramente da tribuna, .qual esse objeetiv~ 
occu1to.. . . . - · .· • · · · 

. Certamente n~o sera isso preciso, segundo os nossos ha ... 
bitos 'Parlamentares, para que obtenha acceitacão a emenda tal 
como está ·redigida. Para o effeito moral, porém,_ para a· ma-: 

/ ·mitencão da integridade moFal que o Congresso precisa J:es..
lüarãár, .eu peOiria me fosse concedida licença para faz~r esse 
awe~to ao , honrado-. Relator, pa'ra vfr. dizer quaes os motivos 
que preponderaram. para não só ...... pr'eferir - o · hoje con ... 
demnado, systema de imposto sobre os · lucros commerciaes e 
industriaes, como para adqptar ·O modo mais absurdo da ta..
xa.cão,. qual seja o de taxar o lucro conforme a sua grandeZ'at. 
independente da relação com o capit'al. · 

Esta observaç.ão, Sr. Presidente, eu dese'java farer · d:f 
12 o/o, quer isso dizer que o lucro liquido foi de i2 % sobre 
o seu capital . .Pois a Commissão que viu isso, que pl'égou isso 
nas pril:n'eiras linhas, atira-se depois no · al>surdo que apontei, 
de lano'al'. uma taxa progressiva sobre o montante do lucro in.-! 
dependent'e da. relação com o capital. . . 

sta obsetvacão, Sr. Presidente, · eu desejava' fazer da 
tribuna, a.ntés mesmo de entrar em discussão o orçamento dà 
Receita, ·para offerecer aos que se interessam pelo assumpto, e 
ao l)roprio Relator, mais ~8 ihoras de estudo, pa'ra seu mellho~ 
esclarecimento. _ 
· A outra observação é-referente á taxa de viação. recahindõ 

sobre mercado~fa,s transportadas en::! ·estra~as de ~erro, vià:~ 

• 1 
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f.luvia1'S, cabo~gem-a d~stinadas <i construcÇão e ao custeio de 
estradas de-ferro, de serviços de cabotagem e de viação fluvial.· 
. Esta. emenda manda que a taxa s~ja de 20 réis até 10 kilos e 

sobra -0 que excede;- .a esse peso, rn réis por 10 kilos ou fracção., 
Ora, Sr. Pres1dent:e, que era absurdo o imposto sobre o 

transporte nesse momento, corno em qualquer momento, menos 
reciomm:endavel do que o imposto geral sobre as vendas. já 
ine parecia fóra de duvida, mas que viesse a ser expressado 
na lei e cobrado de uma maneira tão inconveni'ente, para não 
dizer tambem esdru:rnla, era o que eu não esperava, por 
aquellas mesmas razões que ·apontei no comeco. Quem está 
combatendo po~ uma idéa deve aprimorar-se no expor e apre
sental-a. A mesm·a razão, o mesmo a'rgumento cootra aquella. 
tax-ação sobre o Iu<iro milita aqui, mutatis mut<tndis. 

Como se póde admittir que o transporte de um cofre con
tendo um famoso collar de pero las de 2. 000 contos, pesando 
naturalmente menos de 10 kilos, pague á razão de 20 réis, e 
entretanto uma barra de ferro, ou um fardo de algodão, ·di
gamos mesmo assim, venha a. paga.r, em se tratal'.ldo de umn 
taxa semelhante, imposto mo.tito maior ? 

Basta apresentar 'esse exemplo para que a Camara ·veja: 
o absurdo. 

O Sa. PRESIDENTE - Devo declarar ao nobre Deputado 
que a hora do expediente est.á esgota:da. · 

. O SR. JoÃo CABRAL - Termino. Sr. Presidente, pedindo à . 
attenção de todos os meus collegas, agora que temos expressa 
a solução apontada em substituicão áquella que indiquei, a.fim 

- de que verifiquem queni é que tinha razão. (M~•itô bem; 
muito bem·) ' '. .. 

O Sr. Presidente - Está finda a hora destinada ao expe
diente-. 

Compárecem mais os Srs. Costa Rego. Diony~io Bentcs, 
B'ento de Miranda. Agrippino Azevedo, Pires Rebello. Ar
mando Buriamaqu} Tbomaz Rodrigues. Thomaz Cavalcnnti, 
José Augusto. Allberto Maranhão. Correia de Bril!o, AleX"nn
drino da. Rocha, Pere,ira <le Lyra. Austregesilo, Arist.nrr.110 
Lopes, Deodato 1\laia, Uhnldin~vde Assis. Alfredo .Ruy, Ai:
lincto Leone. Paulo '·de Frontin. Mentle~ Tavare~. V1cent~ P1-
t-agibe, Norival <le Freitas. Lemi;ruber Filho. Mirnoí'l B"i.s, 
:Buarque dr. Nazareth, Ramiro Brag"a .. Tos6 de Moraes, M~r10 
<le •Paula. Teixe1ra Brandão . .Tosé Alves, AuJl,"Usto <lr Lima, 
João Penido, José Bonifacin. Gomes Lima. Franr.1seo 13rrs
sane, Josino de Araujo, Raul ~á. A lnor Prata. Vav. dr Mello. 
Camillo Prates. Mello Franco. Salles Junior, Al.bPrlo Sar
mento, Cesar VerS"Ueiro, Prudent.e <lc .Moraes Filho, Pedro 
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. ' . . . 
Costa, ,Manoel Vmaboim, Arno1pbo· A;ev.edo, Luiz Bart.ho-. 
lomeu, Celso · Bayma, Gomercindo Ribas, . João SimpHcio, 
.Carlos Penafiel, Barbosa, Gon~a.lves~ Joaquim üsorio· e Carlos 
Maximilíano (57)_. 

Deixam de comparec-e'r os Sr.s. Felix Pacheco, Andrade 
Bezerra, Annibal de Toledo, Ephigenio de Salles, · Do'rval 
POll'to, .Monteiro de Souza, $0uza Castro, Abel Chermont, Cher
mont de Miranda, José Barreto, Marinho de Andrade, Moreira 
óa RocLa, Thómaz Accioly; Ildefonso .Albano, Affonso Barata, 
Cunha. Lima, · .Simeão l,eal, Balthazar Pereira, Gonzaga Ma
ranhão, Antonio Vicente, Eduardo Tava.Tes, Gervasio Fiora
van.Le, Arnaldo Bastos, Estacio Coimbra, Pedro Corrêa~ Tu-
1·iano Campello, Julio de ~-.Mello, Natailicio · Camboim, Alfr.edo 
de .Ma.ya, Luiz Silveira, Miguel Palmeira, :i\lendonca Martins, 
João .Meneze·s, Rodrigues Doll'ia-, Manoel Nobre, Pedrl) Lago, 
Octavio Mangabeira, I~auro Villas Boas, Castro RebeHo, . Ma-
1 io Hermes, Leoncio · Gailrão, Arlindo/ Fragos-o, João Manga
beira, · rorquato Moreira, Rodrigues . Lima, l;Jbaldo Ramalhete, 
Antonio Aguirre, Octavio da Ro.cha Miranda,.·Azurêm, F~rtado. 
Nicano~ :Nascimento, Sà:llcs Filho, Aristides ·Qai:re, Raul Bar
roso, Jm:é Tolentino, Azevedo SQdré; Macedo Soares, João 
Guima,rães, Themistocles ·de- Almeida;: Fran~isco · Marcondes, 
Ra1u1 .Fernandes, Herculano . .Cesar; · Albertino Drummond. 
'Matta )fachado, Ri.beiro , Junqueira. Silveira Bri.1J)'i, Fr~ncisco 
Vallà.dares, Antonio Carlos, Emilío Jardim, Landulpq q d()_ 
Magalbãe·s, Odilon ~de Andrade, Lamouiüelr 'Godofredo, Fran
cisco Paoliello, Honorato Alves. Manoel Fulgencio, .. Marcolino 

·Ba:r.re.tõ, · Eloy Chav-es, Palmeira· Ripper, "Sampaio Vida!, Ra-
mos Caiado, Ayres ·da Silva, TuNo Jayme, Severiano Marques, 
Costa .Marques, Ottoni .Maciel, Lniz Xavi~r, Alxlon Baptista. . 
'Pereira ele Q)Jveira, Evarisbô Amaral. Sergio de Oliveira, Au
guS'~() Pestana, A1cides :\faya, Nabuco de Gouvêa e Flores da 
Cunha (93). · 

ORDEM DO ,DIA 

O Sr: Presidente - A lista de presenca accusa o com
pal'ecimento d(I 117 Srs. Deputados. 

Vae se proceder ás Yotacões das materias que se acham 
sobre a mesa e da eon'slante da ordem do dia . 

.Peço aos nobres Dcp•.1tados 41uP occ'upem n~ suas c::u:leirns. 
(Pat/.8a.) • 

Viio sP.r con~iderados objecto de dclib;:oraoão di_vcl'so$ pJo
jcctos. 
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São 5uCcesr;ivamei1tc lidos ~ considc::·a.:1os objeclo C"} de
iibrraeão os :;eguintes-: 

PrtO.TECTOS 

N .. 716 - 192ü 

·considero. de ntilülade publicn o Hospital da Caridade de Ca~ 
taaua.zes. ern Minas 

O Congresso Nacional re~~olve: 

Art.. i.° E' considerado de utilidade pubi1ca o HosJ)ital 
de _Caridade ele Cataguazes, em Minas .. 

Art . .2. º Revogam-se as disposições em conLra.rio. 

Sala das sessões, 16 de .dezembro de 1920. ,....., P.rancfar.o 
,VaUadares. - A' Commissão de Constituição e .Justiç:a. 

N. 71.i - 1920 

Consülei•_a. de 1itilidade pttblica o Hospital de S. Sal1mdor; 
de S . . .losé d'.4.lé1n Pm•rr,fi?Jbo., em, Minas 

O Congresso Nacional resolve: 
Art . . 1.º E' consideraido de utilidade publica o Hospital 

de S. Salvador. de S . .José d'Além Paruhyl;a: em Minas 
Geraes. · · · · 

Ar~. 2. º .Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das sessões, 16 de dezembro de 1920·. - Francisco 
.Vailadm·es. - A' Commissã,o de Constituição e .Justiçia. 

N. 718 - 1920 

Considera de ~ttilidade ip1Ublica o Hospital de Co.MÍJ.ade de.· 
Ubá, em Minas 

O Congresso 'Nacional resolve: 
Art. 1.º E' aonsidera<io de utilidade pubuca o Hospital 

de Ubá, Minas. ~ 
Art. 2. º Rnvogam-se as disposl.ções em contrario. 

Sala das .sessões, i6 d~ dezembro de 1920. - Francisco 
Valladares, - A' Commissã() de Çonstituição e Justiça ... 
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. :N-: 719 - i920 ... 
Considera de utilidade ipUbUca o -Hí:bSpital de Caridade de, 

Santa Luzia do (Jarângol,a,_ Mfoos 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.º E' considera-do de utilidade puhlic:'1 o· Hospital 

de Santa Luzia. do Carangola, Minas. 
Art. 2. º Revogam-se as disposições em contrario. -
Sala das sessões, 16 de dezembro de 1920. - Frrmdscà, . 

Vallaàares. - A' Commissãa-de Constituicão e Justica. 
. . . -

N. 720 - 1920 
ConsideTa 'r.te utiUdti.de publica o. Santa 'baia 7:le Lima D'tiarte; 

em Minas · · 

O Co11gresso )faríonal resolve: 
Arf.. i.º 'E' congiderad~ de .utilidade publica a Santa Casa 

ti~ Lima Th1arte.>, em Minas Geraes. _,.. 
Art. 2. º Revogam-l!le as , diSIJosiçõe~ em con~ric>. ~ 

Sala das sessões, i7 de dezembro de 1920. - Franci.sco· 
Valladares. - Senna Figuêiredo. - A' Gommissão de 
Constituição e Justiça. · 

N. 72i _, i920 

Considera de utilid{lde publica o. Hospital de Pyranga, 
emMina.8 

o Congre!!so Nacional resolve: 
Art. L 0 E' considerado de utilidade publica o Hospital 

de Pyranga, em Minas· Geraes. · 
Art • .2. • Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, i7 de dezembro de 1.920. - Francisco 

V~es. _. Senna Fioueiredõ. --:- A' · Commissão de 
Con.stitujção e Justiça. 

N. 722.:..., i.920 

Considera r.le utilid_ade publica a Casa de Caridade de Leo-. 
pol,dina, em Minas 

Art. 1. • E' considerada de utilidade publica a. Ca.sn do 
Caridade de r...eopoldina, Minas. 
. Art. 2." Re".ogam-se as disposicões em contrario. 

· Sala das sessõe:o, i6 de dezelriBl'o de 1920. - Francisco. 
Vatladares. - - A' Comnússão- de Consti.tuivão e Jus Liça.. .. 
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,- N. 723 -1920 

Consúlera'·d€ ?ttilida.de publica o Hospital de Caridade de Sãd 
- JofJ.o Nepom1iceno, em -~iinas ,. 

O Congresioo Nacional resolve: 
' ArL i.·. º E' considerado de utilidade publica. o HOSl(Ji~al 
de Caridade de S. João Nepomueenó, em Minas. 

Art. 2 .. º Revogam-se as disposioões l'm c· .. ntrario. 
· Sala. àaR sessões, i6 dl} dezembro de :1920. - Francisco, 

Valladares . - A' Commissão de Constituição e Justiça. . 
·' 

N. 724-1920 
·Considera de tttilidade. publica -o Hospital de Caridade de Sãd, 

Paulo de Muriaké, em Minas . 1 

O C<1ng1•ef:$O ·I\ adl'lnal resolve: . 
.Art. :1. • E' considerado de utilidade 'publica o Hospital 

de Caridade de S . Paulo . do Muriahé, em Ginas Geraes. 
Art. ·2·. º R:?vogam-se as disposições em contrario. 
Sala. tias s~sões, 16 de dezembro de 1920. - Francisc(j_ 

VaUada1'es . - A' Commissão de Constituição e Justiça. 

_N .• 725 - 1920 
Considera. de utiUdade publica o Hospital de Carrül.ade de Vi"'! 

çosa, em Minas · 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. f. º E' considerado .de utilida:de publica o Ho$,Pital 

de Càridade dí! Viçosa, Minas • 
.Art. 2. • Rev~gam-se as disposições em contrario . 

. Sala d:l~ sessões, 16 de dez.embro de 1920 . - Francisco_ 
Valladares. - A' Commíssão de Constituição e Justiça.; 

N. 726 - 1920 

Considera de uftlililtde pitblica a Casa de Cm•idade de Pont<\! 
Nova, em ;llinas 

O Congresso Nacional resolve: 
Art . . U E' considerada de utilidade riubJica a casa l!ê 

Caridade da c,iàade de Pont.e ~-9va, ~~.Minas Geraes .. 
Art . 2.0 Revogam-se as d1spos1coes em contrario. 
Sala das .c;essões, 16 d~ de~embro de 1~20. - J!'r~nci.sc<i_ 

Valladares. - Senna Figueiredo. - A Comm1ssao da 
Constituiçãb e Justiça_._ · __ .. , _ -· -~ 
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N!,; . .7·27 ,...:_ t920 
·considera de utilid(lde publica:.. o Hospital de Guararâ,. 

,,_ ~ em ~inas 

O Contresso Nacional resolve: 
· Art. 1." E' considerado d.e utilidade publica o -Hospital 

Coração de Jesus de Guàrará, Minas. 
Art. 2. º Revogam-~e as disposições ~m contrario. -
Sala üas sessões, 17 de dezembro <lie~ 1920. - F1·aricisco 

l7a.lladares. - A' Commissão de Constituição e Justiça. 

N. 728 - 1920· 
. . Considera rle utilidade 1nr.blica o Hospital de Moria~n1a, 

.•. - em Minas 

O Congresso Nacional r.esolve: 
Art. 1." E' considerado <l'e utilidade publica o Hospital 

rfo Marianoa, em Minas. · , · 
ArL 2.º Revogam-se as disposicões cm contrario. 
Saia ·dias sessões, ·17 de dezembro. ide 1920. - F1'artcisco 

:valladares. .- Sffina Pigueir:edo. - A' Commi_ssão de 
Constituição e Justi!;a._ ' 

·N. '729 - 1.920 

Considera de utilid<Uie publica o ASfllO de M'endigos ·de ·1uu 
de F61;a, em Mino.~ 

-
O Congresso Nacional resolve: 

· -Art. 1.;"E, considerado de uti<l~dad'e publica o Asylo ·de 
Mendigos, de Juiz de Fóra, _Minas. 

ArL 2." Revogam-se as disposições em cont.rario. 
. ' / . 

.Sala1 das séssões, 12 de dezembro de i920. - Francisca 
. Vollaàares. -- Senna Figuefredo. - A' Commissão de 

Constituição e Justiça!> 

·N. !730 - 19201 

Consi.clera de utilidade publica o Asylo João Em.i?.io, de lui:. 
de Fóra, em :Minas 

O Congresso Nacional resólve: 
Art. 1." E' considerado de utilidade publica o Asylo João 

Emilio. de .Juiz de Fóra. Minas. · 
ArL · 2.º Rcvogam-s'o as disposicões cm cont.rnrio. 
Sala das· sessões,· 17 de d.czembro de W20. - F1·~ncisco 

:'Valladares. 1- · Senna Firrueiredo. - A' - Commissão de 
Constituição e Justiça. 
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N. -731 - i 920 . 

C0:nsfrlera ele: utilidadrJ-prtblica o .4.s'IJlO de_ Orphãos de Brxl'br,t
cena, eui Jlirws 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. i. • E' considerado de utilidade publica ·o Asyk ie 

.Qrphãos da cidade de Barbacena, em Minas Geraes . 
. Art. 2. • Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 16 de dezembro de 1920 . - FranciscQ 

VaUadares. - Senna Fig uei'redu. - A' Commis-sã() de 
Constilui~:ão e Justiça. ·· 

N. 732 - 1920 • 
Conside-ra de utilidade p·ublicu. o Hospital de Entre Rios, ein 

Mimas 

O Congresso Nacional resolve : , , 
Art. · 1.. 0 E' considerado. de utilidade. publica o Hospital ac Entre Rioe, Minas. . 
Art . 2. º Revogam-se as disposif}ões em contrario. 
Sala das sessões, '17 de dezembro de 1920'. - Senna Fí

ytteirêdo. ,....... Francisco .Vallada.,.es. - A' Commissão de Consti-

N. 733 - i920 
i'onsidaru de utilútadc publica o Hospitai de Oli'veira, e-ni· 

illina.s 

O 'Congresso Nacional resolve: 
Art . . t . ~ E' considerado de utilidade publica o Hospital 

de Olinira. Minas. 
Art . 2. º Revogam- se as disposições em eontrario. 
Snla das se5sões, -l7 -de dezembr o de 1920. - Serma FigÚei

i·ado. · - Prancisco VaUadm·cs. - A' Commissiio de Con.sti-. . ..... 

N • . 73~ - -1920 
- Consirle1·a de tl lilülode pubUca a Santa Casa de Müerico1·d2'a 

de Ouro Preto, cm Minas 

O Congresso Nacional resolve: .~:; 

Art. 1 . º E' considerada de utilidade publica a Santa 
Casa de Misericordia de Ouro Preto, Minas. 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em· contra.rio. 
Sala das sessões. 16 de dezembro de 1920. - Francilco 

Valladw·es. - Senfui· Fiuue'irado. - A' Commissã.() dê 
Constitui~:ão e J ustiç!l. ...:. 
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N. 735 - _i920 
Considera d~ utilidade publica o Hospital de Palmyra, . em 

Mi;-.aa . 

· O Congresao Na,cional resolve: . 
~t. ~. • E' considerado de utilidade .publica o H(!spital 

'de Palmyra, em Minas Geraes. . · · 
Art. 2. º. Revogam-se as disposições em contrario; 

. sála das sessões, i6 .de dezembro de · 1920. ,...- ·Fraru:is··o 
:Valladm'es. ' - Senna Figueiredo. - A' . Gominissão · de 
(Joru;tituição e Justiça. . 

N. 736 - f920 
. -

• 
Considera de u'li~idade pu-blica o Hosp:ítal . de Queluz, .em 

Mintas . · ' 
O Congresso Nacional .resolve:. 
·.Àrt. i.º E' considerado de utiÍidàtle pU'blica o Hogpital 

de Queluz. em 'Mina,s. . · · 
.Art. 2.º Revogam;-se as disposiç&s em contrario. · 
Sala .das sessões, f6 de .dezembro de 1920 .. - Fra:nclsco. 

:~~alladares . - · Sen:na Figueiredo. - A' Commi8sã.o de 
Constituição ·e Justiça. 

-'N. 737 - 1920 . 
Considera ·de utilidade publica a · IS'anta Cp,sa. · de . Miserlcordía 

de Jttiz de F~ra. em Minas 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. · -i.• E'· considerada de utilidade publica a Santa casa 

oe Misericordia de Juiz de Fóra, em . Minas . 
.Art. 2," B.evogai:n-.se as disposiç3es . em contrario. 

· ~ . Sala das -sessões, i6 de dezembro de i92o.· - Fra11éísco 
iVanadares . ...._ Senna Fiqtieiredo. 
tuição e Justiça. · 

N. 7.38 _:_ i 92() 
'ÇonsUlera de utilidade iiubiica ~ Orphanato de Santo Ari

tonio, de Ouro Preto, em Minas 

O Congersso . Nacion~~, resolve: 
Art. 1.0 E' coD:si<'ler~o de utilidade publica o Orpha

nato de Santo AntoniQ, de.·_ouro Preto, Miníts . 
.Arl.· ·2.0 B.e'vogain-se "~s · disposições em contrario. 

:i · Sala das sesAões, 16 de 'dezerÍibro · Ú ·1920. - Francisco 
iValla.dc:res. ~ Senna Figueiredo. ,..:..... A' Commissão de .Consti• 
~ição e ·Justiça: 
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N. 739 - 1920 
tJonsUJ.era âe utilid<Ui;e publicq o Hospital de Caridcuie do 

; . Rio Branco, em Minas 

O Congresso Nacional resolve: 

Art .. 1.0 E' considerado de u•1·11·da~e nu11..c1;,,a o Hosp1·ta1 
.i:Ie Caridade de Rio Branco, em Mlnas. u ... 'li'""' 

, , Art._ 2. º Revogam-se as disposieões em contrario. 
1' . Sala das sessões, i 6 <tfo rleze'mbro de i 920. - Frctncísco 
.[VaUadares. - A' Commissão de Constituição e Jusíiita. 

/ 

N. 740 - f920 
ÇonsidÚa de utilidade publica o Hospital aJe . CtJrúiade da. 

Rio Preto, em Minas 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. i.º E' considerado de utílidade publica J Hospital ae Caridade de Rio Preto, em Minas. 
Art. 2.º Revogam-se as disposições em contrario. 1. 

Sala das sessões, 16 de dezembro de !920. - .Fra:ncisco 
jY-alladares. - A' Commissão de Constituiçâ<J e Justi<}a. 

N. 741 - 1f 

f}onside1·a de utüidade publica a Casa de CarUJ.a.de da cidade 
" de Mar de ·Hespanha, em Minas 

O Congresso Nacional resolve: . 
Art. Lº E' considerada -O.e utilidade publica a Casa de 

:Caridade da cidade àe Mar de Hespanha, em ·Minas Geraes. 
.. Art. 2,º Revogam-se as disposil;ões em contrario. 

Sala das sessões, 16 <le dezembro de !920. - Francisco 
~alladares. _;A' Commissão de Constituição e Justiça.. ' 

N. 7 42 - 192<1 

Çonsúiew·a de utilidade publica o Hospital de S. ·v.,;cente de 
Pauio, de S. Manoel, ifrm. Mifla8 , ; 

Congresso Nacional resolve: 
Ar~. Lº E' cohsiderado de utilida\fe pulbliea e Hospital 

S . Vicente de Paulo, de S. Manoel, Minas Geraes . 
. · - Art. 2.º Revogam-se· as disposições em <:ontrario. 

' Sala das sessões, 16 de dezembro. d~ ~ 920. ·-.Francisco 
(.VaUadar.es. - A' Commissão de Const1tu1ça.o e Justiça ... ...:. · 

' / 
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9:'?8 .ANNÂES DA ·cAJ.LARA 

N . . 743 ·- 1920 

Considera· de tttiiidadi pu'f:ilica"a Casa de .Carickid•.? de T1o·vo, 
em Mfnas 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. • E' considerada · d e uti1idad e p uh lica a Casa d·e. . 

Caridade de Turvo, em· Mina! Gerae13, . . 
Ait. 2.º -Revogai:n-.:..se as dispQsições em contrario. 
Sala das sessões, 16 ·de· dezembro de 1920·. - Francisca 

,VaUadares. - A' ·commis.sã.o de .Consti.tuição e Justiva .. · 
. 

_N •· 744 - 192·0 
éonsidera d.te 1itilidade . pitblica: a Santa ·ca.<:a do Rio Novo, 

· em Minas 

O Coilget~ssü Nacional rcsoh·e: 
Art. 1." E ' considerada de utilidade publica a Santa 

Casa de Rio ·Novo, 'em ·Minas Geraes ._ 
Art. 2. • Revogam-se as ~disposições\ em contrario. 
Sala das sessões, 16 de dezembro de 1920. · - Francisco. 

.VaUada:res. --.!... A' Commissão de Constitq.ição. e Justiça. 

N ;., 745 .- .1920. 

Manda · cobrar pelo dobro os i'lrlljJostos aduaneil'os àe · varios 
· artigos 

0 Congress·o Nacional decreta: . 
. Art. 1.º ·são cobrado& pelo dobro, durante · o ,anuo de 

'1921, os impostos aduaneiros. "igentes, que r~cahirem sobre; 
<Js artigos seguintes, importados do estrangeiro: 

a) tecidos .de sedas e suas confecções; 
,b) j::.ias 'e pedras preciosas de ciualqu~r. natm·eza.; 
e) chapéos de cabeça. e de sol de qualquer· ·especne; 
d) moveis de luxo, a juizo .do Poder !Executivo; 
e) brinquedps de qualquer esp~cie e para creanças. 
ArL. 2.• Revogam..:se as disposições em contl'ario. . 
Sala das sessões, 18 de dezembro de 192'0. ~ José Gon-. 

C,alves. _ - Benna FiguefredtJ. ~· ~.\.' CÇ>mmissã~ de Finanç.~s. 

E' approvado, . sem observações, akedacção final do pro~ 
jedo n. i81 C; de 1920. . . 

o Sr .. Presidenie - O projecto vae á. sanccão .. 

. o Sr. Presii;lente - Passa-se á votação da· materia eon-
atante da . erdem do dia. ' 
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SESS • .\o EM 1~ DE DEZE...\IBRO DE i!/,20 

\'.u la\'.ão t.lo projecl-0 n. 18, de 19.:?0, c'o11ccuen<lo melhoria 
1 :l~ i·durma aos -\'oluutario:s ria. Patria J1'isé Joaquin1 Go-n
~:alH"H e Munod Adolpho dos Santo.$; com pa.l'clJLW das Cum-
1111s~v1~s de )farinha ·e Guen·a e dr, Finunc;.a~. uu11 Lrnrio :.w 
·\1l'QjL~c.lo '~ favoravcl \l.l\ 'této que lhe fui <il){)QS\.o p\!\u ~L·. 
J'1•1•sich!11le <la Republica (vide projecto o. 18. A, ~e 19:.!0). 
:( ui~cus:süo unit:a) . · 

O Sr. Presidente - A votar.ão t.leslc p1·ojecto é :feita 1ielo 
tll'oi.:c.~so nominal. • · 

O pt·ojeclo é o seguial.e: 

~Ó· 1;"01~grcsso Nacional resolve: 

Al'l. 1. • :E' ccn.cedida. a n1clhorio. üe l.'~foi:ma, uo poo:;lo- <le 
:;" 1 sa'rgcnto, de accMdo com a tabeLla. C da lei n. 2. 290, <1~ 
J :J Jc dezembro <i~ 1910, ao anspeça<la graduado, S()]dadc vo
lnnLario da Patria José Jqaquim Gonçalves, inutilizado para 
o serviço do ExercHo em consequencia <ie ferimentos rece
hhlos ~m combate . 

Art. ·2·. º E' igualmente concedida melhoria de reforma 
'lltl posto de -sargeruf.o ajudante, 00ln <:Jireíto aos vencimcD:ttlS 
.t•clu.tivos a essa gra·dUa!:,ãO, do accórdo com a tabella C da lei 
11. 2.290, de 13 <le dezembro de 1910, ao vol·untar,!o da Paitria · 
:Mnnocl A<lMpho dos ·santos . 

.Art. 3. º Revogam-se as disposições em contrario.~. 

Os senhores que approvarem o projecto n. 18, de i\l21l, 
l'L'frit.11ndo o - véto - r esponderão - sim; -e os (1ur. re
j1Jltnrctn o projcoto, approvanclo o - -tdto - ~esporu:lcrão -

"ªº· 
O Sr. Juvenal Lamartine (2• .Scc;·elario, servirufo de 4")'. 

y1l'.1>cedo e~ chamada dos Srs. Deputados par:i. vortaçíio no
ni mo.l. 

:FeiLa a chamada, respondem - sin~ -. approvando o re
l••t•ido projecto 11. 18, ·de 1920, os Srs. Herculano Parga, 
,\lfr1•do H.uy, Sampaio Corrêa, Pau-lo de Frontin, Vicente Pi
rugibc, Mauricio de Lacerda, Carlos· Garcia, Cincinat.o Braga, 
Prudente de Mores Filho, João de Faria e 'Mano~l ViHa-
boim ( 11) • · , 

E respondem - não ...:.... a.pprovando o wUo e i·ejeitanüo 
n i•cfc.rido projecto n. 18, de i 920. u:; Srs. Antonio Nos:_ueira, 
Dionvsio Bentes, BentO de' ~1íranda, Prado Lopes, Lyra cas
tro, Cunha Machado, Arthur Collares !!foreira, Luiz Domin
~l\llP., .A::rrippino Azevedo.. Rodrigues Machado, Pires Rebello. 
:1oúo Cabra). 'Armando Burlaroaqui, Her-qiirio Barroso, 'rho
llHl:t. RO<irigues, Thomaz Cavalcant,i. .Osorio de Pah·a, Frede
\•li~n Borges. Jo sé Au;ust-0, Juvenal Lamartine. Alberto Ma
r111?hiin, AJfonso Barata, Oscat· Soa-rcs, Octacilio de Albuquer-
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que, Cofrea de Bi·iÜo; Alexandrino da Rocha, Pereira <!e -L~~ra , 
·Austregesifo, Aristarcho Lopes,~ Costa Rego, :Qeodato .Mai.a, 
.Pires de Ca-rvalho, Ubaldino de .A.s:iis, Pacheco Mendes, Joã.i.) 
Nang-abeira,.José- Maria, Raul Alves, Elpidio de· Mesquita, .Jl:u-

_gtnio Tourinho~ Leão Velloso, Manoel Monjardim, Heitor ia 
Souza, Mendes Tavares, Norivail de "Fre.itas, Lengruber- Filho, 
1\fano·el Reis, .Buarque de N.azareth, Ramiro Bl'aga, José de .,Mo
nes, Verissimo -O.e Mello·, Mario de Paula, Teixeira Brandão. 
Jos é Alves, José Goncal_ves, AugUsto de Lima, Jo0ão· Penido, 
Ame-rico Lopes,Senna Figueiredo, José Bonifàci1>, ·Gomes Lim;:i. 
Zoroas-u·o .Alvarenga, Antero Botelho, Francisco Bressane, 
Fausto. Ferraz, Moreira B randão, Raul Sá, W3=ldon:iiro <lc 
Magalhães, J>ayme Gomes, Alaor Prata, Vaz de Mello, Ga
millo Prates; Edgardo da CuDha, Mello Franco, 'Ferreira 
Braga, José Roberto, . Alberto ·Sarmento, Barros Penteado, 
-Cesar Vergueiro, José Lobo, .Rodl'igues Alves · Filho, Pedro . 
Costa, Carlos de Campos, Arnolpbp ·Azevedo, Olegario Pinto~ -
1.uiz Barthoi!-Omeu, Joã,o Pernetta, · Eugenia Müller, Celso 
Bayrµa, Alvaro Baptista, João Simplíeio, Carl()S Penafiel, 
Sergio de . Oliveira, l\la,:i;çal de Escobar, Oc.tavio Rocha, Do
mingos. Mascarenhas, Bamosa Go·nçalves, Joaquim · Osorio, 
e Carlos Maximíliano (98) • · 

O Sr. Presidente ...:;... Responderam - sim - 11 Srs . 
D&putados .e - não -:-- .·~a SJ:'S. De_ptitàdos. 

Vae-s~ procede?; á _leitura dos nomes dos Srs. Deputados 
que re~ponderam - si11?-, 

O Sr. Juvenál· Lamártine (~º Secretario, se-rvindo· de 1•) 
:procede .á leitura dos nomes dos Srs. Deputados que · respo:n-
d.eratn ~ si7n, · · 

O Sr. Presidente :_ Responderâm - sim - f.1 Srs . 
Deputados • 

. Vae-se proceder á leitura dos nomes dos Srs. Deputados 
que responderám -:- . niio. - · · 

O Sr. Cdsta Rego (supplente de Secretario, servindo de 
.2•) prooede . á leitura dos nomes dos Sr~. Deputados que res-

. ponderam. - não. • ' 
- ·-

·. O Sr. Presidente - Responderam - não - 98 Srs. 
Deputados. 

Q: -project() não foi' ma·ntido pór 98 votos contra H, to
tal~ i09., 

O pi'o-jecto vae ser. areliivado. 
_Está finda a votação . PasSa..;.se ás materias · em dis- · 

cussão. · 
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SESSÃO EM 1.8 ·DE DEXJ!,..'1DRO DE i920 

3• discussão do projecto n . 687, <le !920, abrindo os cre
dites de 9. 956 :286$~32, papel, · e de 571 :S.75$9~0, ouro, -su_p
plementar a diversa& veJ.'.bas do orçameuto vigen,ie do .M.rru.s- · 
>i.<!rio da Marinha. · · · · 

Encerrada e ami.un<1iada a v-0tação. " 
Approvad~ em 3• discussão, o seguinte 

Pl'\OJECTO 

N. 687 ~ :1920 

O GOD.$L'esso Nacional decreta: 
Art. 1. 0 E' o Poder Executivo . autorizado a abrir, pe!Q 

Ilíiniste'rio da Marinha, os creditos na importancia . total de 
9 . 91>&:286$932, papel, e de 571 :875$920, ouro, supplementa.-

. res ás verbas 6•, 7ª, 13", . 18\ 19\ 20", 21 •, 22", "25ª e 26º do 
orçamento em vigor, destinados a attender . :i. diversa.s · des
J.J~~as do mesmo ministerio, no corrente el:ercicio, assim dis
criminadas: 

.: ! 
Verba. 6 .. · • • • • • • ......... ~ ....... .. ............ . 
Verba 7"/ •• 
Verba f3"' 
Verba 1-7" 
v~rba 18" 
Verba 19" 
Verba 20" 

· :Verba 21" 
Verba. 22" 

. :Verba 25" 

:Verba 26'" 

., ..•.•••....••..•• . . 
......... .. ... ... ....... .. 
.......................... ..... ~ ............... . . . . . . . . ........... . 
.• .. . .... ... ............ . . . . . .•.• ...... • ...... •.• .. •.• •.; 

• • .• .. •. r- ••• · ...... . . . . "' .......... •!,: 

/ Papel 
1.613:530'$786 

288:269$336 
244:229$976 

2. 755 :080$450 ' 
i.300" :651$401 
L 619 : 726$~68 
t .470 :163$751 

118 :93Ui784 
300:000$000 
Jt44:973$980 

OUro 
S71 i875$920 

Mt. 2. • Revogam-se as 1isposições em contrariO. 

O Sr. Mauricio de Lacerda (pela ordem) .,.._ Peco' veri-
ficação da vota<;ão. . 

O Sr. Presidente - Vae-se verificar a votaoão. Peço aos 
nobres Deput.ados que occupem suas cadeiras. 

O Sr . Maurlcio de Lacerda - Desisto do requerüttenfD. 
6 . 

O Sr. Presidente - -O projecro n . . 687, ·de i92C, vae ã 
Cotntnissão de B.edacção. . 

o Sr. Raul Sá (pela ordem) .requer e obtem dispensa àe 
impressão da reda:ecão . final do .. P.r~jecro n •. 687 ·A; ije i9ZU," 
.aWn ~e s&r itnmedl~ :vof.8da.. · 
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E' lida e, sem <ibservações, approvada a .seguinte: 

REOAcç..:\.o· 

~. 687 A - 102-0 
1 -

Reàacçií.o lin1!l ,fo pt0jecto n. 68í,: 1le 1920, ab~·imlo os credi
tas ele 9. 956 :286$9:12, ·.papel, e de 57.f :8i$$920 oiiro 
.mpplcrri.ent~ .á: dit•e-rsas ?Je1·bas do on;amentci :~í{Jenta' 
ílo Mini.~terúl''fda Jlarinha . ' 

O Congresso :\'acional doorcta: 
. Art .. 1.º E' o Poder Executivo autorizado a abrir peio 

Ministerio ân !\farinha, os creditos na importancia t otal <lt! 
9. 956 :286$·932, papel •. e· de 571 :815$92(), ouro, supplemcnta
rés ás verbas 6'. ·í", 13", iiª, i8ª, 19 .. , 20•, 21 \ 22•, 25." c.26ª; 
do orçamento em vigor, destinados a attender a diversas des-. 
pezas do mesmo ministerio,. no corrente .exercicio, assim 
descriminada·s : 

Verba . 6ª . ; . .. .. ..• : ..•....•.. . •.. ... ... . : 

~:~~: ';;. ·.: ·. -. ·. ~:: ·. ·:: ·.: ·::::: ·.:::::::::::: ~ 
Verba ií« .....••.•.•••... . .•....•..•.•.. . 
Verba .18": . . . • .. , · .••••.....•..• . .. . · •.•. · . .. 
V b •< . - · 
V

er a . ~ !.I: : . -. ... . '. ....... , , . .., ........... : .. . 
erba ~O •••• . ·, ••• •••• •. • •• •••• ••• .• .... 

Verba. · 21"' · . .• . . • ........ ... •. . • . .. .... .. . 
Verba· 22• · . .. .. . ............. . . .......... . 
Verba 25ª . ............... .. ..... .... . -· .. . . . . 

Verba 26ª 

Papel 
:1 • 613': 530$786 

288 :269$336 
244:229$976 

2. 755: OSC$4õ·:l 
i. 30-0 ;65i$401 
1. 5HL:726$-í6S 
:1.. 410 :16a$751 

. ii8 :931$78'1l 
.300: 000$000 
'144 :Y73$980 

Ouro _ 
571 :.875$920 

· Art. 2." . Revogan:i-.se as disposições em ·contrario. 
Sala das Commissões, :tS de dezembro de· 19~0 .. - P1·ado 

· Lopes - Carlos Garcifi. - Jlaui Sá.. . 
. . 

·O Sr. Presidente __, O pro,iedo n. ti87, de, Hl;W, va.e ao 
Senado. ; · ' 

. 3~ di~cussão u•i pt•(1jt'clü u. ti8L 1fo 19:W: :1u.f.1)l'iza11do .:~ 
él.brir o cr-0difo especial de :! L 50U-: UU\)$. .Pª!'ª pagameuto a0 
eCimpromissos assumidos pelo Llord ~ras1lc1ro. 

O Sr. Presidente - Acha-se sobre a l\fesa a seguinte 

J.:;ME~DA 

Consid.-ranrlo QUf! não p {1de S•!r mais r•renwnte a Iltlce;.;
sidade de pagar ::? 4. 000~: 000$ ao Ll.1)yd Br~ílcirC) do que a d·~ 
pagar aos serventes da Saude Pub!Jca .p..:; ate 2·0· % e até 50' ':ô 
o~torgados pela munificeucia do Con~'l'(•ss1.l; 
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SESSÃO EM iS DE DEZEMBRO DE 1920 

. Ott';" a Ca.mar'.1 pela. ·voz de muitos dos si>1!~ memb~os ;iá 
· se mamfcsfol! a ~avor desta medida; · , . 

. ~Que os mf<>lizcs Sl'rvcntc>s <'!itií.o ganhando apenas 130~ 
·e. :1.,0~\ quando antes d~ reforma, com os ,15$ que lhes ha
vinin sido dados, pcrcC'b1am 180~000: 

Quíl üSRO aug;ffiento. ali!Íi; .i:í votado 1)clO Congresso, só 
11rec1sa destr, crrd1lo para ser !)ago; 
. . Que essa pobre gcnW: está morrendo de fom" e qu•e con

t.mua11do nrstc eslado, longe de sor util nn combate ás mo
lr.stias, principalmcntc á tu.hl'rculose-, será perigoso vetor 
della, pelo que votar este e.redito é promover a defesa social 
eoni'ra 1.m<lemias, cpidl'mias P, p:mdmia~: 

Proponho a seg-u.inte emenda: 

Accrcscente-sc: «e mais 4iS :000$, ~endo i68':0000 para 
pagar a 400 serventes da Saude I>ublica que pelo r egula
mento ficaram ganhando 150$ pelo r 1':;ulamento · ultimo do 
Dl.'partamcnto referido ; e 3·15 :00'~' a 5'0'-0' serventes que f i 
caram PP.lo dito regulamento percebendo 130$. Ludo nos ter
mos da lei do Congresso que mandou dar té 20% aos emwe
~aJos que ganhem i50!j; e at<! 5() o/o aos que recebem menos 
oe H:í0'$.:i> 

Sala das sessões. i8 ·de dezembro de rn:w. - Nicanor 
i\'asr:irnento. · · 

A. Mesa não pódc accP.ítar a emenda po.r nã.o ter :relacão 
d.frccta e immr.diata com o projecto n. 681, dr. 1920, de· aec-Or
do i:~m o ReSimcnto (art. 263, paragraphos 5º e 6º). 

Encerra.da. ~m 3" discussão, d0 projecto n. 5~1, de 1920 e 
annunci&àa a votação. · 

()Sr. Ma.urieio de. Laeerda. - Pe<"p a pi\1.3.vra.. 

O Sr. Pr.esiden'te - .\discussão já está. encerrada, e o 
projecto já foi a.pprovado. 

O Sr. Mauricio de Lacerda- Ped·í a. palavr~ sobl'a 
o }JI'ojecto, ant~ Je sc!r o mesmo appro1·a.do. Quando V. Ex. annun
cía.va. a votação, solicitei a. ?3.favra;.. V. E:t., a. ess~ tempo, encerl."ou 

·a díscussão e. dccfarou a.pprovado o pr~j ecto; mas pc>só!O asseverar a. 
Y. Ex. que pedi a. pa.lavra antes da a.pprovação. · 

Requereria. a.\". Ex. que t•cconsíderasse o seu despacho, por
quanto se trata de um. ci•edito de 2-í . 000: OO()S piU':l. o Lloyd, credito 
vcbmneotemcnte combatido na (;omaiiss:1o de Firwuças. 

Ba:;ta dizm· que por conta desse Cl"edi.to e:tistem di.!Spczas a fa.ze1· 
com o ca1·n;l\·a1 ! Pagam-se pelo L\oyd atú despE!r.as de--clubs carna.va· 
lascos ! Entendo que pagal' o; brodlos ofüui:i.cs e rc:r.lengo~ é muito 
dghroso para. :> N11.çio, ma.s pa.ga.!." a:> fürr;i.s e os lan<ta-perfumcs. já. é 
demais! ••. 
. Nest:ss cooillções, Sr. Presidente; si V. Ex. deçla.ra.r a.pprov&;.io o 
projeeto, sel'ei obriga.do a. requerer a rerifica.çã.o da. votac?-o. 
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. O Sn. PntsmE:.-.n: - V. Ex.~· . periiu a. · pa.la.vr a quando a Mesa' já 
havia. annuuciado o resultado da vota.~o. 
· . O S1t~ MAuruoo DE LACERDA '_:.: Pedi a. palavra. para encaminhar a. 
votação·. · 

O SR. Pruts11>ENTE - A ~esa n'lo oaviu. 
O Sn. *mucro nÉ LACERn~7- V. Ex. e~tá. engana.tio. Ma;;; si_ V. 

Ex. riào ou,:iü: ~ppell> .ie. V. (i;x ~ · pa.ra. os coll~as presentes, que me 
Ouviram por dive.rsa.s vezes ÍIBÍStir. peh. pa.favra : . 

. . . O Sa. PJlEsa>ENTE ~A Mesa nã.o tem o proposito de précipitar as 
rotações • 

. 'o Sn. ~h.tm1CI0 DE . L.~CERDA - Não estou ~mp.resta.ndo · esse 
pt<>posito ~Mesa. , 
_ · O Sit. PRESmE~TE ~ Mas si V ... E~. ao;severa. t~r ~edido a. palavra. 

a tempo, tem a pa.lavra Jmra encammhal' a Vútaçã.~. , 

O Sa. ;,fAUJUClO DE LACERO~~ Quer dizer que V" · E_x •. coo.corda. 
em que a votai;ão nã.o foi coucluida. . . 

•• . . ' 1 

· O SR. PntstoENm - Tem a pala.vra o nobre Deputado pa.ra. enca-
minhar a votaça.o. . · . 

9 ~11.. '.\IA~CIG DE L1.CER."DA (pa7a encaminha? _ a votnção) -
Sr. "P~siiente. vou req!1erer o a.ti:i.mr•nto da votação e peço a V.Ex.· 
que me m~niie um impres~o do projecto. . · ' · 
.. ·. . . . . . . . . . 

O S:a.. PRE<;IDEi"'l'TE - A" discussão e::;tá. eo.~erra. ia e· o r equei·imento 
de ad~mento só pó ·Je ser feito durante a. disc\1$1.°o. · . . ~ ... . -. . ' . . .. . 

O Sn: M.\uircto DE LAcno~ - Apr>ello da decisão de V. Ex. para. 
um exame ma.is attento do Re11:imet1to. Req u,~r-se o a1ia.mento de 
um pro'ect·> dut"a.nte a. discussão · 9u· dura.nte a· vqtaç<i.q. Qn:i.lqnei· 
re:iueri oento referente ao and:-imontó ·de um -pro1e .~to, dut-ante a 
cfucn~ e sem prr>juizo des·;a díscussã.o. independente de numero; 
o ·actia.mento só póde ser feito .qna·ido ha nnmerp .na c~<;a. 
. · Posso n:i.o tcr'requeri lo durante a. discussão o adiamento do pro· . 
"jec!D. P!>l' pre~end~r pe lil·o ·!1~ ~ora. ela._ yotaçã.9.-

0 Sr·. Paulo ae ~.rontin ceque.l"eu, na ternpos, aqui, sobre· o. pro
.}ect~' ~1a.ti'!'O !!-OS 'chaüffeurs, já encerra.tio, uq:i . a diamento por 
oito·4ias.. · · · · · . . 

O.SR. (>ng';IDENTE- Vou.1êr o .Regimento:.· 
<< Art. 32:;~ . Qualquer Deputa.io poderá. requerer por escripto, 

durante a riisCllS~il.Ó d'l urna. p~·oposiçã.O, O adiamê11to" da. · sna. V()ta~ 'í.O. 
·, Art. ·327. Ence.Tad;t. a discu•são de uma· prô"posiçã.o, nã.o mais se 

ad!llittirâ ô a~iamento 'de' sua votação.,, · . 
. O Sn. MAua"rcro .PE LACERDA-:- SPi q~e os termos do Regimento sã.o 

ei;tes~ mas já es~va·em v;gor esse Regimento. qua.udo o Sr . Deputa.do 
Fror1tiu, no nrotecto relativo aos chait.ffsur.~ . :í veo!la. de bebidas, de 
cocaína. de n1Jrpbina., etC., encerrada. a discu:;sã.6, requereu e obteve 
o adiamento.· · 
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Entendo que o assumpto é de tal magnitLirle que ... (susmn·o). 
Hegfatre-s~. Sr. Preshl~ntc, o rlia.logo que a.r,abo rfe ouv.ir, entt·e 

dou.s Oepu~;ido~ gov~mistag: um rlíz c1ue essa ~ uma das maiore:; 
pat!farias do Bra,.,;il; Ol.1t1·0 dií: que nio pofamos asse~ura1· CJllC ó das 
ma~ot•es, porque será. aveatura.r demai:;, pois talvc:r. :i.inda. haj<~ 
ro:i1ox:es .•. 

Sou um ílepntado da. opposic;;fi.o e ·não sei o' que dizer em favor 
do Governo nesse sentido. ·· 

·Sr. Presi:tente, não tenho o pl'opo;;Ho de ernbara.çar·, ou de im
pugnar o pa~amcnto das dividns legitimas do tloyd, mns é que ti~. 
nessa:.; rlespezas rio Ltoyçl, scg1mio foi <lenunc;iado na Gamara e na. 
proprü:. f.0111missão de Finança.o;, vcrd~.dcir9 desdo da renda dc;::s;L 
emproza, <"Om o qna.I vamo;; no;; couforma1· de olhos fecha.düs, <tgnr:i .• 
Subvenções indebitas, csc:ar1r!a[os:ts, pe.~so:tcs, secretas, immoraes, 
tudo isto pt·ovcio .-Ja fonte de ·re11da dessa. emproza. 

Pt>is bem, agora \"em o Congrns>o, e, ao apugal' das luzes, sem o 
meno:· exame deti.i'i de~~as contas, e as approva. globalmente; e na. 
irnprirta.ncia !e 2 í,. D ~o contos fica o The~ourn co-1•cspons::.rnl, senão 
r~s!}Jnsavel lrnfoo, [)')[O pagamento de divi ·ias que qualquer pa.rticnlal' 
tei:ia o vnlga.1· pejo e a vergonha de inscrever n.i.s suas despeza:> • 

. Entr'ctanto, o Govet'no as subscreve, a5 admitte, as adopta. 

· O Sr.. ·l'IIExoE~ TAvA1rns- 3fas em qnn época. íot•a.m feita~ es:;a;;; 
despeza.s, ei>:>e~ pagamcutos indevi:ios? :\ão foram feitos 110 actual 
Governo. ' · i 

· O Sr1. 1\Lumrcro nr;; LACERDA- O apat•te do nobrn Dep1~t'âdo moito 
mc·ajuda. Si a época em que lot·am fdtos e:;ses pagamentos ou es.sa.s 
e' espezas aã.o é a. do Governo actual, com q11e se desculpa. o Go~·era() 
actual, que nii.o tem a iniciativa dessas depez11s, em agora. a.pani
gt1al-as. protegei-as, advogai-as, e pedir a.o Congresso o seu apoio? . 

O argumento prova. demais. ' 
Si fo~sem do Governo acttta.I, ainda p:1dfa httver a. Iogica daquellr>. 

que não quer dar o braço a tor .. :er, mas si nao são do Govcl'oo actual. 
e ('.:>te oão quet· ter o trahalho de e:came das contns e p~de à. Ca.rnara 
qne, á fé do p:idrin!10. approrn cssil~ contas, eh d1rn~. uma: ou ai. 
conhece a d<Í- sua. cumpliifriaje ás mesmas e. n io ptide se defender d() 
voto que nos p~de, ou 1110 no. conhi":CC e· pede t Camai·a qur:, como 
f.ll!e, as ;ipprove com plena incouscien.:ia. d;i ma teria. 

O Sa. ME:inEs TAYARES - Et1 queria apenas dir.c1· que a critica. 
de V. Ex. ao :w~ua.l Governo não é pot' tel' rnan:fa.á!;) fazeL' ou pagar 
es:;a.s contas, e sim pot• não ter oxm:cido a critica sobL'C ellas. 

O Sn. l'.l!Aunrcm nE L,\CEnD,\ - Q11cro dii:;cr que a resa.lva de 
V. Ex. ein favor do actual Go~·cruo, e em (;1\'<W dos .lnteriores não 
procede paio sci.:11iate: porque. si ;is contas fora.iu íeita.;; pelo Govern& 
ante1·ior e !iU.O rcrrovavcis, nr~o se explica 1;omo ~te Gol1erno poS·· 
tcrior - o a.et11;Ll - ve 1ha solicitar da. Ca.ma1·:1 a a.ppr1>vaçi10 das 
:inesmas e p:i:;amcmtt: ,1c.;sa.s quo.mL.1.~. seil'l as lo1· examinado. Si ell~ 
as e:>.t>rninou e co.u ell;ts e~tá. d..: . ac..:ôrdo, não se µôde delende!·o 
dizendo que o Governo aQtet·ior é que teve ~ cul!.lª~ enm~, e~~~ 
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a.pprovando inconscieutemeote -ou por inte1•esses inconfessaveis, ·o que 
não quero admittil'. . . . · · 

. O SR. ~E1''DES T.11.v.ARts - Não é culpa 'àeste Governo·~ A critica. 
de V. Ex. não o aLtingc. E' .o que, deSde que o nobre Deputado sa-
liente, me satisfará. . -
· · O Sn. J.\-IAUR1CJ0 DE L\CERDÂ'.~ Perdã.o, não posso salientar, nrio 
posso satisfazer o desejo de V. Ex. · 

O Sn. MENDES TAVARES......:. Como V. Ex. tem se. collocad~ no ponto 
de vista de critira ao actual Gove1no·, pareceria que essa. critica . era. 
tambem ao Gonruo a~tual. . . . · · 

O SR. M.t..uRtc10 nr: L!CERDA - Nã.o se illuda. Não é essa a figura 
que sustento d~ tr~buna. · 

- O Sn. MENDES TAVARES - O nobre Depa.tado precisa àceentuar a. 
quem cabe a responsabilidade d.e.ssas contas, t:lessas despezas. Deseja.
ria. que V. Ex. concordasse coiµmigo em .que se houve immoralidade 
não foi praticada· pelo Governo acLUaL · 

O S:a. !lfaurucio DE LA.CEl\DA. - Adeus vioÍa ! Assim não nos ente:!-
. demos. · · · 

·. 

O SA. MEND~ TAVAll'ES - Já. entendi muito bem a Y. Ex. ,·v. Ex. é 
que .ó.a.o está me entendendo. · 

o SR~MA.U~Cto DE LACERDA - .Êstoú: V. -Ex. ' quer defender o 
actnal Governo e s'eri ~che dos passados. 

· ·O SR. MENDES TAVARES - Quero que V. Ex. confesse que s:.la. cri
tica. na.o é dirigida ao actual Governo, porque a elle não cabe a res
ponsabilidade de taes contas-on dísperdicios. 

O _S11.. PIRES DE CAltvALHo - O argumento é que o actuàl Governo 
se torna responsavel 'por esses.factos, pedindo 3 a.pprov:a.ção. 

O Sa. MAURICIO Pl!: ·LACutD.\ - Sr. Presidente, ba. um domínio, o 
do men fõro iatimo, o das minhas idéa.s, sobra o qual en poss2 
dizer. . · · . · 

-· Estou accusando o actual Governo (e agora: fique o nobre Depu
tado com esta explicacão si me quizer fazer este favor) pelo que passo 
a. exp0r . Nào tendo in"teresses pe.-;soaes junto ao.actual, nem os tendo 
ti'.io junto aos antet•ioros, participo da isençILO de animo neccssaria. 
para figurar a seguinte bypotbese. ' . . 

A desJ?esa. foi feita pelo Congres.-:o ? N ti.o; foi feita pela admi
nistração. :Si a. a d mi nistl'açã.o p as.sada. fez esta. despeza, corno poderia , 
cu, deputado na. occa.sião em que clla ora feita., a.ppt·oval-a on des
:i.pproval-a, si não me era da.do no momento julgar da. mesma ? 

Veem agora. estas despetas que. no dizer do nobre deputado foram 
feita pelo governo a.ntel'ior. O governo actual .as submeLte ao nos5o 
estudo, pedindo a. noss..1 11pp1'0Vação, não pede A rejoição das contai: 
más, senão a. a.cceitaçào global das mesmas e o pagamento immodiato, 
pelo que se conforma fa totum com cada uma. das pareollas. · 
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· O SR.. _.SAMPAIO Coruu~A-Pcrmitta. o nobt'C deputado um ligeiro 
aparte. v .. Ex:, labora cm um equn:oco a. esse respeito. Si fosse isso, 
~seguro a \·. bx. que, como relator que fni do parecer sobL·e o pro
Jecto, nã.o te.ria. dado o meu vo~o. concluindo pelo projccto da fórma 

- por_ que e:sta. Reser1•0-me para, da. tribuna., dar as necessa.rias c.xpli-
-caçoes a l . Ex. . 

. O Sn. ~fauBrcrn DE LACERDA -Aguardo as explicações qne 
o nobre deputa.do pelo - Distl'icto Federal promette, e p&lo 
estar certo de que . quanto á fo1•mula proposta. paL·a. -app1·ova<;<i.\I 
des te credito, quanto ao exame que CCL'á feitos das. contas, S. Ex. 
cuja. alta. intelligc11cia , cuidad<> e esmero nos seus traba.lhos :>ou o 
primcit·o a reconhecer . . • 

? Sn. SAJ!PAro ConnEA - Bondade de V. Ex. 

O Sn. ;\faunrcro D~ LACEllD_\. - •. • ha de commigo concluil' o ~c
guinte, si -responder ás duas pargunt;is que llle vou fazer: que· na:; 
despezas englobadas nesse credit.o tota.I ele vinte e qua.t.r J mil contos, 
h:i. conui.s p~i.-ci:; de rejciç<1o, de impugoaç.fLo. 

O ~R. SAlfP~to Con.nc:tA - Responderei <1. V. Ex. . ~: . 

ú Sn. • .NfAURJC!O DE LACERDA - V. Ex., me diga, pot• úxemplo, so 
não ha :mbven<;.ão a. clubs carnavalesco:; -? , · 

O Sll. s,Uii>AJo Coa.n.EA - Náo ha, e ahi é que está o engano 
de V. Ex. ·- -

Se V. Ex., me per.mittir, explicarPi em aparte, que será um 
tanto longo, mas assim é preci~o p~ra elucidar. -

A administração anterior permittiu que o Lloyn fize:;;;e despezas 
que uü.o de;·eria. tel' elfectuado ; o Go\'erno act1Jal elfeccuou despezas 
de admioistraçlo do Lloyd, propriameate ditas. Por S3l' mal admi
nistrado, ou porque a situaç<1o =-e modifiea.ssc (nã.o indag-o isto); 
chegou o Lloyd ·a. situa~-ão actual Je deficit, e 9 .Governo dirigia-!'ie ao 
Congt•e;:so, pedindo crerlito~ para pagar contas de fornecimentos 

. feito~ 110.s dous ultimos annos, p.or diversos, ao Lloyd, en~ampa.ndo, 
assim, e Governo as dividas des~a cmpreza,_ para com os seus fo1·ne
cedores o em mensagem enviada ú. Camara procuron justificar não 
as conta.", ma;; o deficit, a.llega.ndo q1:e o Lloyri effectuára pagamentos 
de contn.s taes e ta.cs, no periodo antc>rio1· . - · 

De mocio que, es .. o:as c·mtas _passiveis ·Jc critjca já foram liquidadas 
rfo ba muito. Do que se trata ago1·a. é de abrir c1·eóito para pa.ga.
mento de contas e fornecimento .. ; feitos, e foi por esse motivo que, 
encarrega.do de relatar o pr;1jccto, previa.mente expuz a questão á 
Commissü.o de Ftaanças, declar<}ndo aos collegas daquella. Commissã.o 
que não podiamos da1• o credit.o para pagamento dos vinte e quatro 
mil conto:; ao Lloyd, encampando a-;si111 as despezas foi tas :interiormen
t e; da.ri.amos o ci·cdito para pag<tr as ciespnzas da atlmini:;ti:açãoactual, 
decut•rcntcs .:e fornecimento~ de cornbustivel e m&~oric1.l de consumo, 
para que css~:s cousas rossem satisfcit-1s pelo 'l'llesouro ~acional, apôs 
pa~c:a.das pelo Tribunal de Contas, e não :is outt'o.s porque 0.>:'-as a _que 
V .ix:. se 1·ofel'iu, .ii o-;tflo pa.gas e hem recelidas. 
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·. _ ANN'Al!S IDA CAMAR.\ - . 

; O SR. 1\humr.ro DE LACERo-1.-Yalha a. confissi.o. Eú me ps.·mitti-
rei dizer que nesse projecto lla advoga ios. · 

O.SR.: S.>~'([>AIO C()RREA-'.\t"i1o du~ido. 

O SR. \h.uRrcio oE ·LAGER.OA-'-E:;b:no.:; Je bôa ré, di.:;c11ta.mos esse 
projf!cto em que ha por.·enta~:ns. , . 

. S'.3~u11do o aparte do nobre Dcpll ta:'lo, a ~d ministração anterior 
do Lloy:l (S. Ex. osq11et~e111o-se de infOl'lJW.r a data, quando come-
çou e quando acab.10)... , 

. . o SR. s-\~IPA!O COltREA-Posso nffi~m'l.l', uma vez que V;. Ex. pe
de cxplicac;õ3s, que as 0oritas q:te for.im r~ netti:ias at> Con;re;'3o, 
C?u\unta.meatc com a. .-uen~age:n:, as ta.es con iern11a.vei.;;, sito ante
r1orns a 1919 • 

. O ~R. ~kciucto o~ LAéE11nA_.:pl'\~rt a V. Ex., Sr. Presici.ente, pa.ra. 
descontar o prazo que pe1·.uutei co,n o b·Jnrado D~puta.Jo que a.S!;im 
está dis[,ensaJo de faiJa.t:". · . . . ' 

· _O Sa~ SÁ".\1P.A.io CorutEA-V. Ex. cedeu: nã.o permutou. 
O SR. Plt~•Di~.TE -Pevo dizer ao nobre D~putado que o R.e!?imen-

to 6 termmante~neste po1íto. - -

O ~R. MAunrcro DE LA '.Ell.oA-Entã.o. Sr. Pras"dentc, en me sento. 
E' inutil discutir '.le~ta Ca•a. Trata-se de materia r.~levante, ínipor
tanfc. ·A Ca111a1·a v,)te-a. co no entei1rlcr : e·n cimt do Re~i..iJ..te;ito, 
dentro do Rf~gimento (JU p 110 Regi1ne;it'.l, ma~ fique· co:iveúcida de 
qne este prOj"!.cto tem :i.dvogad"'I,"' essas cl)11tas p:ira:1y'llphos. A e!.:pli- __ 
cação qu11 eu ia dar ao nobre' Oepatadoji ago:a nao pQssq •foixar de 
adduzil•. 

S. &x. rle~eja que a C<:>rni:rt=>.ss:> f'Ubra com o. seu assen rimento, ap
prov:r.ndo -0 p tga. i1ento :ie cont 1!1 rfo · forac~ci n.·nto:;, a re;; 11nsabil,da
dc de ai nini'1.tra lores ·que de;;vbram do ren la do Lloyi para e:;sas 
despP.zas i nconfo . .;sa \'eis. 

Si o Con~r·cs-:o se 1'.ec11sas.se :i rlar estn cre.'ito, p11 ~i promovesse 
a. res·lon..;atiili1arle rios 'Jlle d,~sviaram in ·evi iamente' ren las do The
souro.paL'a bes dns1wzas, não tnr.a.•r.o~ ne~tú mOJ:D. •nto a lolorúsa. sur'." 
preza ·1e votar 24.QOO: •OO;) {lt1ra pa.:-a.me?ltl) !e fo:necii 11•.;n1.os, a uma 
em preza que de$do:1 talvez ign l q11ar1tia. sen ;o a 11pwxima la. em pa-. 
gament1 de e.,rmza<; que 11ào c•)·;f· 1s~.:i.. ne1n podn ·"teclara· •. 

· O Cone:res-.o. por n lo investi~ar :i~ co:iras <interiores, por aão pe
dir :i.. rt>,pon--abíliiade le taes de"p,7a.', pratica nm :,cto de cumplici
dade; ol!cul a o delinqH<~nte e o .!elícto, mandando pagar todas as 
faltas por' e.l;e comrnettida.s. . 

E' nesl.e .senti ·o q;ie, rl z'a e11, o govel'no fa.1tou por- omis~ão ao 
cumprimento do dev~!r a ~mír.1istr:-tivo, que lhe ínéÜ:nbe, de respon
sabilis:t.;<l.o dos que lizer:im semelhantes c'.ontas. 

Assnn, \'ac o rorn.~"·ess · • votai." um ••r<~ iito pat·:i. tll.pal" o;; rombos 
feitos na cmprC.Za nacional do 11a.ve~a.çã.o, pOI" i:riciu d~ contas i.1cou
füssa1'' is . 

..\ q11"'Sti'10 e~tá po"t:'l. e r~quc~ro p..-a o pruje~to \"OLaçlo nominal. 
(Muit~ b~m; muito Qem). · 
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SESSÃO E:V( 1'8 DF. DEZE:\IBRO DE 1920 

Vem á mesa e 6 lido o seguinte 

REQUERIM:EN'l'O 

R·equeiro a votação nomina1l para o projecto ri. 681, de 
f 920 •• 

Sala das 
de Lac<r."à.a . 

sessões, 18 de dezembro <lP- 1920. - Manricio 

Rejeitado. 

O Sr. SaJnpaio Corrêa. (•} (para cneaminliar a 110-
tação l - l'L' li ui.1at' , eat de.o .. :·~·,.d..:•;cr .a.o honrado Deputado polo 
R 'o de Janefro as refe~·enci •S feitas ao r·cL.tol' clc~te pL·ojc~to . . S. E:<. 
det'la.ra qiw n 10 se r>o:leriíl v:~r neste. c~mo em qualquct· 0·1,tro caso, 
sujeito <10 se11 e;;t d'>, nest·, i:a..:: , nc11~11ma commnnica.ç'io, de 
qt•alqner fótma. com" advngad.) de-te ou d.1q11cllc Oiltro p i"Ojccto. 
Preciso csclare e t· a C:omat·a.. afiiu de quP. es.a possa \·otar com 
a.b~luta consciencia., certa de qrn não proc~:lc et•1•ada.mentc, poeque 
todas as 1'\uvidas quE> as-;a.ltararn o E>.spil·ir.o do nobt·e Dcputa.rlo . e q nc, 
talvez, .tenha assalta.do ~ espi 'ito dos 111 cu~ t:ollegas. eu tem bem a s 
tive . Pot> is.<;O cstuclei muito cniri;:do~arrc11te a 111e 1sa.gem que a mim 
foi distribuída pelo Sr. presidente da Commis·ão de Finanças. 

0 f;:cto a e::-.:amin!J.r é O SCJ..-uinte: 0 Llo_v:I deve hoje, pôl' mo
tivos diversos, que oão p11de .. i d~gr:r, :i. forn1ocedores ..• 

G SR. AI.VARO BAPrr.~rA. - Hoje oi.o. 

o Sit. SAK!'ArO e lRR~l - Po•rro:tt:i-mc o nobre Deputa.d.o. Não 
estou c.omp:i.t'andó o pass:.do com o presente. 

o S11~ ALVARO BAPTHT.'\ - V. Ex. r]i.;se qnc deve boje. 

O S11. SA)IP.'l.IO ConR};:\ - E·1globo a adminiotrílçflo do Lloyd até a. 
data ·lc hoje. 

u facto é o seguinte: O Lloyd é hoje deve:dor de cerca d.e 21 roil 
e 500 contos ••. 

O 811. :\fai;nrr.i:o DE LACEl\Dt\ - Porque? Porque desviou r. receita. 
para despeza..; iodebita.s. 

O Sn. s ,rnPA!O Conni,;A -~ • • por conta de fornecimentos feitos ~t 
est~ emprela., por di\'e:·sos . 

o sn~ M,\IJmCIO OE LACERDA-POl'que fi(',()U devendo ·isso? 
ú Sn. SA~IPAIO Corm~:A - Po1· fol'necimcntos de car.,.ã.o e rua· 

tcrial. 
O Sn. IlfAumcro DE LACERDA-Porque a receita. que. elle auferir.>; 

om logar da aml)rtiza1· as 1:ontns rela.tivas a esse fornecimento, ades
Yi&va para caro:wal e outl'as l:on;;as • 

. O Sn. SA'.llPAIO Coaní:A-C:.onge rlc mim o dizei· <iuc o Lleyd ·nã.o 
de\'ià tel' des,·ia.do a sua r·eceita p:u·a despezas qué ~1.í.o era.m ju~tifica-

( .. ) Este discurso não ioi revisto pelo orador. 
~ 
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·· ANNAES DA CAMARA 

veis, embora. c;1mprindo qi·dem snp~rior, 1>:i°rque ordons da~se· genaro-
nã.o devem ser cumpridas. ·· . · . 
· O Sn. ~1Aur.1cro DE · L,\CERD.\.-:~fas, 1nrque V. Ex. n·ão conclue o 
projecto. dizendo. co 'llo Floria.no, «pagtte-se, m;ts ·que fa.drõesn, ma.n
daodo rcsponsaoilisal-os? '. 

O SR.. Kn1rAIO CoRRia-Y. E:c queira. ouvir a. seguinte cxpli-
caç~o: · 
· Da mensa.gem envia.da a.o Çongre;iso se conclue por uma j ustifica
tiva do deficit de.24:. 50;>: 000$000, a.Jlega.ndo-se que o Lloyd b.:i.via pago 
taes e ta.es despezas, <les:;a.$ incon(e:;;sa.veis. O tot!\l dqstas de;.pei:cs 

. plgas pelo Lloyd talvez nlo exceda de 250 a 300:000$000, nos 24 mil 
contos. 

O Sn. l\hu11.1cm DF. l.A.CERO,\ - E as oútra.s pa.t'cellas que ao Lloyd 
nã.o cabia despender e alcançam a muitos miltu~cs de contos. 

O Sn.. S,mPAIO ConnEA. - V. Ex. está equivocado. 
· O SR. !\!Aurucio ~E LACERDA -Não estou. E as despAzas que não 

compP.üam de modo algum 10 Lloyd, como, pot' exe1nplo, as das 
mina.s do Jacuhy ~ ,., . 
· O SR. SMiPAIO COllREA-Esta.s despezas · n1o. cgtão incluídas nas 
contai. 9ue fOl'am remettidas ao Congresso. 

o SR. l'rIÀ.unrcro DE LA.CERDA - Nac; coutas de fornecimento estão os 
desvios de dinheiros, feitos antiga!oente. 

O SR. SAA!PAIO ConnEÀ.- As contas envi<).das ao Congresso, con- · 
junctamentc com a maus:.tgem, s\lo essas que V. Ex. con 1emoa e que 
todos nó.~ coudcrnnamos. E no grupo das contas. da mensagem e11-
viada. ao Congreaso, não consta despeza feita com cal"vã.o das 'min3.s 
de Jacuhy. 

O Sa. ~faurucio DE LA.CERDA-Nas despezas dos 2~.500:000$ cGns-
tam as- contas e parcellas i~coofesga.veis. -

. O Sn .• SAll!HIO CmmEA - .Da mensagem enviada. ·nil.o constam. 
Qt1eira. V: Ex. ouvir-me: . · 
As contas envia 'ias como justifica.tivas do' deficit do Lloyd sã.Ore

ferentes ás subvenções devidas prllo Uoyd ao govel'oo, e qoe pelo go
vern::> nã.o fo1-am p11gas, aos serviços executados de repa1·ações dos 
.vapores ex,allema.es, e á importancia. de seguros de~tes vapores, d~- · 
quelles que foram· toL'pedea.dos, seguros estes recebidos pela. DelegacLa 
1Jo Tnesom·o, cm Lon·'lres. · 

Compreheode a Gamara, que eu não poderia. acceitar essas contas 
como.rept•esentaodo um debito tlo Tbesouro para corn o Lloyd, porqne . 
então terfa de.perguntar pela conta de creifüo, .palo valo1· dos v~po-
re>; e11tregues a essa e nprcza. de na.vega.ção. (Apoia los.) · · · 

O terceiro g1•11po :>e refore o supprimento de 80:00 JS pato Ll~yd 
Bra.sileiL·o feito á. cielagacia do Tllcsout·o, cm·Pol"to Alegre, que o Ll.oyt;I 
justifica. como de~pe;a ou i'llportanch a. receb~r d:> G 1vat•n:>. A qu_arta. 
refere-se a merc,1dorias a.dquic•ida.s pcl:> Lloy.;,i nos E.;ta.Jos Umdos, 
corno farinba de trigo, para. vender á pL·aça. do Rio de Janeiro e San•. . ~ . 
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tos, no pel'iodo da guerra, me1·cadoria.s essas vendidas pelo L!oyd, 
nesta praca, plll' Ot'ílem do G:.iveroo, l'Ca.lizando o Lloyd nrna. opcraÇão 
que deu lob'\l' a um pt·ejuiio rlc algumas 1:.cntcuas de contos, prcjuiso 
que consta da justificatiya do deficit. 1 

•• 

·O SR. l\bumcro DE LACEllDA-Admittindo que o estuclo de V. Ex. 
seja circumspecto e .meticuloso, tenba ;l.\'Criguado todas essas p;1rti~ 
cula.rid.ades on p.:c1lliaridadcs da,; 1:.ontas prescn•e3 ;l exame . 

o certo e que vamos pagn.r os ~-1.000:000$, porque do dinheiro 
do Lloyd foram desvia.dos muitos milhal'o;; do contos, ·cte onde provem 
-0 deficit. · 

Poi:- que uão concluir o projecto . mandando que os desvia.dores 
i·cponham as quantias? 

O Sn. SAllP.UO Gonr.EtA.-Estou fazendo. apenas, a enumeniçã.o 
para.que V. Ex. veja. .que a rcpc~i<:.fio :1 fazcl' , dca.ntc da justificativa. 
que o!ficiahncntc foi 11;aoclada á. Ca.mara. em mensagem, não exce
dendo, talvez, de 4-00:000$000. 

O Sa. !lfacnucro DE LACEr..D.l - Soja. 

O Sn. SA3PAJO Cor.nu - São as impoL·tancias relativas a. paga
mento" feitos á. Cruz Vem1cllw. Bi'<tsileil·a. á. Crur. Vermelha Nc1·to 
.o\mericana e á Cruz Vermelha :lo Uruguay ; e ma.is 30 c;onto.s, errt 
duas pa.rcellas para auxilio ás sodedudcs carnavalescas, 

Posso dizer isso á. Ca.mara, porqul.l esses <lecumentos rol·um on· 
\'iados a esta .~asa do Congl·csiló, coro a mousagero. Slo pot'tauto, do
camcntos publicas. A somara. ta&al osaill~. em pouco, em torno de 
300:0GO$. O mais, CL'am }lCdidtH de pagamentos do Lloyd •W Governo, 
de contas apresentada.:>. A Coinmi"5ão de Finauçm; declarou desde 

· logo que, debaixo desse ponLo de vista. nu.o -poderia ser conce
dídu o credito, que o Governo não poderia. pagat' css;~ impor
ta.n~ia. Mas a. mensagem dccb.1·a que a situação do Lloyd é uma situa
~ão de deficit letra de ca1·vào, venci ias e que oã.o fot'am pa.ga. 

Os fornecedo1·es n'1.o pod iam ruais i;ontinual.' a. supprir o , L\oyd 
para as suas necessidadi>;; . 

Dabi a uecessiaade de attender ao pa.gamento dessas contas de 
fornecimento para que não pa.ra.ly1:a:;sc o tra.fügo dessa. cmprc;;a de 
na.vcgacão. · 

PrÔpui eu, então, no .seio <la. Com111is:;ii.o, 11uc fosse aberto o. ct·c
dito para. Ql1c o \:)o•·croo éffedua.~~e o pugamcuto das contas do Lloyd; 
e nesse sentido em nome da Commis:;ão procurei o Sr·. :'ITínistL'O da 
Via~ão, a quem pe:~i a.s contas elo dcl>ito que deviam sct' · s;t!dadas. 
contas que Col.'á.m enumeradas no paL·ecel', sem que eu a:> houvesse 
apreciado. ;\f~ls o credito que S•! _v;te_ abl'ir é Pª!.~ o seguinte: Supprí~ 
mentos recebidos do Ba.ncc do B;·as1l: 10.022: 1;,iuS1BO: adcantamento 
feito pelo Banco do Bra!õil :.i.o Lloyd, pa1·a pa.g-a r conta;; pL'ocessa.d<is, 
em podei· d:i. the:soura1•ia: ·'.t .~Oll:9!-í-l:i5:.!0. 

O Sn. '.\hunrcro DE T.t.c1'!1D .~ - Entfl.-0 ,i:i ha. a.dc!lntameato>. Nito· 
:se trata sô de Jvrnccirnen to., . 

O Sn. SA)u•i1.10 CoRRt':.\ - E,..,,c., arlca11tii.mcntos são rc1ativv6 a 
101·nccimcnt<r.; do c:.ombu:stivcl p;iPo pelo lla11r,o do Brasil. 

-
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Essas conta<i d'.l ca1·V-ão me fora111 f.lrnccid~s espeei'lcadt me'.lte e 
por is:>o cun3taro 'º pa1·ec.~r, n dmpJrtan b de ~.9U. 3,-n.;i ... OO. · 

Ura, pura iu.o p~r..Jyi:;:a' o tr<;.f-Jgo du Lloyd, cuu.;;, •1ue atfü~t:Ll'ia 
todas a:>' unid.tde.,; da Fe.Jera.ç 10, euten".ieu e· tn!li Lo benl" a Cum.ni;:;ã.o 
que se devia autorizar o Go~·,•rno a. elfectaar o paga:ueflto Jes~a3 dt
vi la.s, para qt1e o suppl'imemo na.o ce;sa.sse, curreudo. o pagameoto 
pelo ,\Iinisterio da Vfa~ão e pelo Tbesoum Ci'acional, após o processo 
rcglllar da.s concas no tribuual competente, n:l.o in fagando das ante:-
~~- . . 

Allega. o nob..-e D1•.putado, meu prezado amigo, que se '.ieveria 
. 'tenninar martdauda 1'0'5JJOn~abilisar,. palas despe2as etfectua.da.s ante~ 

riormenLe, o~ que contrallii·am essas d1\id s. i.Jecla1•0 a. S. Ex:. que 
assignarei um project.o qualquer que apresente ue.:>te sJutLio. 

Ei.;, Sr. Presidente, as ex.plicaçõe~ que eu deveria ap1'&;Cntar a 
Gamará. · 

A Commissã.o de l.i'ina.nças otf.ireceu a.o j1d!!'aroento da Camara 
este prujecto, cunveuci ia Je que e tl proce 1en LÕ p~ia fói'ma exigida 
para atteudci· a um se.r11iço pubhcu que n,~o pÓ_le ser iutenompido. 

Era o que tiuha a dizer. ~Muu~ b~m; muitu óe n.) 
RejeÜado o referido r·equerimento de votação nominal. 
Approvàdo em 3• discussão e enviado á Commissão de Re-

dacção o seguinte · 

PROJ"ECTO 

N. 6_81 - 1920 

O ·Congresso Nacional resolve: 

Art 1 . º Fica o Governo autorizado a abrir pelo Minis -
tel'io da Viação· e Obras Publicas, um credito es~cial de réis 
24. 50$: G0U$, destinado ao pagamento de compromissos ass1J
m1dos pelo Lloyd Brasileiro, já vencidos P, a se vencerem. até 
Si de dezel:l:'.bro de 1920. 

Ai't .. 2. º.Revogam-se ~S .dispOsicões tm contrario. 

3ª discu~são do prcjecto n. 690, de 1920,. abrindo o C'te
dito extraordinario dt;! 2.982:489$4.U, para pagamento üe 
.despesas com a inteI"Venção no Estado ·da Bahia. . . 

·.Encerrada e annunciada a votação. 

Appróvadó em 3ª discussão e enviado á Com.missão de 
Redacção o seguiute 

PROJECTO 

N. 690 - 1920 

O Cous-resso Nacional decreta: 
Art. i. º E' o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo 

1Ii!Ili&terio da Guerra. .o credit-0 extraordinario de réis 
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2.982:489$4.41, afim de atlendcr ao pagamento de despe~as 
decorrPll~<'$ da intervenção da União no Estado da Bahia. <>m 
virtude do dbposto no <lecrclo n. 14.. 077, de 23 de fevereiro 
d~ 1920. . 

Art. 2." l>.evog:arn-se as âisposic;ões em contrario. 

O Sr. Raul Sá (pela 01·dem) requer e obtem dispensa dG 
imp1·e5são ela redacção final cio projccto n. 690 A, de 1920, 
afim de s~r immediutamente votada. 

:E' lida e, :>em obscrva!}õcs, approvada a seguinte 

m:o.\l.!Ç.lu 

N. 690 A - 1920 

Redeceção final do J)J•ojer:;to 'fl. 690, de 1920, autvri:a1ulo a aói'ir 
o credifo e:r:traordinario de 2.982:489$4.tH, para paqa
rnento de dtJspe!:!(J.S ::·Jni ci ·intervençtio no Estado da Bahfa 

O Congresso Nacional decr~ta: 

:U:L. 1.º E' ó Poder Executivo autorizado a· abrir. })-elo 
Ministerio da Guerra, o credito e:draordinario de 2.982 :489$.;441, 
·-afim de attender ao pa~amento de despe3as decorrentes da in
tervenção da União no Estado da Bahia. em virtude do disposto 
no decreto .n. 14. 077, de 23 de fevereiro de -1920. 

Art. 2." Revogam-se as disposições em -contrario. 

Sala das Comnüsões, 18 de dezembro de 1920. - P1·a.dc 
Lopes. - Carlos Garcia. - Raul Sá. 

O Sr. Presidente - O pl'ojecto vae ao Senado. 
Di,:r.cs~ão unica da emenda mantida pelo Senado ao pL·ó

jecto n. 6! :1, de 1919. da Gamara, fixando a alçada dos juize~ 
f~~t>-rMs; com parecGr tla Commissão de Constituição e Jus
tiça contrario á emenda do Senado, n. 25, que esta Casa do 
Congrers~n manteve p(ir dous ter!}os de votos; -votos em se-pa
rado dos Srs. José Bo:ilifncio e Arlindo Leoni; e parecer da 
'Commissão ele Finanças favoravel á mesma emenda D. 25 
(vide .projecj,o n. 694, d~ 1920). 

:() Sr. Presidente - Acha-se sobre a mesa um reque-ri
met:lw que va-e ser lido. 
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E' lirio o seguinte 

HEQUERI:'\ff~;TD .\ E~Il!."NQA .lVL\NTID.\. PELt:.<. SE::S-!illt> .\O Pl\OJ .8C..:TO 
·s." 611, DE HJ19 

·. Requoiro ú ·adiamento, por 48 horai, da discussão d1.f pro-
Jecto n. 694, de rn20. . 

Sala das sessões, 1 S ·de dezembro de 1920. .:_ Elpúfio tle 
Mu~~ . . 

Approvado ó referido requerimento de adiamento". 

O Sr . . Presidente - :Fica aaiada a discussão . 
.Encerra-da a. 2· discussãri do artigo ooico do projcdo 

n. 703, de 1920, Codigo de Organização. Jhdiciaria " Proces:;o 
Militar e annunciada a votação . · 

.Approvado em 2• discussão o seguinte artig'J . do 

PROJ'EC'J.'O 

X. 703 - 1920 

O Congresso Nacional à~creta: 
Arlig.o uniro. Fica · approvaí.lo o Codigo <l-e Organiza.cão 

Judieiaria e Processo l\filit.ar, que, em virtude da autorização 
riont.ida no art. 24 da 1e·i n. 3. 991, de 5 de janeiro de 1920, 
baixou com o decreto do Poder Executivo n. H.45Q, dP. 30 
de outu:bí·o de :W20; revogadas as disposições .em c-ontrarío ... 

ri Sr. Presidente ~ .O projecto passa á 3• discussão . . . 
O Sr. Octavio Rocha (pelá. ordem) requer e . obtem dis-

1rnnsa -Oe intersticio :para o projecto n . 703, .de 1920, figurar 
r1a -ordem ·do dia da sessão seguinte. ' 

3" <l.iscus.;;ão do ·_projeclo n. úi72. de 192°(}, abrindo o crc
dif.o especial de 47 :949$3!k3, para pagamento. a Djalma Fer-
reira. · · 

Er:.cerrada e annunciada a votação. 
·Alpprovado <!m s~ cHscussão e enviado á Commissão de 

R edacção o seguinte 
PRO.TECTO 

?\. Gi2 - 1920 

o Congresso :1\acional decreta: 
Art.. 1." Fica o PrcsiçlentP, (]a Republic~1- auf.oriz.a<!u a 

~brir. pelo !\Ii.nisl.~rio da. Fazenda. o crech1.o especial de. 
1iJ :n..J.9ii;343, a.fim de occorrcr ao 'l)agamento, ú vista <le scn.,. , 
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SESSÃO EM 1~ DE DEZ~!BRO DE 1920 %5 , 

tença ·judiciaria, de Djalmà Ferreira, dbpen.:Sado, em portaria 
do .Míni;;terio da Guerra, de ü de dezembl'o de 1910, do po'sto 
de 2º tenente picador do Ex:el'Cito. Os imposlos sobre venei
mentos, as mensalidades de rnonlc-1iio e o sello da patente 
Juram descontados no::; autos. 

1 Art. 2.º Revogam-se as dh;posições em .i;ontral'io •. 

O Sr. Juvei:tal Lamartine (pela ordem) requer e obt~m 
'disp~nsa de impressão ela rl~dae1:ão final do projccto n. 672 A, 
de H120, afim de ser immcuiatamente votada . 

. E' lida e, sem ob&ervaçÕC5, appL'OVada a seg'uinle • 

N. ô72 A - 1920 
Redacção final do projecto n. 672, de ·I 920, que abre 4:0 cre-, 

dito especial de .f.7:949$343, para pagamento a Dfalma 
Fen•efra 

O Congresso Nacional decreta : 
A.rt.. 1." Fica o Presidente da Republica autorizado a 

abrir. pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 
47 :fLrn$343, afim de occorrer ao pagamenito, á vista de sen
tença judiciaria, de D,ialma Ferreira, dispensado, em portaria 
do Ministerio da Guerr:>. de 6 ele dezembro de 19110, ao posto 
ce 2° t.enerite picador do Exercito. Os impostos Sübl'R, venci
mentos. as'. .mensalidades de monte-pio e o sello da patente 
foram descontados nos autos. 

Art. 2. º Revogam-se as disposi<;ões em contrario. 

Sala -i:las CommissÕ~s. 18 de d(X-embro de i920. ......., Raul 
'Sá. - Prado Lopes.. - Carlos· Garcia. 

O Sr. Presidente - O p1·ojecto vae ao Senado. 
3• discussão do p1·ojecto n. 69 J, de 1920, abrindo o cre

dito especial de 47 :616$276, para pagamento ao major me
dico do E:x:ercito, Dr. Joaquim da Silva Gomc.s. 

Encerrada e ann~ciada a vola.11ão . 
. A!pprovado em 3• 1d!iscussão ~ enviado ã Com.missão d!:' 

R.edaccão o se~iDte 
PROJEGTO 

N. 691 ~ '1'920 

O Congresso Nacional decreta: 
~~t. 1.0 E' o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo 

Ministerio da G1:1.erra, o ct·edito espec:ial de 47 :6-16$276, C::es; 
~· - :Vol. XI'\" 60 

~ 
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tina~o aG. pagamento <i~ differern;a de. ven.cimentos que -CGID
perem ao major medico reformado do Exercito, DI.". Joâciuim 
e-a . Silva Gomes, mandando .. revei.·ter ao logar de professor de· 
Iatim-·c!o Callegio Militar do· Rio de Janeiro, ipelo dec·reto d'6 

. -127 de outubro deste anno, nos termos.da lcgislaç~p vigente ao 
· .tempo do- seu primeiro provimento . 

.Art. ~-º Revogam-se as disposiçõ~ cm contrario . . 
/. ·:;•. cilscussão · dG substitutivo da Com1nissãu de Finà.ncas 
_ ao· projecto n. 603 B-; de 1920, mandando reverter ao serviço 

aclivo do Exer_cito o capitão reformado :A.lfredo Fonseca~ . 
Encerrilda e annuncjada a votacão. 
Approvado · em s• disbussão e enviado :í Couunls~áo tle 

Re~acção o seguinte ' · 

PROJECTO . 

. E\1• 603 B ,..:....,._1920 

O Congresso. Nacíqna) r_esolve: 
. Art. ·1." Reverterá ao sezyiç.o acti:vo ·do Exercito, no' posto 

de ca'1)itão, o · capitão reformado Alfredo Fonseca, que seri 
incluido no quadro de sua arma, sendo-lhe cont&do, como de 

. serviço activo, o tempo em ~'e tiver estado como rerorm.a<l'O, 
.sem .direito á. percepção de qua~squer vencimentos anteriore::i. 

Al'l·. 2." .Será reacL-rnittido 1io· Corpo de Saudc do Exer
cito, nos termos do· decreto · 1egislativo· n . 2. 332, de 26 de 
janeiro ·de 1910, o 1 • tenente medico Dr.' M'arcos tl)oni~ Leão 
VellQso, sem direito á -percepção a quaesciuer vencimentos 

·anteriores á sua readmissão. · · · 
Art. 3." Revogám-sc as disposicócs em. conW.·ai·io·; 

· 3• <liscu·ssão · áo projecto· 11. G55, dé ·1920, concedendo á 
·D. Leopoldina Maria . do .A.mai·aJ Teste .e outra, o montepio 
~ civil a. que teem-_ direito; 

Encerrada e anmmciadâ a votac.rio,;· 
· A.pprovado em 3~ :diiscussfio ·e (!nviado á Couimi:;i:;ão de 

RedacÇão o seguinte 
PROJECTO 

N. 655 _:... 1!l20 . . --O Congresso Nacional deerela: 
Art. 1.0 ~ioo. concedida a DD. Leopoldina Maria. do Ama

ral Teste e Domingas Teste Amarat Q montepio civil . a _que 
teem direito por morte do seu -finado marido e pae JÕ:iquil!i 
Rodrigues Teste, ex-agente d'~- '1" . classe da .Estrada de FeJ:ro 
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Rio d'Ouro, a contar d·e outubro de 19ü8, consieerando-se 
prescriptas as ,..pensões anteriores. 

· Art. 2.º Revogam-se as dísposi({ões em cont.rario. 

O Sr. Raul Sá (pela ordem). requer e obtem dispensa de 
impressão da redacçã.o final do pro,1eeto n. 655 A, .ci:e 1920, 
afim de ser immediatamente votada1. .. ..· 

€' Hda e. sem observações. approvada a seguinte< .. 
\~ 

RF.D/\CCÍ\O 

,N. G5~ A~ 1920 .. 
Redacção final do projeeto n. 63·1, de 1920, que concede a 

n-:· Leo1wldina Ma.1•ia do Amm·.al Tes(P. e oittra o ,rwnte-
'-. pio civil a q11e teem ctireito. · 

O Congresso Nacional decrda: 

Art. 1.º Fica concedida a DD. Leopoldina Maria do Ama
ral T-este e Domingas Teste Amaral, o montepio civil a que 
teem direito por morte do seu finado marido e pae Joaquim 
Rodrigues Teste, ex-agente de P classe da ·Estrada de Ferro 
Rio d'Ouro, a contar de outubro de 1908, considerando-se 
prescrirptas as pensões anteriores. . · 

Art. 2.º Retogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Commisões, 1.8 de ·dezembro de 1920. - Prado 

· Lopes. - C~~·los Ga?·ci.a-. ,_,.Raul Sá. 

O Sr. Presidente - O pri;ijecto vae ao Senado. 
2ª discussão do projeoto n. 608 A, de 1920, concerlendo 

isenção dos direitos· de importacão a usinas de fabricação· de 
ferro ·.: uco em territorio brasileiro; com emendas· da Com
missão de Finança·s. 

Entra em discu~são o arL 1º. 

O Sr. Presidente - Acha-se sobre a: mesn uma emenda 
que vai~ ser lida. 

E' lida, apoiada e posta conjuntamenf e cm discussão :i 
seguinte 

Emi:nclo. oo p1•ojccto n. 608 A, de 1920 _ 

(2ª discussão) 
Ao art. 1º: 
Once. se diz de .;:pdmcir:i. installação de usina.s de fabri

cação· dr. !erro e aco em tcrritorio brasilciro:.i, d.i!>U-Sc: · «pri
meira installacão de usina.s de extraccilo do. mi~erreo e. d~ fa.
bricae<fo .de ferro, aço e chuI?lbo em terr1lor10 bra=?lle1ro>-. 
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Aô ârt. 2°; lettra · a: 
- Onde; ~e diz ~ d erro 

: · chumb0» • · 
e aço», diga-se: . ~fe.r.ro, aco e 

. , . ~ '. ·sala das ·s~ssões, i8. d~ d-ezeinbro"de :1.920 •. - Cincinato 
>-f: '· Braqa .. ·. 
·~- _ , . Ên~errada a· 2~ discussão dos arts. 1.0

• e Í·, do projecto 
<-::. n,~;'<<;:ÇQ8' A;·: de 1920, concedendo isenção de direitos de. impar
•::;.. ,t;:i:~fa usinas de fabrfcação de- ferro e aço em teirritorio bras: .. ·.silefr9;· eO.m ert.endas1 da Cgmmi'ssão de Finánças e ánnunciada. 
·< . · n votâção •. " ~ .. -

... 
·'· 

::,. .. 

~f{O': Sr. Presidente-~ A este .projecto a Commissão de Fi~ 
· ~a*Ças offereceu as seguintes 

EMENDAS 

Art. _A isenção de direitos de exportação e de ésroe-· 
diente de que trata· o art. 1º SE!(t'á concedida _.Por decreto. re
ferendaC:o pelos Ministro:> da Fazenda e da Agricultura, In
<lu.stria ·e Commercio, devendo constar desse deereto à. -re1a<;ão 
completa dos ma.teriaes a importar com a is'errçã.o ;referida, 
bem coir;o a especificação das quantidaG)eS" de cada natureza· 
dos mesmos mat;eriaes. tUdo de ac-côrdo com os planos e pro
jectos. que tenham sido· préviamente submettidos á approva
ção. ou exarr.:e do l\finisterio da Agri•cultura, Industria e' Com.:. 
mercio. · · ·_ . · \. · ·-:- ' . 

A<rt. As émprezas ou companhias de fahrfoas cte ·ferro e 
aço que gosarem .dos· favores concedidos p'or e·sta; lei, ficam 
obrigadas· a- ~scriptura:r em livros especiaes, cujo modelo· ~erá 
approvado pelo Ministerio da Fazerida, a entrada_ e sahida e 
approv3.ção do1; maferiaes irr,-po:i'tado·s com ísençãó de dírcitos· 
e de l!XDediente, na fól"ma dos artigos precedentes. . 

. . Art, ·s.emestralmente será verificada a· applicação dos 
materi.aes importados, por uma comrriissão composta de um 
eng~nbeirQ d~signado pe~o4.finisterio da Agricultura, Inàns
tria e Commereiô e. de um· funcciomtrio do Ministerio da. Fa
zenda. · 
, Art. Si for verificado que ? empreza .. ou corr1panhia a 

q'tle tivorem sido ~onceididos º" favores· de que trata esta tei, 
J1aja-desviado do fim"para que forram. importados (lS mat.f'
~ia.es heneffoiados com a isenção de direit.os. ficará a .rlita 
efupre;:a ou corr.-panhia ':'.ujeita á mult.a ·do dobro dos fürr>itos 

·-con-esponden!es . aos ma.teríaes d.esviados, ··sendo-lh.P, além 
_.'disso.· cas~ada .. a concessão .de importar quae·squer mat.eriaes 
éom ·iSew;ão· dei diireitos e d~ expediente. · 

.. 1'.Art. As emprezas ou compánhia_s que gosareri..· dos fa-
xore..~ desta !ei. ficain obrigadas ao pagamentn das desri~~a'l · 
d~ transporte e· das diarias a. qne tiverem· direito os membros 

'da comrr1issão fiscal oonstituicfa na fórma .do. arL · , reco-
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. ll~ c_ndn-, a . imporf.aricia · a qn_c _a.ttinj,ir0m, eslal' de.~pé.::a~ 11H !i 
.Fil~C!so111~ ar1a do· Th1>sonro ::'i·ac1onal ou a qua.lquet· Dr l~g-acia. 
<isca . .• · 

. • Ad. O,; . favorc~ conr.enido!'": por esta lei ~6 ;1ãn npplit'a-
ve~ ao materJa,1 necessario ao primeiro e.o;tabelecimcnto ou 
installac.,ão do -serviço, niio podendo ·ser estencHd·o!': ao material 
de con:;e:r.vação . 

Ao § '1 n, do art.. 1 º rio proj P.cto. acr.re~enic-s<>. entre as 
palavea~ <1.considfl!ram -s1~» () «dE~ pr inieira insfalla.rãó~, ::t pa-
lavra - «: lambem». · 

Vou submel.ter a votos o pro.iecto salvo a:~ emendas. 
Approvados ~uccessivameríte . . em 2• discussão, os seguin~ 

tes artig-os do · 

PRO.TECTO 

N. 608 A . - 1920 

Art. ; 1. º Gosarão ·do favor de isenção de taxas e impos
tos <lc import!:.ção, cm outros, percebido;; pelo Thesouro Fe
deral, os materiaa>: e os machiriismos deMina dns á primeira 
instullaç·ão de usinas de fab!' icação de ferro e aço em terri-
to1 io brrn;ileiro. · ·· 
· § i. • Consideram-se. de prímP,ira inslallacã.o os mal eriac~ 

.e machimsmos destinados a seccões novas de us inas já inau·
guradàs. 

· § 2 ." ConsidP.ra-se comprehimdidos entre ns maferiaes 
e machinihlnO!'! supra-referidos os necessarios aot: serviços de 
c.apta<;ão e a<lduci;ãn de fori;.a motriz hydro-<.'.lect.rica para o . 
ftlncc1onamento das alludidas usinas . · 

§ ::i·-. º A isenção d<.' .dfreitos se fará effecf.iva mediante re
lação, P"l.'éviamente fornecida ao Mini~terio d:t F az1>nda, <los 
ob,iecto::i a serem il;l)portados com applicarãro á installa«:;ão das 
usinas. · . . 

§ 4. º Pe-rderá o direito ao favor da isenção a empreza. 
contra a qual :;e verificar, em •proce!õso admin istrativo, que 
cieu aos ob,je(~!os importados destinos diffP.rentes do de sua ap;
plicação á montagem das ditas usinas. 

Art. 2 . º E ' o Go,·erno autori7.ado: 
a) a conceder frP.tes minimos de transportes l)as estradas 

de forro f·~.:lc1·acs p!'lra os materiaeg e machinismos destfóados 
ao estabelecimento e füncc ionamento de u sinas de ferro .e 
aco no Bra~il, e para o minerío a s.er trabalhado .nr-c;sas 
usinas; 

b ) a conceder ás mesmas usinas i~ençiio de impos_!<>s fe- . 
. deraes de consumo e quacsquer outros, emquanto nao · f~r 
pos~ivel ás H~!>pectivas emprer.as a distribuicão aos seus ac
cionjsfas de um dividendo mínimo de 5 % ao · anno Sobre o 
cáp°i"tal effectivamente empregado; 
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. ~) a exerr._er o ~íreito ~e ~esaprOJ?fiacão. J:lO!' l!tilidade . 
p~hca; durante os cinco l)runeiros annos . de v1genc1a desta -
lei, de terr&.s e quédas de agua Mcessarias ao estabelecimento ' 
das usinas de :ferro e aço. · · 

. ' · '" . . . 
·' . ApDrovada a refereira emenda do Sr. Cit:~!!in-ato Braga. 

· . . Ap.provadaSI. !'õUCcessivaménte. as r eferidas emendas da 
Comrrríssão dt> Finanças~ . · , · - . . . . . 

O Sr. Presidente ...:_ ;p projecto passa á 3ª discuss ão; indo 
8:nte~ á t'espectiva Com!llissão, .para ser redigido . . · . 
;~ · Encerrada' a 2' diSG·ussão dos arts . 1º e 2·· do projecto 
n. 455 A, de t920, estenden<Cio :a Escola Prat ica de Commercio 
do Pará J.!': disposições das ~eis :que baixar am com os decre..:. 
tos ns . 1 . ~39 .. ae.· i905, e 9.264, lle 19H; com· substifütivo da 
Gommissüo C:l <:> Instruc~.ão Publica e annunci.ada a votação': .: 

.. O. Sr. Presidente -:-- ·A ~éste . 'projecto . a· __..Commissão de 
Instruc1:ãl?_ Publica off ernceu o seguinte 4 

SUBSTITUTIVO 

O Congresso Na:cíonal decret.a : 
Al'L. L º ós' diplomas conferidos pela Escola. Pratica d.e 

C'ommercio <to Pará decfarada de utilidade . publica, são equi
parados para todos . os '.ef:teitos aos diplomas conferidos pela 
:Academia. de .commercio do .Rio d<l maneiro.. . . 

- 'Art. 2 . 0 Revogam-se as disposições e~ contrario . 
Vou ·sub~~t.t.er' a •~tos o subs'ututi~o da Commissão dé 

.In~tt'Uc~ão. _, - · ·: 
Approva1ios, successivamente. em 2• discussão, os arts . 1°· 

e 2º ºdo ,referido substitutivo da Commissiio ode Inslruc~ão, fi-
cando prcJucHcndo o ~roje~to primitivo. , · 

O Sr . Pres'idente - O projecto substitutivo ·passa á 3ª 
discussão. 

O Sr. Dionysio Bentes (pela ordem) requer e.obf.em dis
p~nsa- de int.~rslicio p:tra o projeclo . D . ~55 A , de 1920, figu
ra~ na ordem do dia da sessão seguinte. 
- Er.cerrada. a , 2ª ,discu~ão do artigo uoico do projecto nu-

. mero 450 -...'i., de 1920, equiparando a imporl.ancia de «quebras~ 
doe thesourciros e fieis ·dà'-IR·ecebedoria do Districto Federal 
~ que percebem os· pagadores · e fieis d~ pa~or_ias. do Th~
sourú"' Nacional; c.om parecer fav:oravel da Com.aussao de Fi-
lla.DÇ~ e a.an.a.nciada a votação: · ;. . · 

' ' 
. , 
' 
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A-ppr.<?,vado em 2~ diEcussão o seguinte artigo <lo 

Pf\tJ,JEC'l'O 

N. ~50 A ~ 1920 
. . : ~ . . . :·.:"~ . ~ 
Arl.-. · · ~foam equiparadas M impwtancía." que rect!bem 

para as quebras os füesOUI'eiros e fieis da llecebedoriu <lo Dis
l~i~to Federal as import.ancias que r·ecebem pal'a u mesmo 
Jnn os pagadores .e fieis das pagadorias do 'l'llcsouro Nac.:io
na1; re"Vogaâas as disposicões ~m contrario. 

O Sl". Presidente - O projecto passa á 3• discussao. . · 

O Sr, Olégario Pi.nto (pela ordem) l'equer e obtem dis·
pcnsa. de interstício para ·o projecto n. 450 A, de 1920, Ji
gurar na ordem do dia .da sessão seguinte: 

. Encenaàa. a 2" cliscussão <los ~rts. l" e ~" úo pro.;c~Lo 
D. 6'0'8, de ;192(1, abrindo o credito especial de 171 :903$520, 
para pagamento a The London and River Platc Bank, Ltd., e 
The London and B1·asiliau-Bank LltL e aúnuuciada à votai.;ão ., 

A'ppl.'ova.ct.os successivamen.te cm 2ª · discussão os seguiuLes 
artigos do 7 . · · · 

PI\OJECTO 

N. 688 - i920 

O Congresso Nacional resolve: .. . . . . 
AJ.'t. 1.º Fica o Presidente da Repul.Jlil;a a.uLorizàdo a 

a.brir, pelo Ministerio da Fazenda, o e.redito cspe-cfo.l de 
171 :903$520, para :paga1riento do· cfue é devido á 'I'hc London 
and River Plate Bank, Limil.ed e T.he London and Brazi1ian 
Banl>, Limitcd, em virtude- ·de sentença judiciaria. 

Art. 2.º Revogarn-:::ie as disposi~õcs em contrario. 

o Sr. Presidente - O projecto p.assa á 3• discussão . 
. Nada mais havendo a- t.ratar vou levantar u :scs:>ão desi

g1iundo •para segunda-feira, 20 do ooneulc, a :il'f;'LJintu 
~. . ' 

. '· 
ORDE:M . DO DIA 

P>"imefra parte (d.tê ris 15 /w•rus, vu untes) 
3• discussão do projeclo .n. 635 B, de -19'.20. eoni;edendo 

isenção de direH.os ú.s emprcza.s de viação ouc iuslallarem o 
serviQo de tracção electrica; 

. 3ª díseussã-0 do substiluLivo da Cummi.ssãu ne In~u:ucção 
ao projecto r,. !l55 A, de -1920. esle!1t.leuu~ a. Esc.ollJ: .P~·at.1ca de 
Conrmercio do Pará as dh;po::;içõe:$ das lei::; que b~1xn1·tu11 com 
os decretos .ns. 1.33.9. de HIOD, e 9.2!H, d.e 1.911, 



J• di~cu:;sã1i do 1n·oj1 ~dL' Jt. -í:iU :\, de 1920. 1:ouipal'ando 
~ i rnporlancia de <liJU!'lJl'u ~~ U.n o; f lte$uu1·r.i1·u ,; e flci" ela 1~ece
br duria •Ju Di~trief1.1 i.·t,,Jeral ú tJUe J H~ l'l:ebern o::- ·!J::t t:rndrJrcs e 
fi ei ~· d t: !J'!~adul'Ü•. uu Tl1l'::;o..:uro .\a1·juual ; cuu1 .parecer fa-
Y L'l'a n ·l da CumJJ1i~::ão de Fi:nauca ::; ; . 

Vi:;cu,;:;ão u.nica. d1J v<•i·eeer du Cummi~::;àu llr. li'i11a111,;as 
::.•.1b1·1; '·l" emcudai:; t.Jl'fcrf'eida <; na :.:• diH·u :,;>'ã11 du pro,i cct11 
n. ~ii:J, dll l'JZO, do St ~ nad.o , e~lêlbele•eendo vcn.aliLladcs pal'a On 
conl l'aYe~1ture' na v1~11·da Lia i:ocaina., Lia murphina, uo .opio e 
e d1• ~e·u ::; •krivadus; com i;an:i:ct· da Conuni::;::;ão de ConôLi
tu irJi :.1 ~ Jud.i1:a ::-:o!irr. a::; em1.mdaii e ::;ub::;Lilutivo dc . .;La· Com-
1ni"~ ão (vide pro.i Cl'lu· 11. 5i3 n, de ~ V:!O) _; . 

t' 1.fü1:m;~ão do 1projecl,u u. 'i U, de 1nu, refurmanoo a lei 
de promu1;õcs HIJ l~xercito_: 

Se(furula pm·f.e (ás ·15 hol'as, utt antes) 

:Y di~eu .-;~ão t..l.u rru.i•~do n. 2.51 U, de 1920, orriando a 
Receita Geral da H.epublíca, pal'a u exel·cicio de 19~1; com o 
oa1'eccr da Cummü;são de · Finani.;.as sobre as emendas a-pre
.seu ta das. 

Levanta-:;e a sessão ás 15 horas e .25 miuuLos. 

FIM DO DECIMO QUARTO VOLUME 

lí73!> - Rio d& Ja.n~ir11 - !m.pr1e11. Naciont.l - i92t 

1 
t . 
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