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c10nar1os pubhcos posfaes do A,mazonas sobra a re-
forma dos ·Correios_. Pag :· 886. · · 

N~ 50., de. 1920': ind~fere o requerime11to de. Himrique 
Salusse · Lussac sobre concessão de tima. estrada de 
ferro ... Pag~ 886. · ·· · 

N. 51, de i920: m.anda archivar o requcri:µientf) de Lou
re. ngo d~ Silva 'Qliveira.· · so .. bre .º projyct<> D.. 605; de 
1920,_ da Cam~3:- dos DeP,utadÇ>s. Pag. ~8.. ' 

Patentes da Guarda Nacional expedidas pelQ ·decreto n. 13.-040, 
de :l.9i.8: torna validas. (Projecto n. 653, de 1920.} 
Pag. 275. . . . , 

De 

400$ mensaes ás viuvas do Dl'. Ennes de Souza. e do 
~-Deputado Moreira <la. Silva.. Pag. 370. 
montepi() . civil• a D. LeoP,Çlldin.~ 'Maria , dçi Amaral 
Tosta e outra. (Projectp,n~ 6_55, ·ct~_ '19?0.) ·Pa,g. 373 .. 

Plata de bronze commemorativà da visita -do Rei • .<\.lberto I: 
. ' . · . manda collcicat no edific!o da . Gamara -dos l)epu-
. ta.cios. (Projecto n. 435 A, de 1.920 ~) Pag. 898. 

Praças da Armada.; estende os fav,ores c~mcedidos á,s do Exer
cito pela lei n. 2;556, de 1874. (Projecto n. 647, .de 
1920.) J?ags. 4.0, 410', 819 e 1.062. 

Pr,~C>_f(.º dos tr~s sub~ajuda~t.es machin;stas que nã~ com-
- pl~ta.:r~u:n o temp.o ex1g_1çlo pela)e:1 l\• ~.634, de 19!8, 

áo posto de 2"'" tenentes: autoriza. (P.roJectQ n. H9 A., 
de 1920.) Pags. 320, 793, 928 e .i. '046. 
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Proró!Jaçãó da · actuar sessão legislativa .até ·31 de de:t:cinbro 
d9 corrente. anuo :. (Projec f.rJ n .. 652, de '1920.} Pa-
gina 51. . . · . · 

Quadro de (}Ü'urgiões..:dentistas na Marinha Nacforial: crêa. 
(Pl'ojeclo n . 430 B, de 1920.) Pags. 410, 820 e 822 . 

Reforma do Tribunal de Contas. (Projecto n. , de :1920.) 
Pag.~ i80 . · . · 

Reintegração de offjciaes do Exercito: prcvidencía. (Projecto 
. .. n. 661, de 1920. ) Pág. 407. 

Rendas das c:üxas economicas; .venciment<>s do contador da. 
· ·justiça f.ederal, etc . : regula. (Projeeto n. (>? ll de 1 . 1920. ) ~·àg .. 1. 017 . , . 

Repressão do ariar.chismo. Vide Ana.rcbismo. 
. . 

dequerimentos: 
Do Sr.· · Depuf,a.do l\fauricio de L3c·eroa, sobre concurso<! 

medico!> :da Saude Publica. Pag; 42. . 
Do· Sr. De-eutad<:J Arnolpho Azevedo. de tirgencia para a 

. discussao e votação_ do parecer . sobre as emendas re-· 
1 jeitadas 'Pelo; Senado ao profocLo n : 446. qu.e modi-

Iica a !Q.i eleitoral. Pags. 276· e 832. · · · . 
. Dó s;. Deputado ·Cincinato Brága, de urgencia par:s a dis~ 

cussão e votação do orçam ento da Agricultura·: Pa
gina 294. 

Do 'sr. Deputado Maurício de Lacerda, sobre as )n!>trucçõea 
- dadas Pelo . .Governô .ás autoridades mili tares no· Re, 
cºi fe durante a gréve dos operarios da. firma. PessOll 
Queiroz & Comp. Pags. 386 e ~32 . 

Do mdmo. da transcripção Ms Anr>aes das· pálavras de 
Ped.rorI; no e.-.:i!io. publicU;das. pefo Correio da Manhã. 
Pags. 466 e 667. · 

Uo Sr. Deputado Arnolfo Azevedo, de urgenc1a para a 
votação do pl'l:lj~cto de . r~aoluçãó n . 6 _A, de 1.828, que 
modifica o i•ogulamento da Sel'·retano. da,· Camara. 
Pa:;. 705 . 

DÔ Sr. Deputado Olcgario . P int~ e outr:os, de urg~ncia 
para a· votacfio. ern d tscussao espéc1al, do proJeoto 
n. 624, de 1920. Pag. 772. _ 

Do Sr .· D(Jptitado Rodrigues M:ichado e oulro. df.' urgencin 
paro. · a .,;olaçn.o do pl'Oj ccto n . 14 O A. <l~ .i ~20. Pa-
gina 7SO. . · 

Do Sr . Deputado Maurlcio rie Lao~rdo.. de · praferencia 
para o proJecLo n. 300 C, de 1920, sobre aviação. 
Pn; . 780. 

e. - vai. xm 
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" '!)ó Sr. Deputado Mar lo Hermes, sobre a. apresenr.àciio de 
uma propo.;;ta por um dos Delegados do Brai::il na Li~& 
elas Nações, relativa á fabriçaçáo ue armamento~. 
Pags. 801, $70, 929 e 1.0-~8. · 

Do Sr - ' Deputado Octavio Rocha, de Íiri;encia p:::.ra a dil!· 
cussão e voLação do projecto n. dõS, de tno. Pac 
gina 818. 

Do Sr. Deputado Augusto de Lima, de adiamento da cfü~· 
c::ussão d0 requerimento do St' .. Deputado Marie 
Her~es, referente á Proposta apresentada á Liga dac. 
Naçoes por um dos membros da embaixada brasileira 
Pag. 875.. . 

Do Sr. Deputado Arnolfo Azevedo e oµtros, de urgencí& 
para a discussão e votação do· projecto n. 668, da 
1920. Pag. 875. . , . · . . 

Do Sr. Deputado Antonio ?-iogueira, de urgencia para 1 
di~c_ussão e votação do projecto sobre requisiçõe.i 
miht.ares. Pag. i.027. 

DO Sr. Deputàdo Octavio Ro~ha, de lirgencia pa~a adi~ 
· cussão e votação do projec::to n. 605 A, de i 920. Pa

gina 1. .048. 
·Do Sr. Deputado Juvenàl La1nar.l,i.ne, de urgencia para a 

· votação <l0s projectos <ia resolução _n. 8 A e n.· 647, 
de 1920. Pag. 1.051. 

Requisições militares: providencia. {Projecto n. 667, de 
1920. ) Pags. 1'20 e :1. 027. 

Resoluçõe'S da- Camara: 

N. 6. A, de 1920: modifica o regulam~nto da. Secretaria 
da .Camara. ·Pag. 120. 

N. 8 A, de 1920: providencia ~bre a· inscrpção. de ora-
><iores na. hora do expedente. · Pag·. 1 . 051 • _ 

Reversão do ca.pitão reforma.do Alfredo l<~onseca ao sei-viço. 
aot.ivo do ~x:ercito. (Prt>jecto n. 603, de 1920.) Pa·-
gina 37t. · . . 

Sargentos do Exercito que contarem mais ile 2~ an~os de ser
viço arregimentados:· permiLte a contmuacao no se~
viço act.ivo. (Pl'Ojecto n. 421 A, de 19~01.) Pag. -896. 

Secções eloito1-acs no Districto Federal: p1~vi<len~ia sobre a 
divisão. (Projceto·n. 668, de 1920.) Pags. 875, 927 
e 1.037. 

Secretaria da Justiça e Negocios Interiores: reorganiza. (Pro-
. jcctc; n. llti:!, do 1920.) Pag. 4()g. 1 
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Serviço floréslal nãs ·margens dã ,Central do Brasil e da Oéste 
de Minas: crêa. (Projeclo n. ·3.23 B, de .1920.) Pa
gina 99. 

Telegramma <la Federação Syndfoalista Cooperativista Bra.si
, leira. Pag. 4i9. 

Tracção electrica: concede isenção de direitos ás emprezas de 
. viação que installareai o serviço. (Projecto n. 635. 

de 1920 . ) Pags. 73 e 906. 

Tratados: 
; 

Entre o ~ra:sil e a Inglaterra, sobre a creação de. uma 
Commissão de Paz: approva. (Projecto n. 67 4, de 
1920.) Pa-g. 915. 

De Extra.diccãl), -0elehrado entre o Brasil · e o Pero : ap
prova. (Projecto n. 675, de 1920.) Pag. 917. 

Vencim~ntos: 

.. 

De offieiaes · reformados do Ex:etciló: providencia.. (Pro
j ecto. n. &63, de 1920.) Pag. 664, 

Dos empre17.\<los das De~egacias Fisca.es. Vide !lenda . 
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· CAMARA DOS DEPUTADOS 
--·EJ~-=--

Terceira . sessão da declma~ .leglslatura .do Congresso. Naclonaf 
' ' 

}52ª SESSÃO, EM i DE DEZEMBRO PE 1920 

PRESlDENC::IA i>O SR- BÚENO tlRANOÃO 

A'·s 13 horas comp~recem os S11s. Bueno. Brandão, JUV'e· 
nal Lama-i~tine, · Ephigenio de Salles, Dionysio . Bentes,· Bento 
l\Iiranda, Lyra Gast.:r.o, Cunha. Machado, Luiz Domingues, Ar
mando Burlamaqui, Thomaz Rodrigues, Osorfo de Pa.iv.a, José 
Augm:it.o, ·c uµha Lima', Oscar Soa;r.e6, Edúardo Tavares, Ger.
vasio Fio1·avànte, Correia de Britto, Turiano GampeHo, Luiz 
SHv-efra, João Menezes, Pires de Carvalho. Maria Hcrmc~. 
Leoncio Galrao, Uba:ldinc> de Assis, Raul :Alves, T<1rquato Mo
rr·eira, Elpidio de :Mes·quita, Leão Vellaso, Antonio Aguirr~, 
Heitor de Souza, Sa.mpaiQ Corrêa, Nicanor 'Nascimento, Paulo 
de Fr-0ntin, Sallcs Filho, Mendes Tavares, Mauricio da La
cerda, Teixeira Brandão,· Herculano Cesar, Ribeiro Junque11·a, 
Francisco Va1lladares, Amerieo Lopes, Odil-on de Andrade, La
mounier Godofredo, · .M-0reira Brandão, Raul Sá, Ja.y.me Go
mes, Honorato Alves, Salles Junior, Cal'los Garcia, .Tosá Ro
·berlo, Barns Pent eado, Marcolin-o Bar1·eto, Palmeira Ripper, 
José Lobo, Carlos de Campos, ATnelpho &evedo, Pereira Lei-· 
te, Luiz BarLhoktmeu, J-oâo PerneLl.a, Alvaro Ba.pLieta, Ma:rçal 
de Escobar, Octa.v.io Rocha, Domingos Ma.sca1·enhais, J<>aquim 
Osorfo, e. Garfos ·MaximHian<1 (65) . . . 

O Sr. Presidente - A lista uc presença nccusa. o com
pa1·ecimu11lu de &5 Srs. Deputados . 

. ~\.bre-i:;c a :sessã'O. 
Q Sr . Epliigenio de Salles ($'llpplentc de Secretttdo, ser

·vindo de _2u) , · procedtl á. leitur-a da acta da s.eesão antece<Ji3nl.e, 
a qual é, sem observacões, appr-0vadt1. "' 

e.- Vol. :x.III 1 
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2 . ANNAES DA GAMAHA 

O Sr. Presidente ~ Passa-~e á leilurh. do expedi'ente. 
O Sr. Juvenal Lamartine (2º Secreia.rio, serc1indo de 4º). 

procede á leitura do ·~eguinte 
EXPEDIENTE 

Officios: 
·Do St•. 1.0 Srn.:r·etario do Senado, à;\ 30 do .mez :finuo, en

viando o fJt'(l,jPct.o da.qu~lla Casa do f:ongre!;SO Naciuna1l, p1·0-
J:ogandú a ael.ual sessão lf':gislat.iv·a a:i.é o dia 31 d·e dt'j:embro 
do· corrente annó. - Sol)re .a Met>a .. até unerior de'liberacão. 

lXl MinkLerio das Refações ExLerlor-e;:i, de 23 d\l mcz 
findo, reme-t.t.endo a . '.leg:uintc 

MENSAGEM 

Srs .• memfbr.os do Congresso i\a.ciona.l - De accv1'du com 
·O preceito r-on.<;titucjonal, :mbme.tto. á verssa coniii1deraçãu, na. 
<:ópia t•emett.ida pela .Emb~ix.ada de .F1·arn;a. acompanhada. de 
um· of.fici-o do .Minist.1·0 de Estado das f.l1~lar;ões l!ixAeriore~, um 
·exemplar da C-0nvPni.;ão rela·Uva ao t;Ommercio de armas e mu
nições e ao Profocollo assi~n!J.do cm :Saint. GP.rmairt eí1 Laye. 
a 10 de setembro de HH9. ent.re dive1'50s uaizl.':S alliado~ e á 
qual o .Brasíl ,adhel'iu. de ·accõrdo <;Om o út. 2:3 da referida 
COnvencãd. 

'Rio do .• Tanei-t:o, 23 <le, .novembt·o ·de i 92-0. - Epitacio 
l!c:ssôa. - A' Commissã.o de Dipfomacia. e Tratados. 

Do Minist.erio lia Guerra, de 29 tio mcz findo, envian<io 
as' :segu~nLes · 

M~NSAGENS 

Srs. membros do Congres6o ·Nacional Trn.nsmiLtindo~ 
:vos. a cxposii,;ão que me f.oi apresentada.· pcJo Ministi'o de E,;
·tado -Oa Guer.ra,. sobre .a. neces...'li.daóe ;fa abet"l.u1·.a ao respectivo 
lMinisterio, do credi'Lo da quantia de 23 :900'$, supplementar 
á verba H•' « Ob:ras i\li lit.ares •, do orçamento para o col'l'ente 
:mno, da qual é cn)•. ira a firma Carvalho Pae~ & Comp .. pelo 
formicimento do arcabouço metallico e insia.lla~ão . áo obser
va.torio do Forte de São Luiz, v-enho pedir-1he,; -habi'lit,eis o 
Gover.no a. abrir o menciona.do credit.o, quo 1:1e de-stina a -sa 
.tiaf.azer compromb·:·'"· <>s:;umid~ em 1 ~17. 

Rio de J aueiro, ::w do novembro de 10210. - J:.,'pitaeto · 
Pes8ôa. 

Srs. membros do · Con~resso NMioun.l ....... Tl'ansmfüindo
vos a. E'!XPOt;i1:ilo, qne me 101 apr~seut.a:da p('lo MinisLro de ~;;
;!.ado da Gueri·-n, ·~ohre a abertul'li -do um credHo para. atten
-Oer ao PllA-nmcnto de deilpezn.s t,ffuctuadn.s 'pela Dclegaciu.iiÕ.º 
.Thesouro Nacional em Lundres, de setembro a dezembI"O:"'OO 
cm·rente armo, venho pP>di·r ha.bimeis o Governo a abril." ao 
Ministerio da. Guerra o credito du 1H:5G51S228, supplemen-
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0.EM. i DE DÉZ!!:.MBRO DB i920 

tat á verba 16~ «Commíssão em paiz cst.fangeiro~, do orol
mento do di1t.o :ifini·sterio para o actual c:-tercicio. 

Rio de Janeirõ, 29 de nov:embro dé 1920. ~ Evitacio 
'f_~.rsôa . - A' Gommissãa de Financas. 

,.,. .. IN FOR...'1:AÇÕ ES 

, Sr. i º Secretario da. '.Gamara dos Deput.ados - De ac· 
Mrdo com -a requisição da Commissao de Marinha e Guerra 
dessa Cama.ra, transmittis a este mini·sterio, para emittir pa
recer, o avulso do projecto . permittindo a inscripcã'o do!l 
avia.dores militares de terra. e mar no Del'by-Aer co. . 

Sobl'e o assumpto . cabe~me declarar que a aviacão mi
litar- brasileira., em sua phase actual de verdadeira formação, ·· 
necessita sem duvida. de medidas legislativas· que lhe propor"'. 
ciortem os recursos de que ,ainda muito carece. inc·entivando, 
ao m esmo tetµpo, o recrutamento proi'issional . . 

o·- .presente proJecto, embora. creando vantagens aos 
aviador-es militares, é em absoluto contrario aos inwresses 
me'smo de nossa. a.vi:a~ão, não só •porqúe afastà os aviadores 
de seus d everes militares, como porque desvia. .os parcos re
icursos que o paiz poderá -despender, empregando-os em puro 
turismo, .accessivel, além disso, a qualquer pessoa, mesmo sem 
titulo algum que garanta qualquer Yantagem technica ou al-
cance nacional. -
· ' · Eis porque me par.ece não 1ha.v.er con",~niencia. pal'a o 
01\iinisterio da Guerra, na .a.pprovavão do. presente projecto 
de lei. ·-

-Saude e fraternidade. 
requisicâo. 

Requei·imento: 

Caloge-ro.s. ~ A' quem fez a 

Do Dr. Licinio Lyrio dos Santos, pedindo a reversão aci 
serviço activo .no riosto de iº tenente do Exercito. ~ A' 
.Commissã:o ·de .Marinha. o Guerra. 
· Si'io successiva.mente lidos e ficam sobre · á mesa àté ul-

fJerio.r -deliberação quaLro projectos, sendo 'trés dos Srs. 
Sampaio Corrêa e outros e ·um do Sr. Elpidio de ·l\fes-
~uita .. · 

Sio succ.e-ssivament.e lidos ~ vão a imprimir os seguintes . ._ 
PRQJECTos· 

iN, 18 A~ rn20 
Conced~ ··melhoria de reforma aos volunta.rios da Patria, J os~ 

Joaquíni Go.nçaives e Manoel Adolpho ·dos Santos; com · 
~arecer das Commiss6es de Marinha e @uerra e de Fi- . 
nanças, contra.rio ao projecto e favoi·avel ao cvéto-. que 
l he foi opposto pelo S1• • .Presidente da .Republica. . 
Em· 1-9 de -agosto proximo passado, o Sr. Pr-esidente da 

~epµblica vétou a resolucão odo Congresso Nacioria.l · conoe--
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dendo melhoria de·; reforma aos volunt.a.ríos da Patría, Jo~é 
Joaquim Oonêalves .e 1Manoel A<lolpho dos Santo~, por. repre
.!entar um favor de caracter pesSQal. Com efi1e1to, como os 
:voluntarios beneficiados, existem outros que se bateram pela 
!PatI'ia com o mesmo valor, lhe prestaram servicos da mesma 
natureza ·e por ella verteram tãmbem o seu sangue. -Não á 
regular, nem justo, que dentre tantos servidàres. em identi- · 
.cas coudieões se desta.quem dous· par.a. prod1gali.ziar-lhes 
aquillo que ·os outros tem direit.o ·de pretender eom titu·los 
ígua~. . . · ' 

Taes medidas devem ter caracter de · generalida.de, sob 
pena de f:erir o principio da igual.da-O.e assegurado na. Con...: 
stituicão. . 

Por estes fundamentos, que constituem as razões dó véto 
do Sr. Presidente <ia Republicà., a Commissão de Marinha e 
Guerra é de pareoer que o véto deve ser approvado, tendo a 
notar que está em anàamento na Camara, com parecer fa
rvoravel da Commissãó, o proJecto n. 36, de 11 de junho deste 
ann1> que conciede vantagens aos 'Voluntarios da Patria, sem 
diatinccões, de u~ modo geral, erri homenagem aos serviços 
relevantes prestados á Naeão 11-0r esses ~bnep<los e bravos 
-0f1'iciiws. e soldados . 

.Sala da Commiesão de :Marinha e Guerra, 2'G de novem
!bro de Hl·.20. __::._ Ant01lio Nogueira, Vice-Pre91dente. - Joa
quim Luiz Osorio, Relator. - Armando Burlam.aqui. - Sal~ 
le8 Filho, vencido. - Osorio de Paiva. . .,_ .~11ra Cdstro. 

rA: Commissão -O.e FJinancas, de accôrdo, .com os 
ftindame:ntos do parecer da· .. Commissão de Marinha e 
Guerra sobre o véto oposto pelo Presidente da Reptiblic&. a 
resolução <lo Congresso Nacional, que concede melhoria de 
reforma. aos -voluntarios da Patria, José Joaquim Gonçalves e 
~lancei AdoLpho dos Santos, aconsefüa a sua. appróvação. 

::ln.la. das sess2es, 30 de novembro de 1920. - .•Uberto 
Mai•anhclo, Presídeii.te. - Pacheco i.'rfendes, Relator. - Os
car Soares. ~ Octavio Rocha. - .Ramiro Braga .. - Carlos 
M_a:cimiliano .. - ·souza Çastrq. - Cincinato Braga. ,_.., Octa
~io Mangabeira. 

MENSAGlrn. A QUE SE REFER~ O PAR.l::C:ER 

Sr. Presiéente da Camara dos Deputados - De confor
midade com o disposto no ar~. 37, § iu da Constit.uicão, cabe
me de,·oh·er a essa .<.:amara, como .infoiadora, dous dos auto-· 
graphos QUf.l acompanharam a mensageín. do Senado, n. 136, 
de i 1 do conente, enviando á resolucão do Congresso Nacio
nal, que concede melhoria de reforma, no posto de 3& sar
Kento, <!e a·ccôrdo com a tabella e da 1-ei n. 2. 290, de i3 de 
dezembro de 1910, ao anspeçada graduado, sol<lado voluntario· 
da Patria, José Joaquim GoTicalves,· ~ no de saI."gento ajudante, 
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com direito aos véncimentos relativos a essa graduação e de 
acclJrdo com a mesma tabella, ao soldado tambem voluntario 
da Patria Manoel Adol·pho dos Santos, resolução á qual neguei. 
sanc(ião, pelos motivos constantes -Oa exposicão junta. 

Rio· de .Taneiro, 19 de agosto <lê 1192.0, 99º da Independen
~ .. e 32º da Republica. - Epi(acio j'essôa. 

·- MOTIV09 DO <VÉTO> 

O projecto que conoede melhoria' de reforma aos volun .... 
tarios da Patria José J<laquim Gonçalves e Manoel Ado1pho dos 
Santos. 'representa um favor de caracter pessoal. Como os 
vdluntàríos por' elle beneficiados. existem muitos outros, que 
se bateram pela Patria, coin o mesmo valor, lhe prestarail) ser
vicos da mesma nntureza e .por ella vertevam tambem o seu 
sangue. · 

:A todos, sem distinccão, tem dado a Nação reiter~s pro
vas ·do seu reconhecimento. Si o Congresso Nacional entende 
que essas. provas ainda são poucas, está em suas mãos ado-

. ~ ptar outras medidas. 1 

Mas estas devem ter c1tracter de· generalidade. Não é· t'e
gular nern justo que dentre tantos sêrvidores em identi~ 
condiçõés se destaquem dous para ·prodigalizar-lhes aquillo 
que os out,ros teem C.ireito de pretender com titulos igüaes. 

Sob este ponto de vista o projeeto ·rere o principio de 
igualdade assegurado na Constituição. Nego-lhe, pois, · o m~u 
assentimento e o devolvo á CaJtlara que o iniciou. 

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1920. 99º da Independen
oia e 32• da Republica. -:- Epitacio Pes&da.· 

PBO.Tl!ICTO N .- '{8, VJ!l i920 

O Congre3so Nacional resolve:· 

Art. 1. • :E' COl)eedida a melhoria de feforma, no posto de 
3º ·Sargento, ce 3CC'ÕrdO toro 8. t:ibel!a C da lei n. 2. 290, de 
:1.3 de dezembl·o de 1910, ao anspecada graduado, soldado vo
luntario da Patria José Joaquim Gonçalves. inutilizado para. 
o servico .do Exercito em consequencia de ferimentos !'~Cebi
. dos em combate. 

Art. 2.· E' igualmente concedida melhoria de reforma 1tC1 
posto .. de sargento ajudante. com dir€ito aos vencirtíentos rela
iivos a essa gr.aduação, õe accôrdo eom a. tabella. e, da. Jei 

._,,... 



c!mara aos DepLlaOos - lm"esso em 26/00/2015 11 :24 • Página 12 ae 99 

ANN AES DA CAMAl\A . . 

· Jl. 2. 290, dr. 13 de dezembro de i910, ao v·oluntario da Pat.ri\\ 
Manoel Adolpho dos Santos. 

Art. 3. • ReYo!fam-se as ~i~posicõe~ em contrario. · 
\ 

N. 181 B - 1920 

Emendas elo Senado nq, projticto da Camara n. 181, ·aie f 9ZO, 
que ahr~ o crt•d·ito d· · 400 :000$, á. ve1'ha 30•, do ·orçamento 
do Jfinf.ttr.rio r/n Ji1stira e Negocios Interiores; com pare
cer rfa. Comm'iscto de Finan.<}a~ 

O Senado nrirr~l'nlnu e approvou duas emendas ao pró'.: 
j~ct.o dà Co.mnrn, qllr abre o credito de 100 :000$, á verba. 30ª, 
do art .. 2°1 do orcumento do Ministerio da Justiva e Negocios. 
Interiores . · 

A Commis~lto ric Financas. é de parecer que as emendas 
do Senado se.t:im npprovadar; . 

Sala das Commif;sóe$, 23 da novembro d.e 1920. ~ Alberto 
Ma'Nl11hcto, Prl!!lldcnte. - RamiTo Braga, Relator. ......:' Osca1', 
Soares. - Octavio Rocha'. - Cincinato B raga. - Carlos Ma
ximiliano. - Smm1 Castro . - Pacheco Mendes. '"""- óctatJiO 
Mangabeira. · ·· 

Emendas do Senado 11<> projeeto 
n. 181, tü 1920, tfa c~mara dos 
J)eputado1, qiu rtá111 a 100:0005 
o pedido de crcdit., 1upplcmen
tar de ~00 : 0008, d 'Vtrba 80ª . 
do art. i• -dl> orçamtnto 'Vi
gente. 

Ao ~u·t~o unlco : . 
Onde du:-aupplemen tar-diga

se: especial. 
Onde se dl1-oxorolclo vigente

diga-sc: exorclolo de i0i9. 

P1·o}ecto n.- 181, d~ 1920 da Ga
mara dot; Deputados, que. reduz. 
a 100:000S o pedido de .credito 
swpplementar de 200: OOOS, 4 

· 'Verba SO• do ar:. 2° "cio orça
mento vigente. 

O Congresso Nà.eional resolve -~ 

Artigo unico. Fica. o Poder 
Execlitivo autorizado a abrir, pelo 
Ministerio da Justi(;a. · e Negocl09 
Interiores, o credito sup~lem6n
tar de iOO:OOOS á. conslgnaç~o 
~Conservação, accràscimos. re
paros da adificios, etc."• da verba. 
n. 3G, do art . 2•, da lei de orça-

" mento do exercicio 'Vigente; re~ 
· vogadas as disposições em con

traria. 
Sena.do FodAral , ~O rló ontubro 

de ~920. - Anto1aio Fra11cisco de 
Azeredo, Vico-Pr11~ldonte. - iUa-
11oel àe Al~11car <tui111arlles, 1 º Se-

. cretario. - Pedro da Cunha Pc~ 
aros-a., 20 Secretario. 

Sala das Commissõas, i9 ·da 
agosto de :l.920. - Dorval Po1to. 
-PtaàQ Lopes. - Deodato Mafa. 
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N .. 331' C -. i92i 

Fixa a a~spé.sa do Jfi·niste1·io da Agricultura, Industria e Com
mercío para o exercicio de 19jl; com parece.r da Com~ 
missüo de Finanças sobre as emendc.s aptesentadas tffii 
:J• àiscussão. · · · · · 

PARECER 

São profundamente impressionantes os dados de nossa es..; 
tatJsU.ca commercial _r~lativos ao a1mo •corrente. de 1920 ... 
Fôra' muito · preferivet -=- sinceramente o dizemos ~ que os 
factos, que s~ vão desenrolàndo na. vida economir.a do paiz, 
não trouxessem a ieoofirmacão das apprehensões do Relator 
deste orçamento, no tocante ao desequilibri.o na no.ssa balança 
de pa.gament.os internadona.es. tnfelizmente, esses factos de
morn~tram á toda evidencia, que :i. orientação, pela qual ·o 
Relator se · vem tenazffiente- batendo. é ã. .µnica que corres
ponde ás nossas mais vitaes necessidades, sob' os aspec-tos de 
.nossa .situação economica e, p~r via de eons~u~cia, :de
noSi!B jlropria situação politica. Aquelles dado.:1 estatistico.s 
demonstram mal estar economíco, gro.ve o evidente ; Outra 
cous3 não é o n.starmos sem exportacão sufficiente para co
brir-se i;iquer nossa importação de· mercadorias. Todas as 
rcs.ponsabil idades . debitarias do .. paiz, · estranhas á compra de 
artigos de commercio; estão a ssim integralmente sem cober
tun. Dahi ar,har-se .o nosso cambio a taxas que osciHa.i.n 
~ntr~ 7 o 8. rió confronto <le nosso papel- moeda .com . o ouro.~ 
CoQtra. desfa.lleciment.o· tão assustador, o r emedio heroico . é· 
o nugment.o de. nossas exportacões. E' bem certo que existe 
outro processo, a.fóra. esse~ .. Seria ·<> da reducção de nossas · 
importações, a golpes de trioutação prohibitiva sobre. ellas. 

Mas, para uma nação .com ºtts nossas le-gitimtls ambições 
no convivio dos povos da terra, esse não seria um caminhe:> 
a ser aconselhado: .;._ seria desvão, um esconderijo de nossz ' 
incapacidade. Seria o tolher-nos, a nós mesmos, ma.teriaés de 
t,rabalho, e materkles de alimentacão, que são . os elementos 
predominantes na listà da:s utilidades que importamos. Lou
l.:Ura seria tolher: taes importações ant.es dP- nos apparelhar
mos para aqui :produzir mos essas utilidades. Perü0rr~nd9 a 
lista de nossas importacões mais vultuosas, isto é, deixando 
de considerar artigos 'crua:es importamos menos de 20 màJ: 
contos por anno, pa.ra só citarmos os que nos absorvem quan
tias superiorêS. a essa, ·verifica-se serem os seguintes os qu&, 
em 1919, mais ~mro 1evar:im pára f61:a d~i pa.iz: 
·1. Ferro ·e aco (!>rutos e ··em manufa-

cturas) · ............ ." ....... . (: .. . .. . 
2 .. Trigo (~m farinha e em grão) .. .. . 
3 . Car vão d'e pedl'a .. ; ... .. , ...... .. . : .. 
4. PSlpél (para impressão e pai:·a outrMi 

. applica<;ões). :- •.•. ~ ............. , ..... . 

2.75.543:293$00{>. 
208. 110 :164$000 

87. 832 :760$CQO'. 

76~963:270$000. 
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5. Algodão (em · fios,. em tecidos, cár-:-
dado, etc. ) •.••.•..• ,. •.•.•.. -~-· . · •.•.... 

6-. Kerosene · ............. .. ...... _ .... . : ...... .. 
74'. ~S6: 155$000 
!18. '787 :175$000 . 

7. Produ-Otos c'himicos e especialidades 
pharmaeeutieas ... _ ....... ... • . . . . 46. 234 :773$000 

8. Cimento ... ·- .... ...•.. • : •.... __ . . . • . • ... . . 35. 342 :586$00.[} 
9 . .Tuta (em bruto e em fio) .... ......... , 3-i.04-7:005"$000, 

fO. Bacalháo .. .....•.•... .,. •.• ..• •.. . ..• . • . . • 30 .195 :291$000 -
11 •. :Vinho commum.-· ..........•.......•. -.·- ... _,24.399 :239$000 

Nota - INb corrente anno de i 920 todos es.Ses allgarismos 
estão muito mais elevados. · 

'Esta relacão é altamente instrue.tiva: ar vê-se que todos 
esses artigos, Q()m excepção do vinho, são ·necessidades r~aes 
da vida nacional; só se compreheltl.:e que os nã.o importemos, 
uma yez que nos apprurelhemos para sua producção dentro 
do paiz; b ) vê-se que esta relação sugg.ere aos nossos gover
nos, Iia União, nos Estados e nos municipios, vasto program ... 
ma de actministracão, sob · o ponto de vista economteo. 

Poi:- suprema felicidade do Brasil, podemos produzir rp.ara' 
nosso consumo, e em. seguida; para a exp_orta<:.ão, qu~i todns 
essés artigos. · · 

O touro mais bravio, que forçosamente precisamos agar
rar pelos ehifl'es, é a produccão superabundante de ferro e 
aco; O .iá foI'midavel algarismo de 275 mil contos, da lisf2 .. 
supra, ha de ter já sido em muito excedido nas importações 
de 1920, as guaes "deverão, a este titulo, ex~er de 350 mil 
l!Onlos. E essa é uma. importação fraquissima diante das ne
cessidades prementes de nosso . incessante progresso 1. . • ll. 
metalurgia do ferro, de que o Brasil está !a.minto, aguarda 
que .. os governos tenham a coragem e 3. decisão de duas me
didas fundamentaes; a duplicação da linh·a da Central, entre 
Barra do Pirahy e Itabira. do Campo, para transporte inten
sivo do minerio de ferro até junto · do litoral, e a cnptaç.ão rl'e 

· for<;a hyàro-electrica á margem do Parahyba, para electri
ficação da Central até Itabira, e até S. Paulo, e para forne
cimento · aos altos fornos siderurgicos que· se hã.o de fundar 
ás margens dessa. linha ferrea. 

- A meditação sobre os àlgarismos da lista retro fará com 
que a Commissão de Financas e a . Camara do~ Deputados p·er
d.oem ao Relator do orçamento da Agricultura, a quasi rabu
jenta tenacidade com que elle, em proJectos e pareceres, tanLo 
implora a attenção dos seus pares para as medidas de ampla 
protece.ão á metaltirgía· dõ ferro, a qual constitua, póde-se 
dizer, a dentadura possante çom que a industria estrangeira 
est.ú comendo o Brasil por uma pernl\. 

·Sommem-se, cm um minuto, os algarismos da impor
tação de carvão de p edra;;;. aos (la de ferro e aco. O carvão, 
cm · 1920, está. muito . mais caro, . talvez -o dobrp, do que em 
1919, anno em que imporlámos 87 mil contos ..• 

Ora, a maior parte do carvão que importamos é engulido 
pelas locomotivas ferroviarias, dentre as quaes avulta, sobre 
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todas •. as da Cent,ral ·do Brasil. A captação de fo'r1;:a hydro~ 
P.lectrica mata drns coelhos em um.a cajadada sú: - ser.ve 
ao fabrico do ferro e aço e serve ao fornecimento succedane'' 
do carvão de pedra importado. Servirá ainda a alguma di
minuição na importação do kerozené, substituido por Iamp~
das electricas um · sem numero de Iampadas actuaes a pe
t.roleo. 

Neste momento, a Commissão de--Finanças deve voltar 
suas vistas para a despeza que o Brasil está :fazendo por conta 
do trigE>. E' esta mercadoria, em valor importado, a segunda 
·perigosa sangria. qu·e o Brasil está soffrendo: 208 mil contos 
em 19:19 1 Temo,.s elementos para estacai-a de tod0,. ou pelo 
menos para attenuar-lhe grandemente ..a intensidade: os Es
tados do sul, especialmente o Paraná, Santa Catharina e o R_io 
Grande do Sul, produzem trigo. . · · 

Essa producção é, por ora, escassissima, devido princi-' 
paimente no facto de não se terem até agora feito sc_ientifica · 
e methodicamente; pesquizas de selecção . vegetal das espe
cies que convem melhor-aos solos e aos climas dessas regiões. 
'.E' dever inilludivel do Ministerio da Agricultura iniciar esses 
estudos. · - · . 

Para esse resultado, propõe o Relator a creacão de duas 
estações experimentaes de trigo, cevada, centeio e linho, sen
do uma dellus no Estado do Rio Grande do ~ul, e outra perto 
do limif.e entre os Estados de Santa Catharina. e Paraná, pru.•a. 
servir á lavoura dest~s dous Estados. A verba pedida :Para a 
fundaçãC> M cad11 urna dellas é de 209 :000$000. 

Neste assumr1tQ, o que nos espanta e nos vexa; é 1rue 
estejamos quasi a comn'lemorar nosso centenario de nacão 
independente, sem que o ~asil tenha tido, até hoje, uma 
unica estacão experimental de trigo. Comprebende-se e des
culpa-S"e que Portugal não tenha fundado nenhuma em sua 
co]onia americana, prodnctora de tr.igo, a metropole. avisa
darnente ou não, poderia preferir ter· sua colonia ·antes como 
freguez, do que como concorrente·. Mas o Brasil independente 
não tem e~sa desculpa ••. 

Pedimos, p!)r igual, a a.ttenção da Commissão de Finanças 
e da Camara dos Deputados para o escoamento de ouro, que 
se está. operando pelos canaes do a.lgotlão e da juta: cento e 

··oito mil contos lá se foram em f919, •. Razão teve, pois, o 
Relato!' deste parecer em haver pedido verba para a fundaç~o 
de tres c~taçõe~ experimenfo.es de algodão, nas quaes ~ deve'.'" 
rão do ora avante fazer: os estudos da acclimação da Juta. in
diana, que, segundo todas ·as ·probabilidades, poderemos, 
abundantemente pro~uzin'. Em Cuba, já o problema está adean
f.adissimo, senão ,iá resollvido, -sendo de notar que dispo·mos, 
em varir.dade dP. soilos e -de climas, de elementos incomparaw 
velmente mais abundantes do que os daquel'la Lem · adminis-
trada ilha. · 

· Ma~. em materia <le algodão e .iuta, o programma de abas
tecermoE nosso proprio consumo é o que se po'dé:ria chamar 
úm prei~rantma de criança. Dcvem~s :pretender larga expor-
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tat.ão dessas Lltilidades. No orcament-0 .para 1~2'1 ficam aut-0·~ 
il'izadas apenas as estações cxperimentaes de algodão e juta 
no sul do Pará (Jgarapé-'.A.ssú), no sul da Bahia (Jequié) e no 
centro de S. Paulo (Piracicaba), regiões de$ses Estados onde 
a ·cultura dô algodão est:i se fa'.?endo com maior intensidade.: 
1'3?!1 ann.os ·posteriores, terem(}s de crear est.açõei:; dessas no 
Territorio do Acre, no nordeste irrigavel, nos valles do Rio 
Doce e do Jequitinhonha e, sobretudo, á margem :·do Nilo bra
sileiro, que ·é o rio S. Francisco . Aquella in structiva lista de · 
importacões mostra quão ace'l'tadamenle andon . a Commis
são de Finanças no instituir, nc.r or camcnto ·do all:Ilo c01rrente, 
o auxilio :í creacfü)' dos cursos de chimi'Cq, dos quaes já se 
ncltam fundado$' nov~ em conseq~encia dessa salutar iníc~ 
Hva: - pert o de 50 mil contos erri 19i9 e cert.a.menJe, muito 
mais do' ·que isso em 1920, sa,hira:n de paiz exc'il,11sivamente. 
riara productos chimicos e especialidades pharmaceuticas .. . 
E not.e-·se que não é nesta particular act.ividade que prestaJrão 
melhores serviços d er <ihimicos, mas sim, nos labora·torios das 
)ndustrias, que nenhuma conne.:xão teem com as especialidades -
pharmaceuticas. ··-
. Nesse orçamento fica dotada de verba a c~eação de uma 
<:sl:a.ção expe.Timental de ' 'iticúltura e enâlogia, no Rio Gx;ande 
do Sul, com o ob,iectivo de ensinar o nosso paiz a libertar-se 
da pesada importação de vinhos de mesa. , 

D.:> expostQ, póde-s<:i claramente deduzir que o Relator 
i:.!esse orçamento, no~ pedidos de favores e verbas para esses 
serviços, obedece a nma orientação sadiamente reclamada pe
las necessidades de nossa situação economica. Essas neõessi
dades 'são, pQrém, de duas ordens: 11ma referente, como1 acaba 
de ser exposta, á producc;ão de utilidades qne supram ou sub
stituam nossa~ imporf.ãCõés; outra Teferente á necessidade, 
cada. vez maior de augmentarroos a n ossa . actual produccão de 
e::1portacão. · 

Nfto ·conseguimos esse augmento. sinão -i:lransformandci, 
r adicalmente, as n o.<>ros atrazadas praticas agricci!a~. E não 
as transformaremos com a urgencia qu e .. . as. no~:>as dividas 
çxt()t'!las no!-r exigem em prazos prefixados· e certos, sem uma 
~érie de providencias sobre o ensino profissional, especial
mente G agrícola. Essa é a obra das escolas de· agronomia e 
l'~terinã.tíà, · dos patronatos agrícolas, ·· dos oarnpos de ·de:. 
monstrac;ão, dos COOCU!rSOS de maehínismos ruraes, dos po-s.toS · 
.zootecht1.ico~. dos laboratorioi; de cllimica agrícola. 

SUbC1rdinada a êSse pensamento está a inclusão de recur
sos rio orçamento da Agricultura para 1921, para: a.) aüxmo:s 
ás f!!;lColas de agiricultura e veterinaria, que a· iniciativa esta
dual, mun,cdpal ou privada tem creado no terrif.orio nacional; 
b) 011 premio'S de aperfeiçoamento technico. nos Estados Uni
dos e na Eurtipa, aos alumnos que maiii se distinguem nessa! 
e3cola~; e) a fundaoão dP.c cur!:'los praticai; profissionaes de me
canicadagricola, paira conseguirmos e!lpalhar pelo paiz pesifoal 
capaz e dirigir. e -·reparar os modemos apparelhos de . cultura 
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do solo; d} fundação de mais cinco nt>vos patronatos agricolas,. 
que hão de ;·ornececr administradores e capataze:;, in.spirados 
nas idéas e praticas modernâs de agricultura e veterinaria.; . 
e) introducçl!o do immigrantes agricúltores. · 

.Es5as medidas todas, d(l.sde o c-omeço desse parccl'~ men
cio..aadas, obeõecem, como se vâ, em sua. apparente diJ>persão 
pela:; consignações qr:cament.arias, a um espirito de conjunto,. 
systematico, cenuur..ente, b. reaHza-ções utilissim'as, todas indis.-, 
pensaveis á àefesa e ao fomento de nossa. potencialidade e.co-; 
nomica. O que ncllas ha' a criticar-se é, certamente, a. mo-,! · 
ctest.ia de. suas proporcõ~s. conducta a que nos obriga. a nossa 
fraq_ueza finà~1ceii'a. Deante della, o Relator se v~ coagido a 
passo ·vagaroso no suscitar realizações que o- paiz está Tecla
man~o. Apezar <:li!:so, vt>.-se obrigado a. convidar a ,, Commissão 
de Fmanças a um augmcmto nas verbas da despeia a se~ :vo-
tada na 3ª discussão. · 

· T~nha, porém. a Commissão · de E'inancas, a paciencia d~ , 
e::s::amina1-, um por· um, esses pequenos a.ugmentos, e verá, 
('Dmo verá. a Gamara ·dos Deputados, que elles se just ificam 
P?'t' m1.1: .. ~vos irrecusaveis, á luz dos mais altos intere·sses n~
cHmae::. . 

EMENDAS 

N. i 
Emenda á verba 3ª -- Material __::. da proposta 
Consignação t.erceíra : · 
Depois · das palaúas: ;i: • •• Belém ido Pará .. . ~. accres~ 

cent.e-se: « ... e da do Est.ado da :Bahia; .. > O mais e.orno 
est:á. . 

Onde · se diz: « ... com o Governo d-0 Esi;atfo~ , diga-se:. 
« . .• com os respectivos Governos estadu.aes~. . 

Em Camara; 17 de noveI'Ilbro de i920-. - Rau.(. Al11e.i .: 

Emenda ao art.. 2º, lett.ra b : 
~e,dija-se assim : 
Para passagens da immigrantes, do exterior para qual ... 

quer J?Onto do teritorio nacional, e sua localização, devendo 
ser feitQ esse serviço de ·· parceria · com a União· e ·para 11i· 
construccão de casas destinadas á moradia. dos mesrnos im
migrantes, em todos os lotes constituintes do nucleo a esta
belecer-se, . quando cedidas asl terra.$ ao Gov'erno Federal, 
gratuitamente a titulo definitivo e plena. propriedade, e re
unindo as condicões exigidas pelo respectivo regulamento 
ora em vigori em parte corr.espondente li metade, pelo menos, 
da área a co onizar, e, bem assim, para abertura. de estradas 
de qilalquer especie, visando fa.cilitar as · communieações do 
nucleo com · os centros povoados já eitistent.es, porto de mar 
e mercad9s de .~mmerc10 e consumo - 3. 000 : 000$000. 

Em · Camar~', i 7 de novembro de 1920.,· - Raul Alves·' 
Seabra· Filho~ · -
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as doos emendas á verba 3• - Material - consignaciío 
s•, podem ser ap1p·rovadas .sem ineov.enient;e. 

A emenda ao art. 2ª, lettra b não convém que seja ap
provada. A verba de 3 . .000.:0-00$, mesmo restrietamente ap
plicada a pagamentos de passagens de immigrantes, é sum
roamente e~ig;na. Basta. lembrar que, em exereicíos ante-· 
riores~ .já o Thesouro cbegou a gastar, ·em um só anno, i5 e 
20 mil contos com ·esse serviço. Si da diminuta. quantia. de 
3.- 000 :00~$, fôr o Governo appliear recurso~ para todos çs 
fms colhmados pela emend'a, nada ou quasi nada sobraria 
para pagar o transporte' pessoal dos immigrantes, objectivo 
essencial da v.erba. · · 

N. 2 

Destaque-se da verba 14• - Serviç.ó da Industria Pasto
ril - Material - Iettra e, item vm, a quantia de 4:800$, e 
accrescente-se, na mesma verba, - Pessoal - item VII (Es
·tacões de monta), para. •p.r.over aos vencimentos do encarre
gado da estacão de monta da Cachoeira (Marajó, Estado do 
Pará), creada por portaria de 28 de agosto de 1920, de ac
c-ôrdo coro o decreto n. 3.011, de 4 de maio de 1918. · 

Sala das ,;essões. em novembro de .1920. - Bento lli
randa. 

A emenda p6de ser acceita. 

N. 3 
Emenda ao art. 2°: 
Substitua-se a lettra b desse artigo do projecto pela ·se

guinte consignação á y~rba 3• - Material - da. proposta: 
Para passagens de· immigrantes do exterior para qual-· 

quer Estado, e sua localizaçã·o, quando ·tenha €Sta de ser feita 
de parceria com á União, em terras devolutai; estaduaes -
3.000:1)00$000. 

Sala da·S sessões, 18 de novembro de 1920. - Octavio 
llocha. ' 

Niio convém a approvacão da emenda, porque ella. t.o}he 
aos Estados a liberdade de ese-0lherem o systema. que melhor .. 
lhes convenha no serviço de introd.Ut}l,(ão- e locali~~ã0 de iro-

, migranles. Além disso, a emenda tir.a aos Estados que não 
disponham de terras devolutas ~staduaes o direitc a uma 
vei·ba. que a todo:>. deve tocar, de accôrdo com as oonveoien
cins de cada um. 

Aliá.s, o intuito muito louva.vel da. emenda é em 'gran
dissima parte attingido · pelo disp·ositivo do proj ecto, que só 
concede auxilio aos imigrantes qtte sejam agricultores. 

N. 4 
· Destaque-se da verba 14' - ServiQo ~ Industria Pas

.toril - material, lcttra e, item VIII, a ~uantia. àe- 4.G :000$, 
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para. a fundacão da estação de monta da cachoeira Mara,ió, 
Estado do !Pará, e.reada por portaria de 28 de agosto , ~e 
19201 de accôrdo com o decreto n. 3. ou, c!e 4 de maio 
de 1918. 

Sá.lã. das sessões, em 
de Miranda. 

de novembro de 1.920. ,_., Bento 

A Commissão acceita. a emenda, redigida assim: 
A' verba Hª - Serviço de InduStria Pastoril - ma

.terial, VIII, lettra e, deix>is das palavras «Estado do Pará>, 

.accrescentem-se estas: q:sendo 45 :000$ para fundação · e 
custeio da . estacão de Catboeira já creada~. 

·~ N. ·5 
Art. 1• - Verba ·f4•: 
Onde SE: diz <tde tres. contos a 40 :P.,00$, na consigilaçã.o 

VII, etc . ~. accrescente-se as palavras de àvicultura as se
guintes: «:e á primeira exposição· nacional de a:Picultura>. 

Jtt,stificaçâ.8 
Não augmenta a despeza . Trata-se de animar ó desen

volvimento de uma industria agricol.a de grande f11luro e ri
queza . no paiz. Dá-se o ~ome de nacional por de.sejar qUe a 
essa exposição concorram os apicultores de divJ;lrsos Estado!! 
da U.nião .• 

Sala das sessões, 19 de novembro 'de i920. - loao Sfan-
plicio. . · 

A Commissão acceita ~ emam:J.a redigida assim : 
'.A' verba 14", n1aterial1 VII, supprimam-se a:; 

üesde «Destacados> até 'cavicultura>, constantes :lo 
redigindo-se a sub-consignação VII ass~: 
:Auxilios para a. realização da exposições agri-

colas ou agr'o-pecµarias, industria.es· e 
feiras e para premios aos respeotivos 
.cOil{lurrentes resei·vados até 40: 000$ para 
as de :i.vicul.tura e até 10 :000$ para ai; 
de apicultura; deduzindo-se a csomm& ne-

palavras 
projecto, 

. -0essaria á. conclusão dos pavilhões>, 
etc.; o mais como na proposta ...•.•••.•. • -ioO:OOo$000 

Verba U•: 
N:· 6 

·.P·e10 processo praf,ioado na lndustria Pastoril, o Governo, 
d<mko da 1•ospeétiva vezt>n, provideneiará. no scnti<l-o <le, nas 
inspect.orins do~ Estudo1:1, ser tnmbom preparado o ::;ôro anW-
8Phtoso, afim de ser distl'ibuido nas zonas contsminadas. 

Sala das ses.sões, i2 de novembro de 1920. - Estacio 
Coimbra. 
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J?.J..stificação 
. Sendo o s6ro anti-aphtoso preparado na Indt:stria Pas"'.' 

tor1l e já exporimentaJo oom exifo Pm val'ias regiõPS r, de rc- .. 
!ativamente curta duração, e difficil transporte, é ciA absoluta 
conveniencia preparai-o nas sédes das tnspectol'las Veteri
narias, sempre que ·nas regiões pelas mesmas servidas appa
reeer a .terrivel epizootia, 'facilitando-se assim a sua distri
buição. 

A Commíssãô acceíta a emenda, para. ser adcliiada como 
lettra e ás do art. 2" do projecío, redigida assim: 

4:C) a providenciar mo sentido de, nas inspeetorias do!! _ 
Estados, fler tambem preparado o sõro anti-aphtosi\ afim de 
ser utilizado nas zonas contaminadas.» · .. 

N. 7 
' 

Ao art. 2•, Jettr~ ... ú, do projecto n'. 337 B, de· 1920: onde 
~e .lê «nb citado art. -~8, lL Xlfo accr.escente-se: <r:sobre o ca
pital effectivammte emprega<Jo não inferio-:.· a dous mii con
tos. O mais como está ua lei. 

Sala das sessões, 19 de novembro de 1920. - J. Latnar-
ti-r.e. . .· ·. 

'A Commissâo acceita a suggestão t:ontida. na emenda. 
Propõe, ;porém, sobre o assumpto a. emenda o;eguinte em substi
tuição de toda o. lettra a do a.rL, 2'' do ;projecto: 

à) a. concede,r ás fabricas de artefacto·~ de borracha qu~ 
dentro de tres annos se fundarem em qualquer ponto do teL'. 
r~torio nacional e que empreguem e.."tclusivamente borrach&. 
e:-ttrahida no Brasil, além dos favoi•es constantes da lei nu
mero 2.5-í3 A, de 5 de janeiro d'e 1.9tZ, e do decretou. 9.521, 
de i 7 d.e abril de 1912, garantia de juros, durante tres annos . 

. ·dP. 5 % ao anno sobre o capital effeetivamente emp.l'egado, 
não inferior ::i. dous mil nem supel'Íor a dez mil contos de réis, 
para cada fabrica, podendo instituir um premio de animação 
para e.ada uma até o maximo de 5ü'O :$000, cot·respondente a 
r:ão mais de cirn.:o _vor cen.to sobre u capit.al empregado, pre
mio a ser estabelecido em con1t.emp\açã.o, da capacidade de 
produccão da. usina no ae.w primeiro anuo de funccionamcnto. 
Para os fins deste artiigo, consideram-se tambem _como funda-' 
tão as novas ampliações de usinas já ina.ug;ui•adas, nmptia
i;t>es em que seJa despendido novo capital nos limites allu
didos; 

b) a conceder isenção de direitos de in'lpm·tacão ás usi
nas de heni.l-ficiamento ds borrac!ha. 

N. S 
Ver-ba 22: 
~.\.cc1·escentc-se: ond& conviér: 
Deutrc. da. ... ,crba estabelP.cida auxilio id(mtico ao que ora 

l:;e ~oncede aos alumnos t.itu•h1dos pelas escola$ de agril:ultura, 
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veterínaria e chimica, subvencioua<las .pelos governos rla 
União, Estados ou mun~cipíos, será dado aos tituiados }Jc:la<; 
e~cofas congene1·cs, que nãu gos~mclo de subvenção, mante
nham cursos e<Jl'.ivalcutes, e registre no )linisterio da Agri
cultui·a seus 11rog'l'ammas e estatuto~, submetteudo-s-e ás pres
aipções regulamentares .• - Estacio Coimbra. 

Justifíc~ç(ÍO 
:A emenda justi!ica-se pelo. seu enunciado; si o auxilio 

para o aperfeir,;oamento de estudos no e:>trangeiro é um favor 
:~oncedido a institutos, já beneficiados por subvenções da 
União, Est.bdo:'ó ou niuruicipios., maü; justo ·é attribuil' lam
bem igual estitaulo ã e.woJas de programmas e curso!J identi
('.OS, que não gozem daquellés ·favores, o que vale por um po
d~roso incentivo a. iniciativa privada. 

~\. Comm'issão accc.ita a. emenda, redigidêt. .assim : 
A' verba 22ª - Subvernçõe.s e auxilio;;. numeradas por 

algarünnos romanos ·as consignações da p.roposta (I, IT, III e 
lV), accrescente-se as . cinco augmentadas pelo projecto 
<V. VI, VII, VTII e IX)', accreiicenta.J)illü·se á con~ignação 
l depois das palavras «neste minisf.erio» as seguintes, que, 
embora não gosando de sul:Jven.ção, mantenham oürsos equi
val~ntes;· e submetta.m-se .. âs presi:ripções regulamentat'es~, o 
mais como na pro;posta. 

EMENDAS º-" . cOMMISSÃO 

. i'menda n. I 
Verba. i • ~ sedret::1:ria de Estado : 
tEn1 vez àe 876 ·:847$, quantia indicada n~ projec~o 337 B 

como total da verba - diga-se 876 :829$ - pois que o 
total da mesma verba, na ptoposta, era de 858: 099$ e o!!! 
augmentos appro\·ados pe~a Camà.ra foram . de i8 :730$000." 
(10:000$ + 4:000$ + ~:000$ + 2:000$ + 730$000.) 

Emew;ta n., 2 
VeL·ba 3• .--,. Serviço de Povoamento: 

· Em vez de 3 :870$ para pagamento 'cte mais um director, 
um .rnedicoi" etc., uecessario;; para o Patronato Agrícola « Ba
rão de Lucena~, diga-se -l:ô :HO$, pois, esta e não aque~la é a 
importancia co1•1·espo11detl.le aos vencJmentos do pessoal espe
cificado na emenda n. i2 (da Commissão ) appro\'ada em 2' 
discussão, e no total da vei·ba augmente-.se, consequente
mente, à diffcwença. entre !i.S duas ímpuí'tancias ou sejam: 
J.2; 570$, ficando assim o mesmo total elevado :i. 4. 982:080$000. 

Emenda n. 3 
Na -verba 3• - Consignação «Material* 6, - sub-eon!i

gnJ,çiq - 'd.ep_oil:! d~ P.ªlªvra <!: ~an;\~ai.r-ª~ ~ ,_., ~CCl'.~ªc~n~~-.§s: 
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«virgula (.) Barão de Lucena.»; depois de ~Passa-Quatro» 
(Campo.;; f)aUes ) », diga-se: e « Muzambin~1à »; e <lepois de « 25. 
d~ julho de 19i9 >, diga-se: <1: e de 22 e 23 de outubro \de 
19.20 :\}. . ' . . 

Eo:;le!i accrcscimos são nece!!sarios por não figurar n~ 
.. proposta» o 'P:a.tronato ~arão de Lucena:i. nem se acharem all1 
mencionados o:s contractos de- 22 e 23 de outubr o do corrente 
anno. o primeiro dos quaes modificou o de 25 de juiho de 
1919 - concernente ao Patronato «Campos Salles> e o 2" esta
bél~cP.u as condicfJcs para o funccionamento de um patronato 
em i\-luzambinho (Minas Geraes) • 

Bmenda n. 4 
Verba 3' - Faça-se ainda a 5eguinte correcçáo t.ypo

graphica : 
·onde se lê Guaranhuns, Ieia~se: Gual'auhuns ,, 

Emenda n. S 

Y~rba 3~ ~ No íilulo - Pessoal - onde; se diz «IV ,....
Nucleos eoloniaes », diga-se: «IV. ......- Nucleos coloniaes e 
centros agricolas ». 

Jit,<;tificativa 

Em Jundaç·ão s.ó e::i.:istdm, presontenicnte, cinco nuclr,a!l 
colon!aes (C.ruz !\'Iach~do, ~enador • Co~rêa, Badi~ do •. !tio 
Brarh~o. Anml.apolls e 1'.apó ) e quatro certiros (Sabmo V 1e1ra, 
David Caldas, Alxaniara e . Mamagua.pc} , estes setn pessoal ad
ministrativo algurri. Assim, existiindo. nove administradores, 
nové medico::;, nove professores, nove pharrnaceuticos e nove 

. s ervi:ntes, esse pessoal podel'á ser distribuido pelos nncleos 
coloniaes e centros agricolas, indiffereote: enLe e á medida 
das Mcessidades. 

Emenda n. 6 

Ve,·ba 3"- . Na sub-oonsignaçáo- Custeio da direcLoria, 
otc. - depois da palavta transportes, accresceül.e: «condu
cção do pessoal». 

Justiftcatt:va 

Os scr,·i00.s a cargo da directoria môr.men ic os que se rc•
laciontlm com a immigraçij.o, colonizacão e patronatos agrico
las e:ti~P.m moviment.ação do pessoal, muif.as vezes para al.Len 
ce.r :l pr ovidencias de caracLer urgent.c. junto fü; estações d~ 
emba1·11ne. alfandega, poiici<i., etc., bem ::i.sr;im na zona rural 
âo Di~tricto Federal. E' indispensavel. pois, csl.11r a reparti . 
<::io hahiliLada a fazer face a essas despezas, dentro da verba 
global ~ousign.ada nes~ sub-cons:ignação. , 
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Emenda n. 7 

A' verba a•~ 'Nõa mesma suh-consigna'Cão, de;pois fias 
palavras: «Mquisiçl.'i_o de fardamento para o continuo e ser
ventes», accrescente-se: «á razão de. 300$ para cada um, an~ 
nu alrnen te» . 

J ustif icativu. 

E' quanto percebam ·os funccionarios de identica cate
goria das Secretarias de Estado, devendo notar-se que sendo 
<lous os fardamentos para cada iunccionario (um de brim e 
outro de panno), não é exec.ssivo, nesta época o quantitativo 
estipulado. 

Emenda n. 8 

A' verba 3• - Na sub..:cor..8ignação -- <i:Cust.eio da Rospe~ 
tl~tia de Immigrantes da Ilha das Flores - onde se diz: «pa
gamento de operarias e t;rabalhadores, até o maximo de 16, 
com salaríos de 60$ a 150$», di5a-se: «sem augmento global 
dessa sub-consignação: - operarios e trabalhadores, até o 
, 1aximo de 25, com salarios de 90$ a 240$000-. 

'Justificativa 

Serri augmentar a despeza global dessa sub-consignação. 
e mistér apparelhar-se o serviço com recursos para attender 
ás necessidades da administração. Cotn enorme superfície 
toda ajardinada, e dis-pondo de amplos pãvHhões, onde se 
acham dispostos o refeitorio, dormitorios, enfermarias. se
cretaria e outras peças do estabelecirúento, não é possivel que 
·o seu asseio e conservação se possam realizar, satisfactoria
mentc, com 15 operarias e trabalhaãores. Este pessoal é for
çad.: a trabal'har muitas v~es. durante 1"5 horas consecutivas, 
quando ha · affluencia de immigrantes na hospedaria e, além 
disso, percebem salarios insignificantes. Cumpre accrescen
tar, que a direccão do estabelecimento está tolhida. não po
dendo conservar os ptoprios nacionaes, alli existentes, etc., 
que se rnjeitem ao salario de 5$, pois em outras· obras são 
disputados a 10$ e 112$ por d~a·. 

Emendei n. 9 

A .. verba 5• - SeMríc:;;o de '.A'.grfoulfora Prática:-Materla.l, 
a comdgnacão 4'Publicaç.ões, etci.», accrescente-se: 'linchrnive 
a publicação e dist.rihuição, pelos governos dos Eestados e 
pelas escolas r !'iociedados rle agricultura e veterinaria do 
pàiz, do::; boletins meteorol(lgicos officiaes de 191.1 a 1920. re
se1rvarfas para esta publicação sessenta contps de z:éis 
96:000$000. . . 

C. - Vol. XII~ · 
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E~nenda i1. 1 O 

Verba 14" - Serviço de Industria Pastoril 
Ond e se diz: ~ 4ª sub~consignação reduza-se de 20G :000$, 

diga-se: <'<'l'eduzida de 300; 000$000). 
Oride sl' diz: «6" >tllb- consignncão rcdnzida de 56: 000$:1>, 

diga-se: «rcdu:lida de 50 :000$000». 
Tráta-se apenas de corrigir erros typographicos. poi~. as 

modificações approvadas pela Camara. -referiam- se effect.iva 4 

mente a 30 :ÕOO$ e 50 :000$000., · 

Emenda n. H 

YP.rba 14º - ·Serviço de Industria .Past01·íl 
Material - III - Postos Zoot.echnicos de Pinhei rn~ e 

Lages: 
1 • ;;nb-con signaço : em Ycz de 28 : OOO:i;, 1líga-se 

55 :000$. :'lendo 30 :000!$ para Pinhcirn e 3-5 :000$ para -.Lages; 
2• sub-con;; ignação : cm vez rie :? l :0008, diga-se: 

-J.7 :000$. sen<..10 5 :c.tOOS pan Pinheiro e -12 :ílíl0$ para Lages: 
3• sub-consignação : ern vez de 7-'l :000$, diga-se : 

H :400$, sP.ndo 24: 400$ pm·a Pinhe iro e 20 :000$ para Lage8; 
4" i>ub - con;;ignaç.ão : mn \·ez de 80 :000$. diga-f' c : · 

~i :000$, sendo 60 :000$ para Pin·heiro e '27 :0{)0$ para Lages . 
. T ot.al (55 :000$, mai!'l i 7 : 000$, · mai~. 4 'i : 400$. mais :rt\is 
87:000S) 203:400$600. . . . 

A emenda visa dar melhor distl'ibuição á verba consi
gnada 110 projecto, sem angment.o de despeza. 

Em:enda n. 12 

Verba 19• - Empregado~ acirljdos 
No total da \'er'ba. em vez de « 1 :i-1>2li\560$ », diga-se : 

t. i57 : 440!5, pois, a proposta consignaYa a import.ancia de 
f . 480 :-000$ e a reriucção approvada foi de 322: 560$, resul- · 
t.ando • .porf.anto, a primeira des;>as tres ultim as importancias 
e não a de -l.162 ~i60$000. 

Emenda n. 1.'J 

Verba 19•...:.... Empregad os a<>ldirlo.~ : 

Accr<'i:ci:mt.e-f..C' : «<' c.omprnlwndrnlin-se 11n tot.al da verba 
a iroport.ancia necr.Si:<aritl an pagamrnln eia difl'<'rerwa 1fo ven
cimr>otns dm; em-prl'g·ario:; adctirlos qnl'. cfo cnnformictado c-nin 
essa. <l~sp_n1<ic:ã11. foram aprovt:itadoi.; om logares ele vnncimen
t.os rnforiorP.P> aos qnr> 1w1·ct>biam cnn1n addidos. 

Essa emf'nda é nucessaria para qnr não hnja ri11v irla ~obt·e 
o pagn,rnento a que tcem dii·eito, nos termos do art. 67, n. 32, 
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da lei n. 3.991, dr. 5 de janeiro de rn·~o. M empregadM addi
clos qlle ferram aproveit.adoi< 110 Serviço de Inspecção e 
Fnmentos Aµricola.o; e riutro:<. em logare" de vencimenlos. infe
riores aos se11s. Pelas verbas do;; sei·vi(;o.:: 11m qne foram 
aproveitado~ percrberão clle." o;; v1>nCimenln;; alli con;;ignados. 
que são os fixados nos' r1>gu larnenios rr.:-:pecf ivn;;. Pí'la verba 
de «empregado::; addidns». serfirr pagos da differença entre 
aquelles vc11cimenf.o.~ e 0$ Qlll~ rk direito l hc;; cabiam. 

/<J.numda. n. 14 
•' 

Verba 224 
- Suhvcm\;õns <" Anxilio~ 

Onde se diz: «Augrnenl a<Ja dr\ J. 776 :000$ para M se
guint1>;., auxilio;;». dig-a-se : 

«Augmcntada de l .8lt :000$»,poif-'. e;;l.a •' não aquella é 
a sonnna ·~ffocfiva do:-: auxilio!'; rs1wcificado.;:;. Consequente
mente eleve-se n tril.al da verba d e :'.L.8·1:! :000$. papel, para 
2. 87i' :000$000. 

.Emr.nda n. 1 ti 

Xn me:o.ma vr.rba. ~?2" - Sllbvencõr~ (' Auxilio:::: : 

Onde se rliz: «CF>nt.ro de Gat.ecllesr Paulo./ do Sul». dip:a
se: «Centro de Cateche;;e Pmtln1 dn ~'uh>. 

Trata-~e apeuag d C' crinigir apenas 11 m erro l):pographico 
poii:; n nornc da localidade a que :41' refere a cli;;posíção é 
Pontal do Sul e não Pau.tal do Suf. Numerem-~e com algaris
mo!': romanos as nove con:;:ignaçõe:::: de$t.a verba. 

Emenda n. u; 

Verba 25[) - 8erviço de Algodão 
Onde se le : ( Decret.n n. 1u17. rle 2·; de março de 19"'!0\ 

leia-$e: (Deel'e1.o~ ns. l ·U 17 e ·J 1.:~33. de :!7 rir. março P. 28 
de ng·o,,.t.n de i!J~O) • 

A verba 251:- - 8erviço do Ali;-odão - :wat.erial - Redi
ja-"-e assim a C•HJ>:ignaçii.n approvada om !';egun(la <lif.!cu,:;.sifo : 

Pa1·a fn nda<.·ãn dt> l.t'Ps 1)~1.açõi>>< P,Xpflrimrn f.aP.f-' do algnrtão
o jut.a. sendo llma •'m Tgna1·ap~-As,.(i. Parú (e<"m cnnl.o . ._·!: 11rn:J. 
em .Tequi1:. Rahia (C·Nll cm11t.o>') f' t1rna em Piraciacaba, São 
Paulr1 (dnzen/.o:- 'C()11to"'). cumtrtntr.> fJllP n gnvnnw do rei>pe
ct.ivn •B"l.aôn. 1111 rln ou miei pio, 1111 pnd it~1Jlarf'". concorram 
rnm n immovcl :·u rnl nrl1•qi"iadn. fawndo ú Un ii'ío doar:;ão dr,-;~11 
imm11vpl, a 'qual !':rimonl.- pndr•r·ú :'Pr. rr-vngaíla. -<Pm in<lenllli-
7.aeüo d<' b~rnfeit.oria;:. nn ~.a:on 1fo rlf'nt.rn do l.r.-:; anno" nfío 
<"1'1.ar funccinnando a r:-:t.nçii.o exp<wi mrnl.al. 011 n n rn:on de. 
funccionar a est.a~;fio rturantY nwnn;: d!>. dez nmws cnm:eruf.i
vos, .'fºº: 1)0()$000. 
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. E acerescentc- ~c c,;ta ;;ub-consignMão: 
Para acquisiçã.o de instrumentos, machinas e ferramentas 

2gricnlas, cllsLeio de lab<wat.orio, pessoal assalariado, de fei
!tores, guardas, operarios e trabalhadores ruraes nas. tres no
:vas estações, sendo 20 contos para cada uma, 60 :000$000 

Emenda n. 17 

Continuam em vigor com as modificações adeante inseri
das as disposições do arL 28, n. I, IV, VIII e . XV, da lei 
n. 3.991, de 15 de jaeiro de .1920, a saher: 

A:r-t.. 128. E' n Presidente da Republica autorizado: 
I. A transferir. rla verba-Empregados addido;; - para 

a consignação 4Pessoal da verba 3• a importancia. elos vcm
cimenLos do pesou.! addido que for aprove if.ado · na organi
zRção do Departamento Nacional do Trabalht1, refundindo a · 
:tabella acf.ual, de accôi·clf> com o r_egulamenf.o que for ex.pe-
dldo opportu namente. . . 

IV. A fundar nag fazendas nacionaes do P iauby, logo 
Qllf! t ermine o act.ual contract.o de arrendamento. uma fazenda 
modelo de cr iacão nos moldes das de Goyaz e Santa Monica. 
~dm)ttindo C(llonos nacionaes e esLrangei ros para o aprovei
.tamenlo das mesmas fazenda.s,Regnndo o rcgimen est.abelccído 
no al'I .. HJ (2) tla lei n. 3 ,/151, de 6 de janeiro de 1918. 

Para ef;se fim será applicado no melhorament.o das agua
das alli existcnt.cs, e noJ:: estudo8 necr.ssnrios á fundacão da 
fazenda mocleló, a quantia vrovenient.e do arrendamento das 
alludidas fazenda.!>- - a partir de janeiro de i 9-19. 

VJTI. A v ender aos grwernos dos :&>tados ou · empreias 
:particulares, para fins de reconhP-cida ut.ilidadc publica, loLes 
nos nncleos coloniaes emancipados, cedendo grat.uitamenf.e- os 
que t.i-verem sido doados pelos Estados. 

XV. A applicm· na.s obras da installacãn da Fazenda Mo
d elo de Criação de Ponta Grossa, no melhoramcntv de seus 
campos e c11lturns e no angmenl0 de seus . reproduot.ores, o 
producto da ve.nda. ao Minist.erio da· Marinha, do matel'ial de 
'ferro que t inha sido importai.lo para as di tas obras e que, por 

-conveniencia de serviço publico, foi cedido a est:e ultimo mi-
nisterio. · 

N. 18 

Continuam f,ambem em vigor as segu intes disposi~ões da 
)e i n. 3. 991, de 5 de janeiro de 1920: · 
, Art. 31. '.As despezas com o paga.ment.o ele d1arias e aju
aas de custo re~ulnmentares e as de que t.rat.a. especifícada
:rnente o art. 123 (3) da lei n . 3. 454. de G de janeiro de 1918, 
1icam sujeitas ao disposto no art. 114 (4)_ dQ decz:e~o nu~ 
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mero f3. 868, de 12 de novembro de i919, sendo para e.sse flrn 
supprido<; recursos ao :\linif'Lcrio da Agricultura alé a irn
portancia de 200 ;000~ rfo cada vez; não podendo ser feito 
terceiro supprímento sem. que tenha sido demonstrada en~ 
balancete circnms{anciadí1 a applicação dada ao primeiro, o 
assim successivamente. 

Pragrar>ho unico. A" imporLancias de taes supptjmenLos 
serão escripturadas no Thcsouro Nacional como despezas a 
classificar, sendo a classificação feita á vista dos :.bala.ncetes 
acima jndicados e ficando responsavel a Dil'ectoria"Gc'ral de 
Contabilidade do al!udido i\linisterio pela a!pplica1:ão dos 
rncsn:ios sup·prirncntos além dr),.; saldos «em ser» na escriptu
racão do Tribunal de Conlas. Para esse effeit.o nenhnma dcs
pesza será autorizada pur conta dos supprirnentos sem infor
mação escripta ela · mesma direclol'ia. 

ArL. 32. As despezas que interessarem á intcnsificacüo 
da produccão nacional, desenvolvimeof.o da pecuaria, trans
po1·te de pessoal cm objccto de serviço, pagamento de pessoal 
assalariado ou diarista e onf.ras do .'.\Iínist.erio da Agricu1Lu1·& 
- julgadas Ul'E;'entes pcl0 rc;;;pcct.ívo Minist.erío rie i!!.'.\esLado -
poderão ser feitas por meio de adcanl.amcnLo>'. tanto na Ca
pital Federal como em qualquer ouf.ro ponto do paiz ou do 
estrangeiro, independentemente dai; rcstricções estabelecidas 
no art. 22 da lei n. 1. H4, de 30 de dezembro de 19:!. 3 ( 5), e 
no art. 1'8 da lei n 2.842, de 3 de Janeiro de 191·'i (6). 

Paragrapho nnico. OM;ini·sLro da Agricultura é compe
tente para autorizar taes adcantamentos independen Lemrmtc 
da intervenção do Ministerio da Fazenda, desde que por este 
ultimo tenham sido distribuídos os creditos destinados aos 
serviços acima alludidos. 

Art. 33. O Gove1•no não restituirá em dinheiro o preço 
das passagens dos immig,rantes espontaneos; crçdital-os-ha, 
depois de localizados, pelo valor das mesmas. como adeanf.a.
mento do preço da aquisição do lote de terrag que cada um 
occupar. No caso do valor do lote, casa e bcmfeitorias nelle 
existentes, ser inferior ao. custo total das passage~s pagas 
P.elos.. immigrantes, o excedenLe ser-lhes.:.ha entregue em· 
sement.es, ferrámentas ou machinismos agrícolas. 

Art. 34. A porcentagem. a que se refere o art. 84 do re
gulamento aprova.do pelo decrét.o n. 9.081, dP 3 de nov1~111-
bro de i 917 (7), para a c0ncessão de lotes a t.r• halhadorcs na
oionaes nos nucleos coloniaes, poderá ser alLcrada pelo Mi-
nistro, de accôrdo com as oonveniencias do service.. . · 

Art. 35. As estaoões geraes dé e:x:perirncntacã0, os cam
pos de demonstração, os aprcnd,izados a:;ricolas, os po;;t.os 
r.ootclmicos, as fazendas modelo de criaçüo e dcmai:,, eslabo
Jecimentos que dispanham de terras para culturas, além das 
indispensaveis aos estudos. cxpcriencias e demonstrações re
~Iamentares. poderão oult.i.var e explol'a1· essas terras pol', 
meio de ajustes de p:'l.rceria, cujas condições ficarão, em cada. 
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ca:;o. •.Je11endçmdo tlc approvac.;ão ilu. Minist.ro · pat·a que se 
tornem cffect.i\·a;;. 
' ·E;,.;..,:es aj u~ le:;, que sorifo foit.os [)llr' praos nunca maio1·es 
de tre::: anuo::;, fical'ão srm effr.ito 811n1111·c qne o a;jusLante se 
tornar inconveniente ú boa Qrdem do esLabelecimenfo ou 
abaudonar suas cullur-as, por· mais dro !.rr.;; mflzes, sem causa 
juslifir,ada, a rt•it nrín do Govm·no • 

. A 'a.11.ulla<.;ão dos ajustr.s dr.pr.ndení. de acl.o::; do Ministro 
e não· cti:tí·á di reiln a indemnização alguma, a nãQ ser a do 
·valor dos· fruct.os pencienf.f!::; 0 11 da!;: plantaçõe!' qn r. pelo seu 
~:it.ado e t.lr.$Cnvoh·imr.nto po:isam, a .inio da administração, 
offcrr.cer vanl.agnns ao eslab.elccimnnt o. · . 

10 va!(~r da imlrnrmi~ac;,ãn será arhitradn por don::- lavra
(lores da. 7.fllHt 1•1111p 1e ~r. ac har o e:slabnrr.i111~1H1\ sendo l1rr1 
escolhido 1wlo rr~.;;p<'clivo direcf or e nu lrn prla par i.o int.eres
safla. O~ dr.111;.:. ele commnm ac01'.'tr1J.<1. e sc(IJtwrão nm desem
pal ar.lq1• <'. r;i não rhrgar1íll1 a a M 1kdo nPssa f.s0olha. cada um 
jndiear:i d11ns no nws " a sort +~ dnsignar:'1 r ul.rr ns q 11 al.1·0 o que 
deYa preYal•Wl'I'. 

O Go\'r.~ rn.-• . ;;cmprA qw~ di;:pm:Pr d1~ ·1·ecu1·:::os 011 dê ma-
· te1·ial ap1·11pl'i111lo, auxi l iar{t as cohstrucçõns rnracs de que 
precisar1~111 · os a.iw;f.anl c i:; e fornncer-1 hes-lrn, g;ralui Lamente, 
mnd:\ ,:. ;:1•111Pn t ~'~, ail1Ii10~. C•.'n·ect í vq~, insccf icidai:; e, por em-
1wnsl. inw mnch i nas. insl 1·11nwnt.ns 1~ fcl'anrnnlas agricolas e 
animar,,; dP 1 rahalho. · 

_\ 1·1.. :w. "\ Di 1·eetnria 1ie M r 1.eor11 loi;ia e A::: t.1·onn11iia pu
<.lerà adn 1ill i1.· pa1·a ,.;uas cst,açõ1~s 111otet'lroln~ica.~ ·~ plnviome
tl'icas, n s1jmentP. rm1qurmt.o u:fo. c1111r-:tit;11ir runcc.ionarios es
pecial\$ <JtHl accr.if"m a nomi>nt;.ãn. o!' s1!rvil,'os do~: fuucciona
l'iO~ dos '1.'elegt·aphos. dos Co!'r0io;,: e 011 t.ras reparlições fe
derae;,:, 0iyi,.: on militarP.s. ::;en1 prej11i zn <lo;-: trabalho::; de 
seus car:.;·os. \pod~rn:t.o d1)i'(Yíln1!rn· • comi) 11agarnento p·ru
tachni1:0 /o./Jo1'<? a cada um rfo!'i1·•;; r1 mcr.innarim:; até a quan!.ia 
destinada pela vnrha 10•. n, a grnl il'ira<.;ão a cada ob!e!'vadol" 
Qu aJ udan 1 é. . 

Arf.. 37 . .As publicac&ei:: do Minisl,~1·io da AgTicullma 
q ue int(~res!'lal'ent directamcnte ao desenvolvinwnto da· la
' 'Oura e da pccuaria " oul.1·a$ que. 1wla s ua · urg1mcia, não pu
derem, a.i11 iw do M inist.ro. >'et· J'eilas na Imprensa Nac ional. 
-!:i~l;_o-ã11 ·~oi: b· 111>g-1~aµhia::; · pai't.i<eular·c:;. fH't!ccdenúo ·· concur

. rencia publica,. sc111pl'c q111~ a c!t~:>°peza excedtir de 2:·001}$000, 
Al'L. ~:tL o.~ t>rlil'icil1:> u outros hen:: exist.entr.:i nos· nu

cleos coloni:tu~. q11P- forem emanéi11ados l)elu GflVé.rno, e quo 
·fo1•cn1 julgados f11!>'llt'l't'S$aJ'ios ao io;e1·viç11 publico. serão ven
didos em ha::;t a íllt hl ka. ~l)nservanrl11.sH t~nm(• 1·cservas flo
rcst.ae~ a~ niaUas di"1>ouiYei::: e que µnrn es:;e f im ::.;e pres
ta1·e111. 
· U::: lote;; vago" e u::: ql!I! ,;e dc"11cL1nparcn1 ser<iu vendidos 
a nat:·it•nacs ou C\i'l 1·a11i,r1' it•ti~. medianl (.' º" pre~:n~ l'.\ condições 
de veulia appri>vados velo Mi 11islro. isob tJroposta dn Directo:.. 
,ria do Serviço de P_ovuamen~o. 
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n:>s nuclcos col on íaes ou centros· agricolas emancípados 
ficaráo a cargo de diar ista,•;, que ag1mciarão a cobranca da di 
vida dos colonos. de conformidade com a s instruccões que 
lhes forem expedidas. 

Aos colonos desses centros ruraes. que estiverem ém as 
prestações de lotes em dia, será concedida uma reduccão sobre 
as prestações restantes,' desde que sejam pagas de uma só vez 
nas seguintes proporções e prazos, a contar da data do de-· 
ereto de· emancipação : 

2«i !% s"i lfoi•em liquidados 'dentro de fu-es mezez; 
20 % si forem liquidados dentro pe seis meí.e.s; 
i5 % si forem liquidada·s dentro cLe doze mez'es. 
Nos . nnclen,; colrmiaei:; ou centros agricolas emancipados 

medil' e demarcar, sel-o-hão por conta dos novos· õ.dpuiren
medir e de marcar. sel-o-hão por conla dos n ovos adqúiren;
tes. ficando a cargo da Directoria do Servic.o de Povoaménto a. 
expendicão das instl'uc<;.ões para isso necessarias. · 

Art. 4·2 . Os operarios com familia que, por motivo de re
organização dos serv ioçs publicas, ficarem sem f.rabalho serão, 
de prefercncia. quando d·e seu livre assentimento, collocado!I 
nas col o-nías da União, com todas as vantagens e onuit que 
cabem aos outros colonos . 

Art. . !115. A ex.portacão da herva matte pe:los portos que 
não dispuzerem de ·1aboratorios officiaes (federae~. estadoaes 
ou municipaes) será feita. emqnant.o não existirem esses la
borai.orios. independ9nt.emente dos exames. analyses e cer
tificados a que se refer em o deéi'et.o n. i2. 982, de 24 de abril 
de 19i8, (10) . e as instruccões do i\finisterio da Agricultura, 
de ú de maio do mesmo anno. . 

Par.agrapho unico... O Governo -entrará em occôrdo com 
o_s Estados ou mun icipalidades interessados no assumpto para 
que se inslallem com u1•gencia o~ labora.torios indispensaveis 
a perfeita execução do dito decrot,o e instruccões respectivas. 
podendo despender com essas installa.ções e custeio do. serviço 
até a irripMtancia de 3'r>:OOO$ da vei-ba V - :Material - s:ub
consignacão destinada. ao serviço de intensificação d ... pro
duccão naciónst 

Art. 46. O pagamento das semanalidades dos estudantes 
que ostão aperfeiçoando conhecimentos tcchnicos na E uropa 
e nos Estados Unidos fica su,ieilo . ao regist.ro a posteriori do 
Tribunal de . Contas, distribtiindo-·sc por telegramma. Jogo de
pois de publicada a presente lei. os créditos necessarios a. 
tal pagamentp. 

N. f9 

Continuam egualmente em vigor ·o art. 29 e seus para
graphos e o art. 30 da mesm~ lei n. 3.'991.. substituindo-se, 
no arL 29. as r>alavru.s - Pt1slr1s Zoot,echnicos. Fazenda~ de 
Criacão e 'Dircctoria <ia Indusf.ria Pai:t.oril - pela expressão: 
- SrevicQ . de Industria 1Pastoril, a as .palavras ~ or;Serviço de 
Agricul,tura Pra~i.ca1> - peJa. expre.~são - «Serviço de ln-
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' 
speccif:' .e Fomen~ ~~!colas - accesoontando depois das .. .pa: .. :. 
lavras cJardim Bof.anico> o .. seguinte: 4!Museu NacíónaI. Ser
vi.ÇI) de Sementeiras, InstitutQ Biólogico (]e Defesa 'Agrieola." 
Serv:co de Expurgo e Be;nefic::irunento de Cereaes, Escola. Su"
:Perfür de .\gricultura, Esta.cão de Pomicultura de Deodoro, 
e Servico de Algodão; e supprímindo-se a~ palavras <Campos 
de Demonstração e de EXp~riencia; e, no art.. &O, substituin~ 
do-se &M"ie<J de Agricultura Pratica> - por - <Serviço 
.de Inspeccão e Fomento Agrieola> .. 

(Os artigos acima coitados da· lei n. 3.991 - são -0s se-
guintes: · . . · 

Art. 29- A renda arrecadada ~los •Postos Zootechmeos, 
.Ftuenda àe Criação. Aprendizados e Escolas Agrieolas,. 
Directoria -de Industria Pasto:ril. Campos· de Démonstracão e 
·de ~riencias_ Esta~-Ol's (kraes d€ ~erimenuu;ão, ?iluCleos 
Coloilia.es. Centros Agrioola.S, Postos ·e Povoações lnoigenas, 
Jnsfjtuto de Cbimfoa. Servi~ de Agricultura Pratica .e 
Jardim Botanieo. podera ·ser applieada ao . custeio. dos pro
pri.Q.s .servi(Os até á i.ntpOrta!Wia oorresf,ondente a 80 % das 
respecth:-as do~es orcamentaria.s mediante previa autol"i
~ o(l M:ínisiJ'Q e presta~ão de contas, na fórma. da lei. 

· § 1 º O produet(J da vendâ dos animaes reproduetores dos 
Postos Zootechni~ e Fazendas ile Cri~ão. 'bem assim, a 
r.e~ .dos .estabelecimentos,. de. serícieultura e 1acticinios po
uerãe> ser- emprega.dos intetgatmente na compra ·de animaes 
,estrangeiro~ e de casulos e mai.eria prima para os mesmos 
este,belooimentos, observadas as di~ições deste artigo. · 

- § 2." Taes Tendas. assim oomo as da.5 Escolas de • .\rtifices, 
cuja .applfoacão eontlriuarã a ser feita de accõrdo con'i o de.. 
ereto n. 13;oea .. de 1.2 de julho· de 1918. serão recolridas. 
á . medida qUe forem sendo· arrecadadas ao Tbesouro Nacio
nal Delegacias Fiscaes, Mesas de Rendas. ou. Cblleet.c:rrias 

. Federa.es, .onde .serão escripturadas na fórma da· tei, pod~ndo,· 
<iesde logo Ser entregues ãs repartít-Oes ou funccionai"iO~ que 
as ffiTerem ~e a:p.plicar. por solicitacãD do ~linisterio da Agri-
eW.tura ou· da Fazenda. · 

Arl. ao. O Governo fornecerá gratuitamente traru-porte 
nas ~<:t.radas de ferro- da União . ou particulares e cmprczas 
ode 118.''egat"ão aos an'imaes reproduct.ores de rêl(.as nobres, 
maehmismos agr1colas e índusf:riaes, ·sementes .. insootieidas · 
e aàUbos adquiridqs pelos criado. re~ e lavra. dores.· cor. rend'i"I • 
8$ . desipezas :peJas ve1·1'as - Serviws àe Industria :Pastoril 
·-e· Servioo õe Agricultura Pratica - consignações destinadas 

· "-, ~o deE<eni-·b1vimenf0 da industria pastoril no paiz. e a des
pezas de transportes. 

.·· ... .:,:· - ' ...... ·· .. ~ .,' ·-- .- - .... 



Natureza da despesa 

VERBA 5" 

Serviço de Inspecção e Fomento .AgricolaB 

(Dec. n. H.:184, de 2ti de maio de i920) 

Pessoal 

- I - Dircctoria: 

t dircctor ........ ..••...........• , .......... . 
2 chefes de secçilo ...•.•....•....•.•.•.•....•. 
4 ajudantes dei• classe ...•....•.•.•......•... 
6 ajudantes de 2ª classe .••............•....... 
4 primeiros officiaes ............ . •. . .......... 
4 segundos offieiaes ......................... .. 
1 archiv1qta ... .. .. . ........... . ......•••..•.• 
1 desenhista lithographo ...................••. 
6 terccfros officiaes ......................••... 
-õ escreventes dactykgraphos ....• -••.••.••....• 
i eucari·egado de distribuiç:to de plantas e se-

mentes .•.......................•.......•. 
2 a11xiliares no trabalho de defesa agricola .. , .. 
1 almoxarife .......•..............•.•......••. 
t ajudante de almoxarif'e ...•.•.••.......•...•. 
4 auxiliares dJ distribuiçw de plantas e se-

mentes .................................. . 
i despachante ............................... . 
1 mechanko .....................•........... 
1 arador . . .........•....................... · 
1 porteiro ....•....... . ........... . .......... 
2 continuos ...............................•.. 

i2 :000)00) 
8:000$000 
6:400$000 
5:600$000 
5:600$000 
4:000$000 
5:600$000 
4-:000$000 
3:200$000 
2:.í00,)000 

3:2)0$000 
3:200$000 
4.:000SOOO 
2:000$000 

2:400$000 
3:200$000 
3: G00$0JO 
2:400$000 
2:400$000 
1:60J$000 

6:000$000 
4:00$0000 
3:200$000 
2:8008000 
2:800$000 
2:000$000 
2: 8005000 
2 :000$000 
i:OOO$tJOO 
i:200SOOO 

i :GOOSOOO 
1:600$000 
2:000$000 
:1:000$000 

1:200$000 
1:G00$000 
1:800$000 
1:200$000 
:1:200$000 

800$000 

4' serventes salarios mensal de i50$000 ....................•..... .. .....•... 
Gra tificaç 10 ao i 0 olficial q uc serve de secretu·io ....................... . 

Il - luspeclorias Agl'icolas: 

2:1 inspecLore>. .............................. . 
ft7 ajudantes cio inspo~tores ..........•..... . •. 
2f escre-\-·entes ......••....... .......•.......•. 

G:•oosooo 
4:000$000 
2:000~000 

3:200SOOO 
2:000SOOO 
i:200SOOO 

2i ararlorcs (s:1la rio mensal 2:;osooo:1. - ..•... : ...........•....•.........•..• 
2i rnechan icos agricolas (salario mensal de 250SOOO .•.... . .•• ... ....... . ..... 
2i distt·ibuidore$ do plantas e sementes (salario mensal de i J0$000) .......... . 
21 ser•·cntcs (salario- mensal 1505000) ......... . ............ oa •• •• • ••• • 1 • • • •• •• 

~[ateria!: 

Consolidada 
papel 

18:000$000 
24.:000$000 
313:400$000 
50:~00$000 
33:900$000 
2:1::000$000 
8:4005000 
6:000$000 

28:800SOJO 
2:1:600$000 

4:8005000 
\.1:600$000 
6:000$000 
3:000$000 

i4:400$0'.JO 
~:800$00ú 
5:4005000 
3:(i0)$000 
3:600$000 
4:800$000 

Va.riavel 
p&pel 

Total 

Consolidada 
·papel 

7:200$000 
3: liOOSOOO .. .. • .. .. . .. .. 324: OOOJOOO 

201:600$000 
282:000$000 

63:000$000 

ij:J:000.$000 
61:000SOOO 
63:000$000 
37:000SOOO • . .. .. .. .. .. .. 773:4.00$000 

Publicaçio de editaos, boletins, qncstionarios, rnappas, monographias e kalen
darios agricolas, instrncçõcs de caracter pratico que inteacssem directa
mcntc á agricultura; ac:quisição e encadernação de livros, revistas e 
jornaes scicntificos de intcressc agrícola ...................... .. .......••...•..•...• 36:000$000 

Objectos <le expediente, inclusive a.cq11 isir;.~t0 e conscrvaç:i.o de macbinas de 
escrcvct· ................ . ..........................••...•..•....... 

Compra, consnrrn<{J.o e concerto de ma.chínas, instrumento> , ferramentas e 
utensilios agrico1as: acquisi1;.J.o e comervar;\o de moveis; mate1·ial neces· 
sario :i.os Clisaios germinativos a mostruarios da dircctoaia e mais depen
dcncia;; do Serviço; combu;t:vcl para tractorcs, auto-caminhões e outrn2 
fins;. comp~a, aluguel , alimcnta1~lo, forra:i;r~m e transpo!'te de animues, 
<i1ar1as, .êl.Judas de cuslo, passagens e tr.msporte de pcs30a\, tanto o do 
quadro como o extranumcrario, trnbalhado~·es e, outrJs diari;;tas; car
reto;; .e, t:·ansport3_ de matel'ia.l ; despesas de illum:naçJ.o, asseio e aluguel 
de cd1fic1os; anx1ilo para aluguel de casa do porteiro. a raz1o de iOS 
rncnsacs e para supp1·ir a peficieuda de qualquer coosignaç.lo dessa 
Yerba ... ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . {. i •)O: OOúJOO .) 
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JS:ôOOSOOO 

Variavel 
papel 



Natureza da despr11 Consolidada 

Obras de conscrrnçiio, a.claptaçiio e outras que forem noccssarias á manutenção 
e drsenvolviincnto do sol'1içn; co n;;enaçlo e desenvolvimento de estradas 
de 1·0-Jage1r que inter essem á ro111m111111;ação de qualqnHl' das dcpendencia;; 
do ministerio com os ce: ntl'Os comrnerciao;;, estações de estl'adas ·de feno ou 
portos de embal'que, mrdiante acl'ôrdo com as a11toridades locaes sempre 
que se tratar de vias abertas ao tc·an~:to publico; trabalhos de irrigação e 
drenag;em interessando nio só 03 serviços do ministel'io corno qualquer zona 
agricola 011de haja convoniencia de se fazerem esses trabalhos com auxilio 
do Governo e clespezas i111prnvistas on evunl.uaCJs, comprehcodendo-se cm 
to :los os serviços acima espoc!ficados, ta11to o material como o pagamento 
de opera rios e t.·aba.lhad0res ............................................ . 

Parn o serviço de intensificaçilo da pro:iucção nacion a l, comprehendewlo: I a 
comp:a e embalagem de plantas e sementes pal'a. distribuiç<LO gratuita aos 
agricultores e outrns fins reg1ilame11tares ou para serem cedi los pelos pre
ços mandados adaptar pelo ministe:io; li a acquisição de. adubos, corrccti -
vos, insec ticidas e fungicidas paea attcnder is necessidades d•.1 se1·vic;o e 
para ressão pelo preço do custo, aos agricultores e criadores rcgistrado:i no 
ministerio e de machinas e ferrameotas de lavoul'a para serem cedidas n_as 
mesmas condições; IIT o pagamento do pessoal extrauumerario adm1ttido na 
J'órm<t do regulame11to {arts~ 9° , 3° e 2º) inclusive o de tl'abalhadores parn 
o set'\'iço de distdbui ção de plantas, sementes, a'.'lubos, e o de uadores 
(art. 41 do regulamento) ..•.......•..•.. . .......•.................••.•. 

Total das verbas ......... ~ ................................... . 

VERBA 26• 

Serviço de sementeira 

(Decreto n. :1.4.325, de agosto de 1920) 

Pessoal: 
Ord. Grat. 

i superintendente.............................. :l.2:000SOOO 6:000$000 
1 ajudante technico ........................ ; . . • s:ooo:rnoo 4:000$.000 
1 ch~fe de la borato rio (contractado) ..........• ,, 8: 000$000 4: 001$00j 
1 ass1.:1ten te agronomo. . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 4: OOOSOOO 2: 8098000 
i photomicographo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 5: ÓOOSOOO 2: 090$0<10 
~- escripr urarios . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 3: 200$00) i : 6003000 
2 eSCl'e\'entes-clactylograph03 ........... , . . . . . . . 2: 100;;)000 1: 2005000 
1 porteiro-c.1ntinuo.............. . . . . . . . . . . .. . . . 2: 000$1'00 1: 000$000 
f servente (salario rneusal de Hi0$30 J) ......................... . .......... . 

C~mpo de semente> 

:!í di rectores ........... • ................ . ....... 
.li chefes de c11lt1:ras ........................ . ... . 
5 escriptu1·arios ............•...........•....... 
5 mecanicos ...... .......•.............•.......• 
!i jardineiros-horticultores .• . ........•......... . 
5 feitores .........•............................ 

:'lfaterial: 

Ord. 
(\:-!00$000 
2:666$067 
2:±0050)0 
2:000$ 00 
2:ooos100 
1:600$000 

GrJt. 
3:200$0JO 
1;333$333 
1:200$010 
l:OOOSOOO 
1 :000.)00 l 

800,?000 

Objectos de expcc: iente, acquisição e conserração de machinas de escrever, pu
blicações de e füaes, bo!etins e questionarias no interesse do S'3rriço .....•. 

'.Para despez2s de installaçao, conprehen:lendo compra, conservação e concer
tos de machina;;, ins·rurnentos, ferramentas, uLensilios agrícolas e arreios; 
acquisição, ttatamento B aluguel de a.nimaes para o serviço, sementes, 

-..· adubos, insccticidas, fungicidas, combustível e lnbrificantes e material ne
cessario aos laboratorio3; dial'ias, ajuda::i de custo, passagens e transporte 
de pe~soal e material , despezas imprevistas e veontuacs e pagamento do 
pessoal diarista. e assalariado necessario ao serviço .......•.. . ..••......... .. , 

Total da verba ••••••.•••••••••••••••••.••..... 45'.J:OJOSOOO 
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Papul 

180 :000.000 

500:000$000 

:18:000$000 
12:0008000 
i2:000SOOO 
8:4018000 
6:0.l0$JOO 
$:600$0.)0 
7:2003000 
3:000$000 
i:800$ú00 

48 :000$000 
20:000$000 
18:000$000 
15:000JOOO 
1~:000$000 
12:0005000 

Total 
1 

Variavel 

Papel 
Consolidada 

Papel 

VariaveI 

Papel 

i.s8o :ooosooo 

i.097:4oosouo i.974:6oosooo 

78:000SOOO 

128:000$000 

24-:000SOOO 24-:000$}0'.) 

220:0008000 220:000$000 

206:000$000 .244:000$000 



Natureza da despeza 

VERBA 27~ 

Instituto Biologico de De!e1a Àgricola 

(Decr eto n . H..356, de 4.5 de dezembro de 19.'.lO) 

Pessoal: 

1 di 1·ec tor . ... . . .. : ........... .. ....•.......... 
.!I chefes ele serviço e do laboratorio .. . .•. . .... •. 
5 assist<>ntes rlese1·viço e·de laboratorio ....... . . . 
2 prepara lores . . . .. •••••.. . . . . .. ... ........ , .. 
:1 c:1cl'e do Campo de Experirocntação . . ...... ... . 
2 auxilia!'cs de se1·viço .................. ... .... . 
1 dcso11hi.sta photographo ... . .......... , ....•.. 
:l bibliotheca1·i 'l-cscriptural'io . . , •.......... . .... 
1 escripturario-archi\:ista • •.••. ... ..... ..... •••• 
:1 dactylogr;i,pl10 •. . •••.•••.••.... . ...... ... . ... 
:l porteil'o-coatiu llO •••••••••••••••••••• •••• •••• 
! cor reio ......... . ......•...•..•........•...• 
1 cap;üaz •..•.. ....• •. . . ..•• . ...•.. ..•...•. . .• 
!S serventes (salario mensal de 150S) .••.•..••.••• 

.Material: 

Ord . 

9:000$000 
ü:400~000 
3:500~000 
4-: ooos:ioo 
2:400SOOO 
4:0003000 
4:00.JSOOO 
3:600$000 
2:400.)000 
2 : ltOOSOOO 
:!:ü00$000 
1: tiOOl)OUO 

: 

Grat. 
3:600SOOO 
4:8008000 
3:200$100 
1:2uosooo 
2:000$000 
i :2:1osoo > 
2:0005000 
2 :oooi,!Ju0 
i:SOOSOOO 
1:200$000 
1:2008000 

SULJ.)000 
800$000 

ObJecto<; rle cxpe.Jiente, editaes, impressões, encadernar.ões, gi·avu1:as, livros 
r evistas e outras publicaçi'les scie11tificas . ..••.• . .. .' . •. . ... .. ...•...••.. : 

nstrume11tos, p1·0•!11ct Js chi rnicos, vasilhames, gaz, electricidade e dcspezas 
rn1udas e ovent11aes, co r! •Prehcnctendo o pagamonto moa•al de 70S para 
al uguel do casa do porLon·o ••.. ; . ...•.•. . • · .•• . .•.•• • .• ..•..••... . ...• . • 

Despez~ d~ ins_tallaç~o, co rnprehend endo m~biliario, mostruario, conservação de 
e~hfic10, rnclustvc do ~an~po de cxpernnentação e demonstração, diaria11 , 
aJuclas . de cnsto, subst1tu1ções regulamentares e pagamentos de · pessoal 
os.salar1ado •.••••.•...•..••.. , .•••••.. , •.•••.••... , ..•.•.•..•..•..•..• 

1'otal da verba. . . •• , . ..• . .. .. .. ... . , • , -...•. , . .• 

VEnnA 28" 

Serviço de Expurgo e Beneficiamento de Cereaes 

(Decreto n. 14.377, de 2~ de sete1ubro 1!e :1020) 

Prssoal: 

·t supori11ten ·lente ••............•..••.......... 
1 escriptura1·;0 ..•••..•.....••••.••.•..••••...• 
1 agente cornmercia l. •....••.. , .. ............. . 
i enca Tegado do~ armazens .••.•..••.•......•.• 
2 confc·entes •.••.... '. •.....•...••....•.••...• 
1 e ncarrogadJ das machi11as ..... • . . . . ..•.••...• 
2 au;.;iliares elo encarregado ..•.•••• .. ..•. • .•• .• 
i COll tin UO , •••••• , , • , ••••• .• , • , • , , ••••• •••• ••• 

;\!ateria!: 

Ul'd . 
9:fl00$000 
4:000$000 
3 :200$;J00 
:J :200SOOO 
2:400$900 
2 :4003000 
1.;GOOSOOO 
1:600$'JOO 

290 :000$000 

Grat 
4:800SOOO 
2:000$000 
1:1.iOO:SOOO 
i : 600$•JOO 
1 :200$000 
1:200$000 

800$')1!0 
8008000 

Objectos de expediente, acqnisição e conservação de machinas de escrever, 
public~çõe5 d.:i edit aes, boletins e outros impt·esrns no intcres~c do serviço. 

Conservação e custeio das installações electricas comp1·ebende11do apµarell1os 
t dephonicos, energi,t e consumo de gaz . .' .........•••..•.•.•...•.•..••.. 

Para despezas de installação, incl nsive compra, conservaç:10 e concerto de 
machinas de expurgo e beneficiamento e ele todos os SúUS accesso!'ios, uton
silios e fr.rramen tas; C)mbuslil'el r. lnbrific;intes, diari;is aj ndas dr. cnsto, 
passagens e transportes do material, despeias imprevistas e evontuacs r: o 
pag<1;mento de serventes, traballlador~s, guardas e operarios nccessarios ao 

·. · Consolidada -
Papal 

3:0005000 
72: <iOOSOOO 
4-8:000$000 
10:000$000 

ô:OOO.)OJO 
7:200SOJO 
6:0008000 
G:000,>000 
5:400$000 
3:ti007$000 
3:600.)000 
2:4.00$000 
~: ltUO;)vOU 

9:000,)000 

f4:400~000 
6:000$000 . 
4 :8008000 
4:800;>000 
7:200$000 . 
3:600,)000 
4:800$000 
2:400$000 

-------

ser viço •• ••••••• • .......• .• •.•••..... . . ........ ............. . .. •...... 
------

Total da verba ............................ ·.. ... 1!:i4:0 00~000 
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Variavel 
-

Papel 

i6:000SOOO 

i8:000SOOO 

70:000SOOO 

3:00:)$000 

30:0:J0$00i) 

64-:000$000 

Total 

Consolidada Varlavel 
- -

Papel Papel 

1.86 :000SOOO 

:l04:00úSOOO 

:186: OOOSOOO :1 Olt; OOOSOO!) 

48 ~0008000 

97:0008000 

q8:0008000 97:000~000 



NATUREZA DA DE: PESA 

YEHBA i~~ 

Ensino agronomico 

{Decretos ns . 8.319, de 20 de out ubro de :1 9!0, 0.2i7, de :; dejaneirn de 
iOi:i, e 3. 08\l , de 8 de janeiro r. e i O!G) 

I - Escola Superior de Agricultura e Medicino. Veterinaria 

Curso de engenheiros agronomos e me'Jicos veterinarios 

Pessoal: 
i director • .. .. •. .. . ... . .....•• . ..•.... . . .. • 

27 lonles .. . . . . .... . . . . . . .... .. . . ... . ...... . . 
3 substitutos . . ... .. . . . . . . ...•• .. ... . . • •... . 
i fH'Ofcssor do desenho • .. ...••• .. . . .• •. ••.•. 
i che fe de t rabalhos agrícolas •• •.• .•... • • , •• • 
i secreta r io . . ... . .. ... .. ... ... .. . . .. . . . ... . 
i c::cripturario . ... . . •. .. . . . . • . . . .. . . . .. .. .. 
2 preparador cs-repe Lidorns .. ..• . .... ... . • . ... 
S co11sc1·rndo:cs- prcpa radores . .. . .. . ... .. .. . 
-1 almoxari re . . . ...... . . . . . . .. .. .. .... . •.. .. 

ti por teiro-co11li11 uo . ... . . .. .. . . . . .. . . . . . .. .• 
12 scrl'cnlcs (sa!ario mensal d .:! 120$000) ..•.• . • 

Curso de cbimica industr ial 

4 pL·ofesso res . .. . ... ... . ... . . .... .. . . ..... . . . 
4 prcpat·adores-repetido1·es .. . . . .. . . . ... .. . . . 
4 sen en tes (sala. r io mensal de 120$000) . • . . •• • 

Mater ial: 

-
6: 400$000 
3:000$000 
4:800$000 
-

... : 800$000 
3:200$000 
3:200SOOO 
2 :000$000 
2:000$000 
2: 000$000 

-

6: 000$000 
3:200SOOO 
2:000$000 
2 :4008000 
3:6005000 
2 : .J.OOSOOO 
1:600$000 
i: 600;)000 
:1 :000$000 
! :000$000 
1:000$000 
-

700$000 
400$000 

O bje ~.tos de expediente, asseio da repa r tição, despezas mi L1das e ele prompto pa
gamento, publicações de edi t;ies e ann uncios , acquisição de livros, joruaes e 
re vis tas, encademações e cl espezas impre vistas ou even t uaes ... .•. . .... . . . 

lm pressõm cios « .\1-ch ivosn (a rt. iO l ) ... ..... ...... .. . . .. ... . . . ..... . ... .. .. . 
Drogas, moreis , material para labora tor ios, <!ulas e gabinetes; med icamentos 

e instrumentos de cir urgia vet erinaria , machinas, apparel ho~ e utensilios de 
lavoura, c0:i cer tos desse ma terial , plan tas , semen tes e ariubos, combustirnl, 
JubrificanLns, ill11rni naçõcs, despezas tch~g 1·aphicas e telnphonicas . .. . . . . . . 

Diarias, inclnsive as de quo trn ta111 os a r ts . i .±6 o 147 , do regulamento, aj udas 
de cuslo , passagens, fre tes, e car retos e despezas de transporte, acqnisiçi\o e 
conser vação de arreios e rnhiculos e sons r espec tivos accessorios .....• • ..• 

Acquisiçã.o , alimc11 t1çao, ferragem e t ratamen to de animaes, comprehendendo o 
aluguel de pasto para os mesmos ... • •.. .• •• •. . . ...•• . ..••.. . ..•.. .: . .. . . 

Salarios de ro:tores, guardas, opera.rios, t rabalhadores r uraes , vigias e t ra ta-
doees de an illlaes ... •.. . . •... . . .. .. ..... . .. . •• . ... . . ~ .. .. • . ... •• .. • .• . 

üb1·as de installat;ão cios gabine tes de agri cultu ra, zoot.echnica , topogra phia e 
bydra111ica . . . . ... .. .. . ...... .. ... •• ....... .. . , .. •. . ..•.•.• • · · · • ·. · . · •• 

li - Aprendizados Agricolas 

r essoai: 
a) Aprendizado Agricolci de Bar bacena (de:!." classe). 

{Decreto:. ns. 8. 3:; 9, de \l do novembro de i \llO e 8. 736, de 25 de maio de :l.91i , 
e leis ns. 3.4.54-, de 6 de janeiro de 19:8 e 3.674- , de 7 de janeiro do 1919) 

i di reclor . .. .. . .. ..... . .. .. .. . .... .. . .. ... . . 
1 a uxil iar <1gr onomo . ... . ••. . ..• . ..• .. .•. , •. 
i medica . . . . . . .... . . . • •. .. . , •• ••...• • •.. •. . 
:1. escri pturario . .. . .•... . .• •.... .. ... • . .. .. . . 
i che !"c de cul turas ...••. . . . .. . . • . ••• • .... . . . 
i pl'ofe .:;sor pri ma rio ..... . .. . .. .. ... . .. • .... 
3 adju ntos de pt·ofe;sor prima rio • . ••. . ••..... 
:1. economo .. • . . ....•.••. .. ... . . . •... . •. . ... 
2 conscr vadorn3-inspectorcs • . . . .. . .. ..•• • •.. 
i pratico de industrias agrícolas . . . •. •. •.. • .• 
2 mestres de omcinas . • . •. . . . • . .. • . .. . •. .• .. 
i por teiro-contin uo .. .•. .• . • .••.• • ... •• .. . • . 

5:6005000 
4:000$000 
3:200$000 
2:800$000 
2:8005000 
2: 4.00$000 
2:000$000 
2:0008000 
2:000$000 
2:000$000 
2:0008000 
2:000$000 

Annacs el a Gamara - Vol. XIII - Pag. 2't - 4 

2 :800SOOO 
2:000$000 
:1. :600$000 
1: '~008000 
!:400$000 
1:200$000 
:1:000$000 
i :OOSOOOO 
i :OOOSOOO 
:l :OOOSOOO 
:1. :000$000 
:1. :0008000 

CO:'iSOLIDAl!A 
-

Papel 

6:000$000 
2:5 '.) ; 2008000 
!8: 000$000 
7:200$000 
3:600$000 
7:200$000 
4:800$000 
9:6003000 

2~:0005000 
3:000$000 
3:000$000 

!7 :2808000 

33 :600$000 
:[9 :200$000 
5:760$000 

8:400$000 
ll :003$800 
4:800$000 
4:200$000 
4: 200$000 
:\:600$000 
9:000$000 
3:000$000 
6:000;)000 
3:000$000 
(i :000$000 
3:008$000 

YARJAYEL 

-
Papel 

30:0008000 
3:000$000 

95:009$000 

30:0008000 

-í :000$000 

24::000$000 

50:000$000 

TOTAL 

Co nsolidada Varia.vel 
- -

1 'apel Papel 

30 2: 880$000 

58: ;> 60JOOO 

-- 236 :ooosoee 

6!:2008000 



NATUREZA DA DEJPESA 

b) Aprendizados Agricolas do Satuba, no Estado de Alagôas, de Joazeiro e 
S. Francisco, no Estado da Bahia, e de S. Luiz de l\Iissões, no Estado do Rio 
Grande do Sul (de 2ª classe). 

(Decreto n. 8.940, de 30 de agosto de :l9H; decreto n. :13.2138, fie 28 de maio 
de :l9:l9; decreto n. 8.13f7, de 8 de março de i9H e lei n. 3.232, de 5 de 
jand1·0 de :l 9:l 7 e decretos ns. 8 .3'56, dr: :10 de novembro do :l 910 e 8. 702, 
de 4 de maio de :l\lH). · 

4 direcLores ....••.••.•• , .•.•..••.•••.•.••.. 
4 medicas .••...••.•.••.........•••...•.••.. 
4 auxiliares agronomos ...•....•.•..•...•.•• 
4 escripturarios ......••••.........•••..•..• 
4 chefes de culturas .•.••......•••.•.•.•.•.• 
4 professore:; primados ...........••..•.•... 
4 adjuntos de professor primario .•.......•••. 
4 economos ..•..•..••.•.......••••••••••••• 
5 conservadores·inspectores de alumnos, sendo 

dous para S. Luiz de Missões .•••••••••••• 
4 praticos de industrias agrícolas ••••••••••.• 
8 mestres de oficinas •••••••..•••.••.•••.••• 
4 portciro3·continuos .••.....••.•.....••.•.. 

Material: 

4:0005000 
3:200$000 
3:200$000 
2:400$000 
2:400$000 
2:000$000 
:1:500$000 
1:600$000 

!:600$000 
!:600$000 
!:600$000 
1:000$000 

2:000$000 
:1.:600$000 
:1:600$000 
:1:200$000 
i:200$000 
:1:000$000 

800$000 
800$000 

800$000 
800$000 
800$000 
800$000 

Expediente, acquisição de revistas e jornaes scientificos e de interesse agl'icola; 
publicação de editaes e despezas miudas, inclusive o material para o asseio 
das repartições e suas dependencias, sendo 2: OOOS para Barbacena e 8: OOOS 

CONSOLIDADA 

Papel 

24-:000SODO 
i9:200SOOO 
!9:200$000 
:14:400$000 
:14:400$000 
:12:00(1$000 
9:600$000 
9:600$000 

12:000$000 
9:000$000 

·12: 2005000 
9:000$000 

para os de:nais.. . • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . . • . • • • • • • • • • • . • . ...•.•...••.•• 
i\foveis, material para. laboratol'ios, aulas e gabinetes; material agrario com

prehendendo machinas, instrumentos, ferramentas, appa!'elbos e utensilios 
de lavoura; acC[Uisição de plantas, sementes, adubos, conectivos, fungi
cidas e insecticidas; e acquisição de materia prima o o mais que fôr neces
sario á fabrica de conservas do Aprendizado Agricola de Barbacena, sendo: 
!6:000$ para Barbacena e 22:000$ para os demais .................................... . 

Diarias e ajudas de custo, passagens, fretes, carretos e despozas de transporte, 
comprchendendo a acquisição o conservação de arreios e vehiculos e os 
respectivos accessorios, de accôrdo com as necessidades de cada serviço; 
alimentação, ferragem e tratamento de anirnae3, sendo: 12: OOOS para Bar-
bacena e 40: 000$ para os demais.. . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . • . . . • . . . . . ..........•.• 

Machinas, apparelhos, instrumentos, ferr.i.men tas, utensilios, accessorios e rna-1 
teria prima para 'l.S officinas; combustivo! e lubrificantes panas mesmas e 
para outras dcpondcncias, illuminação e força motriz; custeio das estações 
ou depositas de machinas o material, para embalagem de plantas e outros 
productos, de accôrdo CJm o r0gulamento, sendo: :lO: OOOS para Barbacena 
e 30:0008 para os demais .............•...•............•.•........•....•.••......... 

Medicamentos, drogas, vasilhame e i11strumento3 cil'llrgico~ para as enferma
rias e pllarmacias o dcspczas imprevistas e eventuaes, inclusivo o paga
mento cio serviço dcnt;i.rio em pl'oveito dos aprendizados, sendo: 10: 860$ 
para Barbacena e 40:000$ para os delllais ........................................... . 

Diaria.s, vcstnario e alimcnta1~c10 c:o; alumuo~ e aprn11clizcs; tr8m de cozinha; 
roupas e u ce11silios de rofeitorjo e dormitor!o, sendo: ~O: 000$ para Barba-
cena e 1'\,0:000S para os rl.emais .........................................•........... 

Para installaçõcs no Aprendizado Agricola de Barbacrma, nece8sarias á am
pliação do ensino e augmento do numero do alumnos o conclusão elo ser-
viços iodispensa veis. no ostabelccimento............... . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ....•.•.. , ••• 

Para conclusão das installações do Aprendizado Agl'icola do .To:izeiro ........•....•......••.. 
Salarios de apontadol'es, guardas, fiscaes, feitores, operados, trabalhadores 

ruraes, cozinheiros, scl'vcntcs, cocheiros, carroccirns e motoristas, sendo: 
'10:000$ par·a Darbace:ia e 122:200S pü.ra os demais .....••........•........•..•.....•.. 

ill - Estaçõtis Geraes de Experimentação de Escada, Bahia e Campos 

(Decretos ns. H.8i8 e ii.881, de :l2 de janeiro de :1916) 

PesSJal : 
~ diroctorcs (chefes de secção) ................ .. 
3 chefes de secçào de agro:iomia .........•..•... 
3 chefes de secção de chi mica. ..•....•.......... 
3 chefrs de secção de biologia .............•..•. 
3 cscripturarios ........... ~ ................... . 

4;8008000 
2:400$000 
2:400$000 
2:400$000 
i:200SODO 
1:000$000 

i4:400SOOO 
2i:600$000 
2i:600$000 
21 :600$000 
:l0:800SOOO 
9:0008000 
7:200$000 

YARIAVEL 

!0:000$000 

38:000$000 

ti2:000$000 

40:000SOOO 

50:860~000 

190:860$000 

190:000$000 
ti0:000$000 

TOTAL 

Consolidada 

Papel 

172:800$000 

102: 000$000 ..••.....•.. 

:i clleres ele cultnr~i ou aJndantes ele secçfLo ..... . 
3 porteiro-co11tinuo3, .•........................ 
3 seneates (salario mensal de iOOSOOO) ...•..••.. 

4:800$000 
4:800$000 
4:800$000 
2:400$000 
2:000$000 
:!:600$000 800$000 3: 000$000 . . . . . . . . . . . . . . i 09: soosooo 
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Yariavel 

Papel 

683:060SOOO 



NATUll.EZA DA DJ:SP.ZSA 

Material: 

Objectos de expediente, inclushe acquisição e conservaçã.o de machinas de es
crernt', editaes, boletins e instrucçõcs no interesse do serviço . acquisição .e 
encadernação de livros, revistas e jornaes de interesse agricola ..•....... 

Acquisição e embalagem de plantas e sementes, compra, conservação e con
certo de moveis e de machinas, instrumentos, ferrameotas e utensilios 
agricolas; custeio dos laboratorios, gabinetes, officinas e mais dependenrias; 
combustivel, !11briticantes para tractores, auto-caminhões e outros fins; 
acquis1ção e tratamento do animaes; diarias, ajudas de custo, passagens, 
ccrretos e t1·1rn sporte de pessoal e material; dcspezas imprevistas e even-
tuaes e para. snpprir a deficiencia de qualquer consignação da verba ... . . . 

Pessoal ass.al~1·iado: fe i to~es, guardas, operarias e trabalhadores ruraes, inclu-
sive d1arias a aprcncl1zes ...........................................• :. 

IV - Estação de Pomicultura de Deodoro 

(Decretos ns. i3.0i0, de 4 de maio de i9i8, e i4.24.ô, dei de julho de i920) 

Pessoal: 

COl'fSOLIDADA 
-

Papel 

................ 

......... , ... , 

i director.................................... 5:6008006 2:800$000 8:~008000 
i chefe de culturas............................ 2:000$000 i:OOOSOOO 3:000SOOO 
i escrevente dactylograpbo.................... 2:0008000 !:000$000 3:000$000 
i h~rtelão-pomareiro (salario mensal de 200$)............................... 2:400$000 
i ajudante de hortelão (salario mensal de 150$)............................ i :800$000 l. _____ _ 

Material: 

Objoctos de expediente , inclusive acquisição e conservação de machinas de es
crever, editaes, boletins e instrucções no interesse do serviço, acqui:;ição e 
encadernação de livros, revistas e jornaes de interesse agrícola •.......... 

Acqusição e embalagem de plantas e sementes; compra, conservação e concer
tos de movr,is e de machinas, instl'llmenLOs, ferramentas e utensilios agri
colas; custeio dos laburatorios, gabinetes, officinas e mais dependencias; 
combustível, lubrificantes para tractores, auto-caminhões e outros fins; 
acquisição e tratamento de animaes; diarias, ajudas de custo, passagens, 
carretos e transporte de pessoal e materi::tl; despczas imprevistas e eventuaes 
e para supprir a deliciencia de qualquer consignação .................... . 

Pessoal assalariado: feitores, guardas, operados e trabalha.dores ruraes, inclu-
sive diarias a aprendizes ...........•..•..••..•..•..•.••.•••.•••.••..•• 

V - Escola Média ou Theorico-Pratica de Agricultura de Porto Alegre 

INSTITUTO ::ORGES DE MEDEIROS 

(Decreto n. 8.5iô, ele H de janeiro de HIH) 

Quota da União, no custeio dos serviços .......................... ,. ....... .. 

VI - Estação Experimental de Viamao 

(Decreto n. 8.8i0, de 5 de julho de illH) 

Quota da União no custeio dos serviços ..•.•..•.••....•.•. : •••••.•••....•••• 

VII - Fundação de novas Estações Experimentaes 

Para fundaç~o: de uma Estação Experimental de fumo, em S. Gonçalo dos Cam
pos, Bahia, cem coutos ; de uma de trigo, aveia, cevada e linho, proximo ! 
linha de limites entre Paraná e Saata Catharina. duzentos contos; de 
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TOTAL 

TARIAVEL ; 

-
Papel 

i2:800$000 

iô2:000$000 

80:0008000 

3:0008000 

40:000$000 

20:000$000 

Consolidada 
-

Papal 

18:600SOOO 

i85:800SOOO .••••...•••• 

76:800$000 .......... .. 
·-----·· 

Variavel 
-

Papel . 

~J4:800$000 

&a:ooosooo 

i8~:sooscio0 

76:800JOOO 



!U TUREZA DA DESPESA 

uma de trigo , cevada, a veia e linho, em Alfredo Chaves, duzentos contos; de 
uma de viticultura e enologia, em Caxias, cem contos; e de uma de selecção 
de vegetacs saccharinos e oleagiuosos, em Conceição do Arroio, as trns 
ultimas no Rio Grande do Sul, comtanto que para essas estaçõe3 sejam 
doados á União immoveis adequados para estes fins espcciaes, pelo governo 
do respectivo Estado, ou do municipio, ou por particulares, podendo a 
doação ser revogavel sem indemnização de bemfeitorias co11stl'uidas, só-

mente caso dentro de tres annos a estação ·não seja installada, ou caso 
seja supprimida com menos de dez annos de effectivo funccionamento •.••• 

Para ac.:imsição de instrumento~, machinas e ferramentas agrícolas, c111t3io de 
JabJt·atorios , pessoat as~ ala l'iado de feitores, guardas, operarios e trabalha
dores ruraes, inclusive diaria a aprendites, nas dnco novas estações, sendo 

Cl)!'(SOLJDADA 

Papel 

vinte contos para cada uma ........................................................ . 

TOTAL 

VAl\IAVEL 

PJpel .Consolidada Variavel 

Papel Papel 

800:0008000 

10Ô :0008000 

Total da verba .•...............•.•.......•....... 3.i83:300J0)0 .............. ••••••·••••·•· 783:840$000 ~.~09:460$000 
. 1 
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···:.-:; ..... -~--·;~:·\~f~~ ... -.:;;::;:~-.. ~--~t·~·. ~:·:~--.. ;. :._. :.'.:;_~·:..~ .. · .. ·" ·:.:. :': .' ·~ · .. ~ : ~··.'.f::· ·. : .... ; .... ~.· . -~· 
·. · · .... ·:··.: ';a~êsÃo :E:M :t. oEi 'nEzÉmao os 1920~ ·. 

. ·~~ . . . . . . . . 

. ... •:· · ..... -. 

• , ·. 1- . ' 

A ·necessidade· ·desta emenda. r.ei-:u.lta do íact.o de ter. isiilo 
extincto o Serviço le Agricultura. Pratica e creados peolos de
cretos ·ns. 14.1.84, .14.325, 14.356 ·e 14.377; de 26 de maio, 
2-i de agosto;. 15 e 24 d.e. setembr'ÇJ de 1920: . . . · 

O. Serviço de Ini:;peccão e Fomento Agricolas.~ o Sel'V~c-o 
de Sementeiras, .o InsLitüto Biologico de Defesa Agricola e o 
SeL·vico ·de Exp11rió é Bénéficiamento . de Cereaes. ~ · · 

Na verba 5" achavam-se os recursos · de· que o Gover~l) 
lançou mão para Cl'ea.r os mencionado$ serviços, <;te · accôTllo 
com a autqi'ízação conti<ià no art. 28, n. III, da lei· n. 3. 991, . 
de 5 de janeiro de i920. · ' 

Da-' ciota~ão .glob:ií da mesma verba deviam · pois sahir. as 
verbas · desfütii.datl.· ao · custeio, em 1921, desses novos servic~. 
como .se faz na presente emenda, a parte necessa:ria ao cusfie;io 
da.G Estações Geraes de Experimentação de Escada, Bahia.í e 
· Campô_s; e da Estação _de Pomilcultura de Deodoro, que ~-
bem se achavam comprehendidas na di'l.a ve·rba. · · · 

A ·transferencia· <fossa ultima parte para a verba· do ~n
sino Agronomieo>, ·visa grupar · novamente .sob esse titulo. aJ 
a.Iludidas e.staçõeS-, que alli já figuraram desde i9H até 1916; . 
quando passaram a fazer parte .do Serviço de 'Agri~ultura 
Pratica, ·ora extincto .. 

Emendà n. 20 
. . t 

'/' 

"'" Ao· projecto; accrescente: art 5°.: : 
Os auxilios ódricedidos na verba 2·2 .. , consignação IX, s6 

serão-·pagos depois .de comprovação, peI'.ant-e o, Minis'terio da 
Agricultura,- de sua · natalreza de institutos de ensino agró
nomicos . ou. veter.inario • . technicó-ptofiiliotial; ou commercial, · ···· 
ou de ser.em estabelecimentos agricolas, de criação, de ca
thechese, ou indúsfriaes. Os qu~ já tiverem recebido subven
ções ·ou· auxifios nn ex-erclcio passado ou nos anteriores, nifo 
poderão_· receber as · tiovas subvenÇ(.íes sem que tenh'am -pres::. 
tado contas d~ applicaciio da ultima. apresentando relato.rio ' 
dqs serviços realizados no anno precedente e dooumentaclio do . 
todas _ suas despezas. Approvada pelo Ministerio da Agrict.tl
tura: a prestaoão- de contas. será ordenado o pagamento da 
nova subvenção em yrestações . trimestraes ou semestraes, ou 
de uma );ó vez. a ju1ro do Minis tro>.· .. . . · · 

· Estes auxitios n~o poderão j:\mais ser ãpt>Ifoil.dos em pa
gnmonto." de pe11soal ma.~ sim, em ao.quislciio, pelas institui..: 
cõês atixiliadas. de i.mmovaift neooi;sarios ao seu · fl.mcciona- · · 
mento, cm applicacão au adoptaciio de immoveis perténcentés 
6s mesmas, em const.rucção de bemfsitortas ou dependencias , 
ner.essarias ao preenchiment.o de sous fins, em tractores ae-ri- ... ': · 
colas, motores. machinismos aé!ricolas, · installacões electr1cas· 
r. auto-camindões para ca-rgas, isto quanto aos irtstít.utos ou 
estabelecimento de ensino agronomico e veterinario, e ~anto 
a socieciJ1,des e es.t.abeleoimentos <agricolas ou de oriac.ão.; .e 
~an.t..o. ~9~ ~~~leoim,e,n~§ 9~ ins~i~uMls· <1~. en~jno teohu~9-. ,-. < 

-. · .. , 
·~ 

--~. . . 
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proficíonal de -outr'a ordem, commerci:i.l ou de cathechese, 
só poderão ser cmprcgatlos em ac9_llisiçücs do immovcís para 
as inst.ituiçôe:;; auxiliares. em ampl1ação ou adoptacãn de im
n1QVCÍS a clla pertencentes, ~m construccão de bcmfeitorias ou 
dcpendeucia::; de:sses ilpmoveb, ncces.sarios ao prehenchimento 
dos seus\ fins, e em má·eerial indispensaYcl ao funccionamento 
'dessas instituições. 

Em.enda. n: 2-1 

Accr.escen:te-se ao art. 6º: 

As nomeacões para direct.ores e professores, aalvo· pi.'ofe~: 
soroo de primeiras ·lettras, dos aprenlizados e pa:Lrona.tos agri
·colas e para. directores de estações de monta e postos zootP.
chnicos do l\Iinisterio ·da Agricultura, recahirão a contar da 
data <iest.a lei, sobre technicos nacionaes diplomados per Es
colas de Agricultura V.eter.inaria; na falta destes, serão par·a 
esses cargos, con-tiractadas pe&soas idoneas, por prazo não 
major de tres annos. · 

·Continuam em vigor para o exerc1cto de i92i, os sald'l'l 
do credito 'destacado da verba 53, da lei n. 3. 991, <le 5 le ja
neiro de 1920, para o .Set•vico cio Algodão, bem como os saldas 
dos creditas abertos em virtude das autorizações n6. XIV e 
XVI, do art. · 28, da mesma lei . 

E ' o Governo ·autorizado a adoptar em regulamento '.lS 
medidas de defesa sanilaria vegetal, de que tutam as lett!'3.9 
f e l, do art. 2º, do regulamento a.pprovado pelo decreto nu
mero f.i. 356, de :15 de setembro <le :1920, estatuindo penait
dade de multas de&de 50$ até de cinco contos de réis ,'Pàra oaaa 
infraccão. 

E' o Governo autorizado a crear, de accórdo com o de
creto n. i-i. H i, de 27 de· março de !920, a delegacia regional 
do servico do .algodão no Estado do Pará. 

Emenda n. 22 · 

A.' verba 22• - Sulwem:;ões e auxiliol!: 

Depois d'!-s palavras ~mecrunfoa .Pratica~, em vez de cnas 
escolas prof1ss1onaes ou polytechnicas», diga-se: «Que 
i'orem creados por governos es.ta<luaes o~ municipaes, o.u po~ 

• 
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escola.!! ou lyceus privadM de artes' e officiD;;>; e, mais 
adeante, depois das palavras «ou. dous annos~. accrescente-se: 
«de accôrdo com o ::;eguillle p1•ogrtHrtl'na~: 

PRl:.lliUlU • .\){i"O ( 1i :CVIEZES) 

.Subdividido em quatro pe1·iodos 

PrimeiL·o per iodo (dous mezes) 

a) Aulas (uma hora por dia) : 

i. Aríthrnelica e geometria. 
2. E:x:ercicíos e desenho geometrico com mão iivre apro

priada. 
3. Materiaes da teclmíea mec.:anfoa, 1'erramenias, medidas 

e unidades, especialmente .as usadas 11ª agricultura. 
b) Officina ( quati-o ho1·as POl' dia) : 

. Trabalho~ mecanicos manuaes, limar forjar, caldeaI', re
bitar, etc., ajustar, serrar, temperar a preparo de ferra
me:ntas. 

e) Ot'ficina (~ horas yor dia) : 

-Montagem, desmontagem e n.justagem de apparelhos me-
canicos simples (vehiculos, rodas, macbina?. agricola!!!, 
xnninhos i;ímples, tal hás, sarilhos, etc.). 

Segundo periodu ( tres rnezes) 
a) Aulas (urna hora por ctia) : 

i. Mecanica geral elementar. 
2. Ele.mentos de machinas e org·ãos de transmis:;ão (eixos, 

mancaes. polias, engrenagem;, correias, cabos, etc.). 
Duas horas po1· semana: 

... 3. pesenho . (e:i.l.Jocos) de pei;as de machina.s. 
b) 'Officina ~quatro hon1.s por <lia): 

Continua(.'ão dos trabalho:::; mecanicos manuae$, trabalho 
nas machinas,. ·ferrament.as (plainas, tornos, ele.). 

e) Officiua · (dua::i horas por dia): 
:\-lontagem, desmontagem 6 ajustagem de ma.Jhinas~ de 

transmissõei:; diversa:>. Elltudo do~ desenhos e ·pl::tufas. 
'l'erceil'o pe11iodo ( tres mezes) 

a ) Aulas (uma. hora por dia): 
1. Mecauica applicada elementar, primeira parte; no

ções d'3 thermodyna.mioa. 
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2. Geradores de vapor. Motores a vapor e motores de 
explosão (applícação a vehiculos, tracção. lavoura e indus-
trias co.nnexas) . · · 

lJua~ horas por semana: 
.3. Apparelhos para verificação de funccionamento 

motores, seu uso, funccionam<Jnto. (-Manometros, ?-te.) 
b) Officina: machinas (seis horas por dia) : 

ds 

' . 

Montagem, desmontagem e ajustagem de . molares a va
por e de explosão. Funccionamento normal e funecionamento 
defeituoso. Estudo dos desenhos e plantas. 

Quarto periodo (tres mezes) 
a) Aulas (uma f:lora por dia).: ... 

1. Mecanica applicada elementar, segUnda pat'te; noções 
de hydraulica e hydrodynamica. 

2. Motores hydraulicos e hombaS-arictes. 
3. Apparelhos e machinas electricos .. Noções de elecko- · 

technica. Funccioname.nto de motores e geradores electricos, 
demonstrações praticas. · 

b) Officina: machinas (séis horas por dia) : 
Montagem, desmontagem· e ajustagem de motores hy

drau1icos e bomlbas. Funccionanfento :normal e funcciona
mento defeituoso. Estudo de ·desenhos e planta5. 

Terceiro e quarto periodos - Continuam os trabalhos 
mecanicol:; ma:nuaes e nas niachinas ferramentri.s de accôrdo 
com a nooessidade da officina de· machinas. 

SEGUNDO A~NO (NOVE :MEZES) 

Curso complementar 

a) Aulas (uma. hora por dia) : 

Complementos ·de motores thermicos. machinas a vapor 
especiaes, locomotiva:S, motores a oleo, kerozene, ete., mo
tores a ga:r.. motores de aulomoYeis e dé machina$ agrícolas. 
Melh :dos pa1·a vet·ificação de potencia, gasto de combustiv13l e 
rendimento de motores the1·micos. 

Uma hora por semana: 
2. Pro(~essos de fundicão de ferro, bronze, elç. Processos 

de soldagem, demom;trac,:.ão pratfoa. 
Duas horas por semana: 

3. Desenho de machinas. 
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b) Officlnn mcclinníca o de mach inas (seis e sele 
ltoi·n~ por di~) : 

Conslruccilo, rol'ol'mn, concerto. e ajustamento <le diversos 
:mot,ores t.hol'intcril'4, !!s;i~ai eis. Assenta1nento. 

e) Vi~il·nl4: 

A inslallac0ol'4 indu!'tr iaes . de motores thermicos. 
8ogunrln pcri-··cto (cinco mezes) . 

d) Aula~ (1111111 hora por dia) : 
1. Complmnm1t.o tln mot\)J·e~ hydraulicos e bombas, di

:versos rooLoros hY<froUlíéos .<J bombas especiii.es .Meth-0dos 
para veri flca.;;no •lo P.Çltencia ' -. rendimento de machinas hy.;.. 
draulica$. ·' · 

. 2 . Appnrolhngem electr•ica àc usinas geradoras ; funccio
namento. 

3. MachinaH e!lpeciaes divElr&as de beneficiamento de 
productos ai;rricQlas. assonf.amer:1to, funccionamcnto, produ-
ccão. custo das nmch inas. , · 

b) Offlcina mechanica e de machinas (seis e sete 
hol'lls por dia) : · 

·Construccno, rcfo1·mn, concerto e ajustamento em con
nexão com rnachlnn1-1 olt'cl.ricas. Ensaio. Assentamento. 

e) Vlsltll!i: 
A in!lili.UU.llüu1o1 l1y<.Jroo-mechanica;; e hydro-clectrtcas. 
Sala dlll'l t.:u111rnlssíie$, 30 de novembro de 1920. - Al

be1·to .1.lia1•a11l111", ·l'ro!\lidente. -- Cincinatu B1·aga, Rclutor.
IOscal' Soat'I·.~. -·-- Odavio Mangar>eira. - Oclavio Rocha. -
Ramfro H1•1111tJ. -- .'irm;a Cast1•0. - Josi no de Araujo - Sam
paio Ca1·r1lu , - f)arto.v .lfo:cimiliano. - Pacheco. Mendes. 

·~ • 366 B - 1'9-20 

CrtJa o t•uruo tio 11r111cnheiro a:rckitect<> do Minislerio da Jus-
. tü,·u; (!tJltl, JIUl't!Ct'r da Comútissão . de . Finanças contrario .. 

ao 11r11J11t•fo 1! fw,oravel ao ~·vétO» que lhe fo·i oppo~to 
pelo Sr. P1•1'.vidcnte da RepubJica. 

Em orrtolo do t6 do corrente, o Exmo. Sr; Ministro da 
crustica . e Nogooloe Interiores envia ·á Camara a exposição 
dos motivos do vt!to do Exmo. Sr. Presidente da Republica 
ao projeclo de 01·oncíib do carge de a1•chitecto, no Escriptorio 
de Obras dnqu6ll-0 minieterio: 

As rllZIÕes do vt!to silo estas: 
A verba do Obrns é de 3()"{)1 :000 sóment.e. r. ~e destina a 

reparos de cdlf!olos, nlguns dos quaes situados nos Estndos, . 
i'Jgurando jú, pnra 11 11pplicncão da parte da verbt\ destinada 
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a esta Ca.pitnL o pessoal constando de um éngenheiro, uni 
auxiliar, um desenhista e oito empregados, sendo, por ist.,, 
dispensavel o augment'l de 12 :000$ na despeza desse pessoal, 
que está fazendo, c.om fol_ga, o serviço .de simples reparos a. 
que se destina a pequena verba orcanumtaria. 

Si os concertos elos alludidos edii'icios devem ficar a 
cargo de arohitecto, o rem.edio é transferir, opportu.namente, 
o aotual engenheiro, si este não ~uUivà a especialidade, ou 
dispensal-o, si flk possiv.el, substituindo~o :Por um con-
structor. . 

O facto de aproveitamento de addido para um novo cargo 
não evita a desp.eza maior, porque o parecer da Commissão 
de Financas do Sena.do a.Ilude a funcciona.rio que tem actual
mente v-enciment,os inferiores a.os fixados no projeeto, sendo 
r:erto, além disso, que o ob,iect!vo legal sobre addidos deve 
ser aproveitai-os nos quadros actuaes, pois o contrario é tor-
nar permanente uma despeza. que hoje é provisoria. · 

Estes motivos, além da declaração da desnecessidade de 
examinar o aspecto constitucional do proJeclo, são as razõies 

·do véto. 
A Commissã:o não póde recusar ao Governo a faculdad~ 

de julgar da necessidade ~ op·p-ortunidade da crea-Oão de um 
novo lagar no 1quadro do funccionalismo da administração 
publica. e é de parecer riue se.ia approvado o véto. · ~ 

Sala das Commigsões. 30 de novembro de 192ü. - Al
bel"to .\!aranhão, President.e. - Octavio Rocha. Rami'ro 
BrQJJa. - Ca1·lo.~ llta.t.imitiano. - Souza Castro. - Octavíc1 
Mangabeira. - Pacheco lllenli.es. 

PROJECTO N • .366, DE HIQO 

· O Congresso Nacional decreta: 
~rt. 1.º Fica •creado o cargo de engenheiro-arcbitecto no 

!!scriptorio de Obras do .Minh:liet"io da· Justiça e Negocios In
teriores, com os vencimEmtos de 12:000.$ por anno, divididos 
em 8 :000$ de ordenado e 4: 000$ de gratificação, devendo ser 
aproveit.ado para seu provimento um addido ·que reuna asi 
necessarias condições ·de capacid~de technica. 

Art. 2." Revogam-se as disposições em -contrario, 

M'ENSAGEM 

A verba - Obras - do Ministerio da Jus1.iça e Negocios 
Interiores P de 300:000$'000. Def\!.ina-se a reparos dos edi
fíciosc do minist.P.rio. Alguns desses ·edifieios são situados nos 
Es_tados e desviam ·em seu proveito parte 'da ,·erba. Para ap
phcação do rest.ante aos edifirios daqui figuram .iá no or
çamento um enf;enheiro e um auxiliar. além de um dese-
nhista e oito empregados. · 

O projecto cria outro Jogar ·de eng:enheiro, eom 12 :QOO$ 
de vencimentos annuaes. 
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-Não me par.eoe que tal r~solução consulte o interesse pu-
blico. •Pelo <Jontr ario, ella augmenta ma.i-s tim ·emprego em 
um servi~o que o não reclama, pois o engenheiro e o auxi
liar e demais pessoal c:xistente podem acudir com folg.a, como 
o estão fazendo, aos simples reparos a que se des.tína a. exi
gu·a verba. Sobrecarr~ga além disto com uma despeza ex:... 
cusada um orçamento que, p ara equilibrar-se, est.á .a exi
gir da · Naçã-0 ·novos sacrificios e no qual o funccionalismo 
publico pesa já em elevadíssima proporcão. 

Si os reparos dos edifícios do minist.erio devem ficar a 
cargo de um architect.o e o engenheiro actuat não cultiva 
esta 0-1ipecialídade. o remedio não está em cr.ear mais um 
logar, e sim .P.Jm transferir o Governo. logo que se offereça 
op.poctuni.dade, -esse engenheiro para outro ser"·iço mais ade
quado ás suas aptidões, ou. dispensal-o, si fôr possivel, ·e 
substituil~o por um constiuctor. 

A consid-er.ação de que o novo emprego não a-carreta au
gmento de despezia. porque nP.lle se ap.r.oveitará um addido, 
cClnforme det.ermina o project.o. não me paI'ece de valor: · 

1 º, porque o addido a quem, segundo o par-ecer da Com
missão de Ftinancas do Senado, se destina. o novo cargo, tem 
vencimentos infe1•iores aos fixados pelo pro,íecto ; 

· 2•. porque o objectivo dos poderes ·pub!icos em relação 
30! addldo.s deve ser aproveit.al-os nos quadros actttaes, pois 
se? a.s_!;im lucrará o Thesouro : crear cargos novos para os ad
d1dos. é tornar permanenf,e uma despeza que só a titulo :P-ro
vlsorio se conveiu em admitt.ir. 

As razões expostas mostram .que o ·prejecto ~ prt>judicial 
aos interesses da Nação. Tanto basl.a para. que lhe recuse o 
meu a.sentimento, -0 tenha por desnecessario examinai-o no 
seu aspecto constit.ucional. 

Devolvo-o, pois, á. Camal'a que o iniciou. 
Ri o de Ja.ne.iro, f6 de nov.embro de 1920: - Epitacio 

Pess6a. 

N. 490 A - 1920 

Aiitoriza estitd<>s de bm"l'n.'yem e aç11d<1(Jem. em. zonas assolaaas 
peú' sef'ca; com · stt.bstitutiv o da Comm.issáo de . Obras Pu
blicns e pareM1' fa1101·n:i,el. da de Firmnças. 

O pró,fecto n. da iniciativa do Sr. Deputado Hono..-
rato Alves aut.oriza o Gôverno dà União a mandar proceder 
n r.!'.f.mlo"' de harrag-P.m e de açndagem na zona mineira com
nrrhontiidn prlm; mnnicinio~ de Monff'~ "Claros. Grlio Mogol, 
Ralina>:. Rio Par<lo r TrP.mf.'ilal. a8solndos prriodicamenf.e 
nrlo ·srf"cn. nd h7Mrw do q11e !'.r paf-l~a com grandP part.e do 
ti:>rrifnrin rlo nor dM t.P hra.:ilPiro. 

Ü!;l -mnniripiós minPirm: a nnP s r r~f PrP. o pro.iectn não 
fcrarn inc-luino"' na wna flal!'rllada e uor est.e mot.ivo não 
foram conlr!mplados cnt.re m; rtUP. f.' stão ::;endo heneficiados 
com as g-randE>;; obr:-18, pro.iectadas umas, em construcção ou-
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trl;ls. ter:id!!htes tp<las ª? fim patl'iÓtico de · attenuarem os ·ef-' 
feito~ sm1stro~ ~ª.~ est1agen!! periodicas; mas é Cérto que os 
:r~ter.1dos mumc1p10~, que abratigcm um largo trecho do ter
ritório do Estado de Minas, na extensão de c.erca de 80 léguas, 
sof:frem com intenso rigor, ~m períodos mais espaçados, ape
nas. do que o resto do nordestP., cujo prolongamento são, para 
o oeste e para o sul, toda!'\ as cruciantes cohsequencias da 
pungente calamidade: por toda a parte seccam-se às corren
tes de agua, .iá naturalmente escassas nessas terras cobertas 
de caatingas altas ; os rebanhos estenuam-se nas longas ca
min.hadm~ ~Ih busca do liquido precioso - que no caso nada 
mais 8 do que uma tintura abjecta. feita de detrictos animaes 
e de vegetaes corrompidos. mas logo ·depois nem isso lhes 
testa e morrem de sêde e de fome. Os habitantes · dessas ter
ras - feracíssimas quando não lhes falta a chuva stifficiente 
- São IJOr igual obrigados a emigrar para OS· municipios vi
sinhos ou a se ag~lomerarem em torno ás fOntes de agua pe
renne, · muito raras em toda a vasta região. E então é de se 

·ver a ruína em qne o estio inclemente transforma rapida
menf,e as i;randes e pcquena-s grn.n.ia>< qu e o t.rabaJho rmic ~ 

- pertinaz do sertanejo ha pouco enchia da animacão alegre de 
uma vida sadia. 

Quando as est.iágens não s::lo deroasiadamenre , aemaradas 
(em regra geral o estio · no sertão. dura oito e nove mezes, 
e sómente se consideram seceos os annos em que chove menos 
de dous mezes) fazendeiros ha. dos de maiores haveres, que 
conseguem, até cerLo pontn, rc.•dl!7.:ir os !'-f:'Us. pt·e,iuizos const.ru
indo açudes e peq\lenas hatragens, aonde veéin desedentar-se 
os seus rebanhos e Pm torno aos quaes se reunem as popula
ções visinh::is, acossadas pelo flagello. Mas a agua escassa nes
sas regiões vale mais do qUe o ouro, porque é a ·garantia da 
propria vida r, por isso deve · ser poupada, mathematicatnente 
arrac;oada -- e dahi os dramas frequentes que não raro car
regam · dG cores mais sombrias ainda o quadro ~ontristador l 

Este resumo bástante sobrio das notas com que o autor 
do projecto jusf.ifica a sua iniciativa generosa, em momento 
tão opportuno. buscando beneficiar uma parte da zona que 
representa, parece-me sufficiente para. aconselhar a appro
vação deli a por parte da Commissão . de . Qbras Publicas, · po~s 
estou certo de. que,- mesmo pondo de parte quaesquer consi
derações de ordem sentimental, aliás muito ponderaveis, as 
obras de defesa contra a secca na região alludida irão con
tribuir de modo seguro e efficaz para o engrandecimento da 
fortuna publica, pois todo' esse territorio é coberto de fera
cis$imas caatingas, ticas de essencias vegetaes e admiravel
mente adequadas á cultura, na mais vasta. escala, do algodão, 
canoa de assuCllr e todos os cereae$, mas sobretudo do al
godão, que é já alli uma industria florescente e remunerado~a 
- apezar da inclemeneia do clima. e da imm~nsa ~istanc~a 
Que separa aquelle Ionginquo sertão dos mercados consumi
dores. Para lâ encaminha os seus trilhos a Estrada de Ferro 
Ceµ~ral do ~r!lsil, que certamente canaliiurá, com farta com-
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pensa9ão par~- as suas ~esçezas. os variados productos da 
uberr1ma regiao norte-mme1ra, se lhe não faltarem os po
deres publícos com os recursos que, só elles, estão no caso 
de dispensar. 

Em co~sequencia, sou de parecer que a Commissão de 
Obr:is Pubhcas adopte, em fQrma. de substitutivo. o seguinte 
proJecto: 

Ar~. i.° Aos municipios de Montes Claro~. Grão Mogol, 
Salinas, Rio Pardo e Tremedal, situados no extremo norte do 
Estado de Minas Geraes, serãc applicadas todas as medidas 
que, para com.bater o. fl_ageHo das seccas são adaptadas ná 
zona do nordeste brasxle1ro pela Inspectoria Geral de Obras 
contra as Seccas, que mandará com l!tgenaia proceder nelles 
e nos pontos mai~ convenientes a serviços de barragens de 
ríoi:: e de açudagem. 

Art. 2." Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala. das Com:nissões, :lS de novembro de i920. - Altzor 

Pmta, Presidente. - Ma.noel Reis, Relator. - L. CoT1'ea de 
Brito. - Honorato Alves. - Joáo Penido. - l'i:res Rebel&o. -
A1itonio Ag1tirre. - E. Mesquita. 

O Sr. ·.Deputado Honorato Alves .submetteu ao ~ulga
mento da Camarn. o projecto n. tl90, de 1920, autorizando o 
Governo a «mandar proceder estudos de barragens e açuda
gem na zona coinpre4endida pelos· municipios de Montas Cla.
l'OS, Grão Mogol, Boa Vista do Tremenda!~ Salinas, Rio Par
do e Fol·taleza, abrindo, para isso, os necessarios creditos atí 
a importancia de 500 :000$000:1>. 

A Commissão de Obras .Publicas unaqi:memente reconhe
oeu a necessidade dos estudos a que se refere o projecf.o,. ma 
julgou preferível recommendar á approvacão da Gamara um 
~mbstitutivo, em que se autoriza o Governo a incorporar, para 
o effeito das obras contra a secca, aquellas municipios mi
neiros na zona do nordeste br:isHeiro. 

A Commissão de Finanças nada tem a oppor á appro
vação do substitutivo apresentado pela Com.missão de Obras 
Publicas. 

· $a.Ia das Commlssões, 30 de novembro de 1. 9:20. - Alberto 
Maro.'11.háo, Presidente. - $ampaío Oorr~'!• Relator. - ~a
cher:o /Jfendes. - Octavio Rocha. - .RamiTo Braga. - Cin
cinato Bro.ga. - Carlqs Maximiliano. - J osino de A ra.u.jo .. 
.-- $<»u::ta CMtro. 

PROJ"ECTO N. 490, Dll: 1920 
O Congress'J Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Governo autorizado a mandar pro

ceder estudos de barragem e acudagem na zona comprehen
dida pelos municipios de Montes Claros, Grão Mogol, Bõa 
Vista do Tremedal, Salinas, Rio Pardo e Fortaleza, assolados 
frequentemente pela secca, abrindo-se os neoessarios credjtos 

e. _.. :Vol. XlH 3 
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pela verba respecLiva até a importaneia de 5QO :000$; revo
gadas as disposioões em contrario. 

Sala das sessões; 13 de setembro de 1920. - Ho1wrato 
Alves. 

N. 50i7 A - 1920 

A1itoriZa a abrir o credito de 220:000$, para urn empre$lÍÚw 
destinado á con.strucçcio do quartel de ,2• Linha do Exer·
cito. no Estado tio Rio de Janeiro; com pa:recer cunt·l'urio 

· á emenda apresentali.a em 3 .. discussão e emenda adslitiva 
áa Commissão da Pinanças 

Aó project.o D. 507, deste anno, autorizan<!o o Poll.er Exe
cutivo a abrir o credito de. 220 contos para um .emprestimo 
destinado ao final pagamento da construcção do quartel da 
2• LiDha do E:xel'cilo, no Estado do Rio de Janeiro, o illust.re 
Deputado Alvaro Baptista apresentou a seguinte emenda.~ 
Igual emprestimo fará o Poder Executiv-0 ás capitaes dos . ou
tros Estados, destinados aos edifícios ass.im e.onst,ruidos ao 
ensino profissional . 

~ A capital do Estado do Rio de Janeiro não soliicita nenhum . 
auxilio, nem depreca nenhum beneficio, no projec Lo emen
dado, aos cofres federaes e é mesmo ]Ddiffercnte á sorte que 
possa te~ a med.ida que logrou pa.r.ecer fa.voravei da Cpmmis-
são de .Finanças.. ... 

'l'rata-se de uma situação eSpécial e particular, merece
dora ce amparo, de uma iniciativa conveniente em ser !'i:esti
giada e estimulada .• 

Nesta época utilitaria, em que muitos pénsam no Governo, 
para sómente delle • auferirem mercê, regalias, provent.os e 
propinas, a situação de um particular que se propõe o obje
ctivu de .cc>nslruir e offerecf.'r á_ União um amplo e vasto edi
fício e realiza oc; seus patrioticos e- eleva.dos propositos, me
rec<i pelo meno.: ser êstudada e re.solvída com jusLica. 

O caso, si não explanado em suas minucias e pormenorea, 
já. o foi em seus tracos geraes e aspectos· mais salientes. 
· Aquí VM elle de· novo, com mais alguns .pontos e tambem 

com a citação de datas e factos. 
Em 18 de março de 1912 a Camara Municipal de Nitheroy .. 

autorizou o Prefeito a doar ao Coromando Superior da Guarda 
Nacional do Estado do Rio de Janeiro, um terreno para nelle 
ser construido o quartel-general dessa miUcia. 

Em 31 de -dezembro de 19-17 o corond Carlos Thomaz Pe
reiI·a, commanda.nte superior da Guarda Nacional. assignou 
conjuntan1ente com o Prefeito de Nitheroy, o saudoso Dr. 
Octavio Carueiro. a escríptura de doacão do terreno, c:om as 
segu1ntes condic.ões: iniciar as obras em 30 dias e concluil-a.s 
em '12 mezes. 

Em 6 de janeiro d~ HH8 foi iniciada a construccão do 
edificio, sendo lauc;ada a pedra fundamental com a presencá 
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do JlU~~o ll.i::Lhwlo 1.:olle;;a. .iJ.l' ; Gal'los .i\tax.imilia110, cuLát.> .Mi .... 
11i::;t1·0 da Justiça. · 

Em janeiL'O .Ue mm foi cou_cediuà, ·P.'ela .P1•cfciLUL'a uc Ni
Lbel'(,)Y· p1·orogação do 1n·azo para a <:onc!usão e.a:; obras, moLi~ 
va.c..la pela. epi<lemfa de grippe •. 

Em 1 Cie maio de 1S19, l'oi !eito o baptismo do To1·1·eão 
(ponto esLL~ategico), sel'Vindo de para.uymJ>bo o g·cn!.}L'a! 8e
tcmbrino de .CM·va.lho, commandante da 4" i~egião militai'. 

Em 6 de janeiro de ·1920, houve a inauguração solemue 
Jo quartel, com a pr~seriça dos repres~ntantcs do Presidente 
ca .1::1.epublica, Mini::;lros, autoridades civis e miliLa1·es, im-. 
pn:usa earioca e 1'luroínense. -

O predio tem llous pavimentos, com 500 mel1·oi; quadrados 
em cada um e mais o 1'orreão que consla de uma grande i;ala. 
escada de peroba envernizada, terraço ladrilhado com um mi
rante, escada de f erro com porta-ló e inst.alla.cõcs sanitaria.s 
t.:ompletos. 

A consLrucção impo1tou em 329 :506$, e as quantia~ rcce
l.iidas parit 2S$a obra patriotica, ,de iniciativa. part.icula.r, aLLin
i;iram a HO conto::;, lendo o governo do Estaf.!o do Rio lJ oncor
l'ido com 5 :000$, a Prefeitura de Ca.mpo.s com 2 :500$ e o 
1·esta!lte foi obtido mediante subscrípção publica, cont.ribuicãc> 
de particulares generosos e dos officiaes da. ext.incta Guarda 
Nacional. . 

A dift'e1·enca entre a impol'LancJa. arrecadada e a uivida. 
existentes esLá sob a re.sponsabilidade índividual de quem teve 
o proposito louvavel e <digno de applausos de construir e ôf
fereêer á União um bonito e amplo edifício, sem onetal-a em 
IJOUS3. alguma. 

O que a medida legislativa visa ó remediai' essa situa
ção, não dando a União o dinheiro para o final pagamento das 
obras mas concedendo um emprestimo que lhe será pago. 

No quartel da 2 .. linha cio Exercilo, no Est,ado dú Iüo,. 
funccionam tres repartições do .Miinisterio dt1 Guerra, a ::;aber~. 

Segun~ Delegacia do Depart.amento da 2" linJna do .l!::xer
.:.ilo, 2• Circumscripção qe Reéru.tamento do Exercito e a 
Junta de Revisão e 8orteio Militar, sem dc&pezus pat~..i. o Uo~ 
vern:o~ · · · · . 

A emenda apresentada ao projecto acal'ret.a a uespoza i.J <'i 
quatro mil e qu.atrocentos contos; a Commissão de Fin&111Cas Ci 
ae parecer que seja rejeita<m.. 

!ltas, a Commissão de :Finunt;ati cute11uc mw u LH"u.iucto e 
:;u.sceptivel de avcrescimo ljue 1m~Jlw1· caractcl'isu a mcdici\l 
nolle s:ubstabelecida, que -é um amparo, um. t\.UiXilio, e uãu um"' 
<ladiva e assim prupõe a seguinte emouda addilivu: 

Ao art. 1 º, in ffoe; 0 emp1·estimo sel'á pago uu .l'im uei 
cüu;o annos e na sua. conccssií.o o Governo exigix·á a~ garu11li~::i 
ql1e julgar neces~arias. 

Sala das Commi~sõe.s, ~O de novtimbro tle ·19.w. -- Al..J 
óe1•to MaranluJ,(·, P1·csidente. - Ramfro Braga, Relator •. -
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(;~·nchwto B?'af}1t. - Pacheco Jlcnd~s- - Carlos Jla:cimiliar!o. 
- Souza Castre. - Oclff1.~ír. Rocha. com rest..ricçõe.~. por en
tendei· que o. Governo da União, que ocoupa o -predio, devia 
adquil'il-o desde já, rm1 ·plena proptiedade. - Oscar Soares, 
de at:côrdo com o vol.-0 do 81·. Oct.avio fü.11.;;HL 

KMENDA ;\O PROJECiro N. 5ü7, O& 1'9'20 

(3" discussão) 

Art. I~ual elIJ[lrest.imo fará o Poder Executivo ás 
capitaes dos out.ros E.stadt>s, destinados aos edifícios assim 
construidos ao t•nsino profissional. 

Sala das ses::;ões, 35 de outub_r.Q.. de 1920. - AZVaro Bu.-
;;tista. · 

PRo.rncrro N-. 507, DE Hl20 

O Congresso Nacional resolve: 
At·t. 1.~ Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, o 

·.~1·edito de 220 contos .para urin cmprestiq10 ern dinheiro. des
tinado ao final pagamento da const.ruccã.o do quartel da 2• 
L~nha do Exercito, no Estado do Rio de Janeiro, inscrevendo
(' na Directoria do Patrimonio, como proprio nacional. 

.Art. 2.º Revogam-se a!; disposicões em contrario. 
Sala das Cumm!ssões, z~ de outubro de Hl~O. - Ca.1·los 

de Campos, Ptesictenite. - Oscm· Soares. - Alberto Ma
t'(mhã.o.-Octavio Rocha.-Celso Bayma. - Ramiro Braga. -
Sou:;a Castro. - Octm;io !fiangabei,ra. - Cinc1.na.to Braga. -
Pacheco Mendes. 

N. 5;39 A - 1920 

AutoPi:.a o. abi·fr u c:1·editu esµ11cfot de t :598$275, JJª"ª paga
mento de pensã() a D. Jtr,lfo .lJa.rtirts; cu-m parecer da 
Commissàu we Finu.-nço.s, fa-vuravel á auwnaii de :J• 'dis~ 

• . cussãu, parG. ser desfo.cuda e ct:n1stitufr pl'ojedv em sepa· 
radu, e ass1·m sMJm.l'ttüJa a seti exume. 

A.o projeülu u. 5:3'V. de::> te anuo, aulol'i:1.ando n abel'lu.1·a de 
credito CS)lecial lle 1 : 598$275, para pagam eu Lo de peu~ão a 
D. Julia Mart!u.s, fui u;µl'ús1mtadu. emnet.11i ~utol'i:.i1mtlu u Pl'e~ 
~idenlo e.la. H.epublh:a. a abrit• o erllditu de tiO -conLus du réi~ 
pal'á proseguh- tio ::;ervli,;o ue public:.wão, em voluuie, ·d'e tudu-; 
!JS trabailho::i reilalivus á elaborac;ão do Codigo t:i vi 1, •fo accór· 
fio com a lei ·u. :.3. uur;, de J~ d~ Jancil'o de 191íL 

Em obcdicncia ao dispositivo do nosllo regimeuLu. a Cum
mi~são de .Fina.nças é de p.irecer que a ~meuda iseja destacada 
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p!lra const.Huir projC'r.to rm :<epararlo e ai;<;im ;;uhmeU!da ao 
''":u• exame. 

Sala das Commi>:MAs. :~,T dr!' novembro df' 1920. - Al
l;P.1'to -Mawm.hiio, PrP.~ide.nt1.'. - Rom.íro Brn.yt<. Relator. -
P.Jrh.eco Mendes. - Cm·los Mn:rim.ilírm.n.' - Oscm· Snnres. -
f)~tavin Rocha. - Cinf'i1wto Rraf/fl. - Sou:;n Cn.~tro. - Octo:~ 
i.;fo Mrmanbdra. 

EME:ND.'\ AO PRO;JE(!'J'O N. 539. OE 1920 

(3• i:lisl:ussão) 

.Fica o Preaidenfe da Hepublica igUalmente autorizado e. 
:::brir o r.redito de 50 :000$, para proseguir o serviç'O de pu
blil'ação, em volume, d~ t.odos os trabalhos relativos á r.labo
ra1ião do Codigo Ci"'.il, de accM.du com a lei n. 3.095, .de 12 
rle janeiro ·de Hl!6. - l'erissinw de Mello. 

Lei n. 3. 095. de 12 de .ianciro de HH 6 .::...... O PreF<idente da 
Ri:>publica dos Esta<los Unidos <'l-0 Brasil: 

Faço sabe·r que o Congr1e.!'lso Nal'innnl drrretou e e.u. san
cniono a rPsolução sPguinte: 

ArL unfoo. Fica o Poder ExerJit.ivo autol'izado a man
rlar <'Ollf~r.r,ionar todos os t.rabalhoi:: reff're.ntRS ao Codiiro Civil. 
<JPgde o p1•imit.ivo ·11roject.o, e publical-os úm uma e.dição de 
mil i'>':tl>n'tplare$. quP. serão imprl'S:.':O"- na Tmprpnl".a Nacional; 
podendo. para esse. fim. abrir. os nP.Cessario::i c.re:difo~: revoa: 
µ-adas as 4ji::;po:;:ições em contrario. - Wencesla.11 Bra; P •• 
Vinm.t?s. - Carlós Ma:r.imiliarw Pereira dos Santos. 

Pela lei n. 3.223, de 3 de janeiro de 1917. a edi~ã.o foi 
sugmentadn para :1.000 exemplare~. 

PROJEC'l'O N. 53\=l, DE 1-92.0 

O r.ongrN;sn Na11ional resolve: 
Arf.. 1.° Fica o Podfll' ExPriUt.iYo autori:i:ado n abrir. pelo 

!'lfinisf.Pri.o dn ,Tmt.iea e Negocios Tut.f'riol'P.8. o rt'P.difn e.~pe
cinl dn 1 :5!l~:.'.7r>. pam ragamento rio ppn,:ão a D .• Tulia Mal'-
1 in~. no p1•riorlo í.lf' ·J I rJe f1we.reiro a !H df.' rlr>)'.Pmibro do r.or
rr>nl i> nnno. por fpr fal!Prido ~P.u marido. José Martir.s. guarda 
d-vil df' 1" rlas5:~. f'm ronsrqupnr in rl0 cli>>:ni"lrl'. quando em 
r>:tPrl'ir.io <ln~ f11nr1~õP>: do t-i~ll rar~o. 

1:'\1•t. ~.· RPvn~am-~P. afl <lil'lpo~il;õP.!': Pm cnn~rnrio. 

~nla rln>: (:;ommi:=:~õM. rlP nufuhrn dP Hl'.JO. - Carlos 
rir Cnm'fJfl8. Pt·P~inonte _ -- Rnmfrn B'·nqa .. Rf'lat.or. - Cr.l.$0 
Rnyma. - Snuza f'!nstro, - Josirio Arau.io. - Octavio Ror.ha.. 
- Go.rlns Ma.1-imiliano. - Par;h.f!~O li-fendes. - Octavio l}fc,_ 
uabf?ira .. - Albe1·t<.1 llfa-ranhão. 
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JJ/ai)tia recolher a uma caixia especinl metade do imposto so
bre o sa'i., de procedencia do Est(ulo do Rio de Janeiro: 
com, perecer fav orn'l..'el ,d.a Com.m~",ssão de Finanças. 

O projecto n . 567, deste anno, de iniciativa do illu..~re 
Deputado Lemgn1ber Filho e de mais i07 Srs. Deputados, 
visa amparar a i,ndust.t•ia·· salineira -do Estaldo do Rio de Ja
ne.iro. a qual ora ·se debate em angi1stiosa crise. 

'A e!'it.a Commiss1í.o foi fornecida cópia do memorial apre
sentaido p~las salineiras fluminenses ao Sr. ·Presidente do 
Estado do Rio. expondo as r.on:dir..ões, no momento, prer.aris-
s1mo dessa industria. · 

Da leit.ura ·desse d.ocumento, resalta !'i. evidencia que de
sapparecerá, em breve, um imporf.ante indust.ria flumlnen.se, 
~e a11>..i}jo prompto e effícaz lhe ni'ío fôr dadCi. de sorte a; se
rem combatidos os dous elementos capitaes da i-ua mina -
a~ d!ffic>ul<ladP.S Jlo 1r.ansporl.e e o preparo · rudimentar do 
pro.d1wfo. 

ti\::. medidas. que .o pro,iect.o eomma, são incontestavel
mente d<" moldP. a aHr.nder a este duplo object.ivo, .pois t.-o.
tam da -crea\;ão de fundos, nilo só para auxilio· a usin~s 
que ::;e e;;:tabelr.e<'rem para o bcneficiame-nto do s.al, mas f,am
bem para & d(~s:ob$fruc~o e dragagem do!': post,os. rios e ca
na<>i:;, que sP.rv<'rn :í sona salineira . 

O posto de Càbô Frio é o -unic°" que serve á. indus tria do 
sal no E$ta.rlo do Rio: só por ella tem de ·se -escõar toda a 
prof.iucoão doi; h'es munic.ipios saliniferos: Cabo Frio. Ara
ruruna P. 8. Perlro da Aldêa. E taes são as condicões a-ctuaes 
de:;se rioslo. 11ue só pequenas embarcações podem franqnP,al-n, 
privnd"c as.~im a inâustria d:H~ vantagem: enormes do tran
sport<' muito ma.is Jur.rativo por meio de grat:ides velleiros ou 
vapore!> cargueiros . 

Q11P,. n desOb$trucçã:o e rirn:;a:?P.m des~I' posto. · é bem 11s
sim a dos canaes da Lagoa ·de Araruama. con:::tituem e.m
pri>bP.ndiment.os inadiaveis e imprescindíveis ao coergíment0 
dn commerc!o do sal. Taes serví~ôs, por sua. natureza, 
-:-ão dO: alcada dn União, que, visto. não computar como onus 
dr.S"Pezas reproauct.iva. custeada, aliás. c-0mo ser:í o pro.iecto. 
rom a propria renda federal <la industria, cm média superior 
a mil duzentos e-0nt.as por anno. . 

O scgunco ob.iect.ivo do pro,iecto entende com o henefl
cínm~nto elo producto, por meio de auxilio peruni:J.rio a usinas 
•J\.1 e se fiJ.nfH1rem com esse fim. 

E' obvio que, suhmettido o sal fluminense a. processos on-
1.ro!':, aperf Piçoados, de fabricação . <nl ú. p-urifirnc-ão em usinas 
apropriadas, com vant.agP.m poderá concorrer, nos merendai:< 
cornmmidorr>s, com o de outras procedencias, inclmiive o es
t.rnngeiro (port.ugnez e hespnnhol) . poderoso .c.oncurrente, 
pr eferjdo, ~m geral, pelos xarquendoreg do si1l . 
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Quantp ao as.peeoo financeiro do .proiecto, nada ba a 
oppôr . A propria indust.ria fornecerá os meios de custear as 
despezas. Nem mais intelligente, nem mais equitativo dis-
pendio. ·''' 

Nestas condições, é a Commissão de Finanças favoravel 
ao projecto, de que se trata, recommendando-o á approva<;ão 
da Gamara. · 

Sala das Commissões, SO de novembro de' i 920 . - Al
berto Maranhão, Presidente. - Sonza Castro, Relator. - Pa
checo Mendes. - Octavio Rocha. - Ramiro B.raga. - Carlos 
Ma:i:imiliarw. - Cincinato Bra(Ja. - Josino de Araujo. 

PROJEC!'O N~ 567, DE i920 

O Congreeso Nacional resolve: 

Art . i .º O- Poder Executivo fará recolher a uma caixa es
pecial,_ metade do imposto que arrecada actualmP.nte sobre o 
sal de procecencia do Estado do Rio de Janeiro. 

· Art. 2. • Essa importancia será dividida em tres partes, 
sendo duas para auxilio ás usinae que se fundarem para o be
ne-ficiamento de sal e a parle restante será. applicada. na doo
obstrucção e dragagem dos portos, rios e canaes qué servem 
á zona salineira. 

Art. 3. • O prazo para a execução da presente lei será de 
cinco annos da sua publicação e regulamentacâo na parte 
tefer.ente ao auxilio ás usinas de bene!iciamento. 

Ar t . /l . º Decorridos os cinco annos a que se refere o ar
tigo anterior o imposto sobre o kilogramma. de sal s~ri re-
C.uzido a 12 r~i~. · 

Art. 5. º Uma sexta parte do imposto de que trata '.l ar
tigo 4• será recolhida á ·caixa .iá organizada. para -0 fim espe
~ial -Oe conservação dos já allndidos portos, rios e canaes. 

Art . 6. º Revogam-se ns disposições em contrario. 
Sala das sessões, 1 de novembro de i920 . -- Le111,gruber 

Filho. - Ramiro Braga . - ."4lanoel Reis. - A:eved.o 'S<Jdré, ~ 
Verissimo de Mello . - José de ltforaes . - Th em istoctes de 
Almeida .. - Ma.u.ric-io de Lacerda.- Dionvsio 'Sentes. - Men
des Tavares . - Valdomiro de .Magalhães . - Herculano Parga. 
- Eduarlft<> TmJt;1'es. - Dlegario Pinto . - Eu(lenio Mtüller.
R.Offrigtt.P.s :Uvt!s Ftilho. - Pires Rebello. - F'eli.:e Pacheco. - · 
'João Cabral. - Ozoriô de: Pâiva. - Pachecn Mendes. - Al
fredo Ru.11. - Bento .Mirando. -- .To(fo Pernetta .. -- Alvaro Bo.
plis.ta.. - Jforfnrãe E.vcábm•. - J . Man(labeira. - Monteiro 
de SmlZ<l. - MareoUno B tuT1!l o . - Jllar io Hm·mn. ~ A'btion 

Baptista. - Carlos Garcia . - Prado ! .,O'fJ<!S . - Estacio Coi-m-
b,.(( . - Eugenio Tou1·inho. - Leoncio Galrtlo . - Lau.ro Vil
las Rprt., . - Co&ta Rego_ •. - Pereira Leite.·_-:- F. Vallodare~.-; 
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BO.>"J'DS Pentf'ado. - José Roberto.. - Moreira da Rocha. ~ 
Octavio R.ocha. - Rau.l Bm·roso. - F. Brnstme. - Pe1'c fra 

Brandão. - Pe-t.efra de Lvro.. - Thomaz Accioly. - João Me .. 
nezes. -· Se1~eriano .~fa7'ques. ·-- Roa'rigues Machado. - Julío 
de }1fello. - .!não E7.ysio. - Anwldo Bastos. - P. Rip1un- . .._ 
Jo.vé Lobo. - L·u:iz Bartholome11. - Heitor de Souza. - Tu-
1"Ía'l10 Co.mpello. - Jo.~é Bar·reto. ·-A . Lopes.- .YanôêL M<m
j~rdim. - Veirra Mi1"0.nda·. - .4ntonio Noaueira . . -,- F!rederico 
Borae.ç. ~ Souza Ctrstro. - Vít~ente V. Pfragíbe. - Salles Fi
!ho. - Mneriro Lope11. - F. Paoliello. - Marió de Paula. -
Ab~l Ghe1·mont. --"." Pires. de Car?Jalho. - Macedo Soares. -
B. N azareth . - Sihieira B'l'ttm . - Ernilio Jardim. · - Augusto 
de Lima. ·- Pen-eira B1'oga. - Deodato Ma·ia. - Au..streue
silo. -- Andradl! Bezerra. - 'Nicanor Nascimento. - Paulo 
de Fronti'.11. - Josino de A1·<mjo. -- Sem1a Fia1te·iredo. - Go
mes Lima. - ArtJw,r éoUares ]foreira.. - Hermino Barroso. 
- Vaz de .11-!ello. - Land1tlpho de Magalhães. - Moreira 
Brandão. - T..am.oitnier Godofredo. - F. .Marcom'ses. - J. 
Albano. - J/. Vill<tboim. - João _Guimarães. - Ephigenio de 
Salles. - Cesar de Vergueiro. - Saltes Junior. - Costa Ra
bello. - Eló11 Chaves. - João Pen.ido. - Zoroastro Alva
renga. - J os.é Gonçalves. - J ayme Gomes . - H <?riorato Alve.~. 

N. 647 - 1920 
Extende ds praças da A?·maàa os favores conce:Ud-os as 'do 

:E:cercito pelo ort. 10 da lei n. 2.5S6, de ./8'J.!i; com pa.-
recer fa.vOTavel da Com.missão de Finanças · 

O Sr. Presidente da Re!lillblica, em m,:.nsagem de 1 ! de 
~ut\lbro do col'rente anno, enviou ao Congresso Yfa<lional . a 
exposição de motivos do Sr . Ministro <l·a Marinha sobre a 
necessidade de serem tornadas extensivas ~s pra~:i.~ da Ar
mada as vantagens de que gosam as do Exercito. após 20 
annos de serviço, para a reforma. . · 

Sendo de jtis-ti<.:a que as duas corporações sejum tanto 
quanto possível ~quiparadas, para a p~rct~pçáo dM favores 
que a lei haja de lhes. outorgar, a Commissão de Marinha e 
Guerra, acoeitan.do a -suggeatão do St . 1Pr~sidente da Repu
t.Iica, ofoferece á deliberação da Camara o ::;f;'guinti:: projecto: 

O Congrestlo Nacional decreta: 
Art. Lº Ficam extensivos ás praças d:t Armada oe fa

vores concedido~ ás •do Exercito pelo art. 10 da i!!i n. 2. 556, 
de 26 de outubro de 187~. 

§ 1.º O solào a que se refere este artigo será o da ta .. 
tieHa em vigor ,na occasião da reforma. 

§ ·2.• As fracções maiores de i::eis mezes sera;, contadas 
como maia inteiro. 

Art. 2.• Revogam-se as disposii,;.ões em contra1·:0. 
Sala daa Commissões, so de novembro de. inO . - An

t<mio 1Vog•ieira, Relator. - Joaquim . Luiz Oso1·iir· .· :- Lyra 
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Ca.~tro. - 'A 1"mar11/Q B1trlamaqui. - o.~rm:,, dr. Paiva. __, 
Salles Filho. 

Em mensagem de 11 de. outubr·o prok•mo :rmoo dirigín 
o Sr. Presidente da Republica ao r...ongresso Na<:1t)nal a ex
posicão do Sr. Ministro da Marinha, sobre a co·wP.niencia 
de serem tornadas extimsivas :Íf' prar.as da Armnàn as van
tagens de que gosam as do '.EJ(<lt'cilo, apói:. 20 ann<:'~ d~ s1>:r
viçC1, para reforma. 

Sobre '' assnmpto emif.t.iu parP.('er favoravel a illusf.re 
Gomm1ssão de Mari.nha e Guerra. formulando ne5!'e si>nt,ido 
um .projecto de lei. que recommEm.da ao voto da Camarà. 

A Commissão de Finan~aEi nada t.c.m a oppôr ; de perf P.íf.o 
accôrdo -oom as razé f'R alli>gadas pelo Sr. l\finish'o da Ma
rinha, nos quacs se .baileia. o parP.cnr óa Comm'i$<:5o de Ma
ri•nha e Guerra, or,ina pela approvacão do projer, t-::i proposto 
pela me;ima Commissão ao .i11lgamPnto da C:amara. 

· Sala dai:; Commissõe~. 23 d41 novl'mbrn «Ir. 192íJ. - Cn."rlos 
de Cam.pos, Presidente. - So11.zo. Castro. Rr.lator. - Sampaio 
Cm•rêa. - OrJtm;io ManuabP.iro. - Carlo.~ Ma.Tirniliar10. ---' 
Alberto Mara.nh.ão. - Octrt.vio Rocha., 

MENSAGEM A QUE ~E REFF.RE (l PARF.CEH 

·srs. membro8 do CongrM~o Nacional - Tt>nr-o a honra 
de apresentar-vos a inclusa expos ição do Ministro de Estado 
dos Negocios da Marinha sobre a necessidade dP- $erem tor .... 
nadas extensivas ás .piràças da Armada as vant.ag-ens de que 
gosam as do Exercito, após 20 anno!'; de servico. para re
Jorma. 

Rio de Janeiro, 1 t de outubro de 1920. 99º r:ta I:nde.pen
dencia e 32" da Republica. - Epitacio Pes.Ma. 

E:r.posição de motivos 

Sr. Presidente eia Republica - Não se encrmtrand·o na 
legislação da :Marinha regras para '.l reforma voluntaria dos 
inferióres e .praç-as do Corpo de Ma:-inheiros Nacionae~ e Ba
talhíío Naval. emquanto que no Exercito é concedifia ás pracas 
depois de 2-01 annos de· serviço. conforme o disp•Hto no ar
tigo 10 da lei n. 2.556, de 26 de setombro de 1874. no to
cante ao tempo. e de accôr<lo r.om a !Pi n. 2 . 290, de :13 de 
dezembro de 1910. e deci ,-,ão do Ministerio da Gu.1rra. df' 12 
de mar.ço de 1918. quanto aos vericimt> ntos. na inacth·idade, 
e sendo justo estabelecer-se, tanto quanto possivel. n equi
par~cão das ·vantagens das pra~a:: em ambas as curpoPações; 
tenho a honra de suggerir a V. Ex. ·pa-opôr ao Cont?"resso Na-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 26/00/2015 11:24 +Página 61 de 99 

ANNAE8 DA C.AJ\llARA 

cional a <lecretacão de uma lei concedendo ás pra1;as da Ar
mada a facilidade de se reformarem após 20 annos de ser
vico, nas mesmas condições em que o são as de graduações 
eorrespondent.es no Exercito, inclu3iYe, para aquelle fim, o 
c.::mputo das fracções de seis mezos como um annu completo. 

Rio de Janeiro, 11 de outubro de 1. 920. - R-:11.il Soa'J'es. 

O S,r. Presidente - Está finda a leitura do expediente. 
Achr.- se sobre a mesa um re.i:iuerimi;nto, Que vae. ser 

~ido. · 

E' lido, apoiado e µosto em discussão o seguinte 

N. 7ç;. 

Requeiro que, pelo intermedio da Mesa, o Governo :tn
forme, baseado · em que artigo da lei. {!·e Reorganização da 
Saude 1Puhliea e do Sf!u regulamen~o mandou abrir concurso 
onde a lei exprP.s~amente o dispensou, 0omo no caso dü?! 
medicas interinos. · 

Sala das sessi5~. 1 ·de dezembro de 192.0. - ]'.fauricio de 
Lacerda. 

Encerrada e adiada a, votação. 

O Sr Francisco Valladares ·_ Sr. ·Presidente. em uma das 
ultimas ses$Ões. desta t.ribuna, o illustl'e representante do 
Estado do Pàrá, o Sr. Deputado Prado Lopes, descreveu a 
situação do seu Estadn. a crise da horracha, seus pre.iuizos, 
apontando meios :para. "°olvel-a. 

Ha. dous dias, o digno- repre:.::entaute amazõnense~ Sr. 
Ephige,nio de S9.l!es. leu um telogramma de Manáos, que 
annuncia o provavel fechamento. a 1 de janeiro, se até essa 
época as providencias que o Governo Federal deve a afflicção 
da. Amazonia, não tiverem sido 1 ornadas. 

E o brilhante Deputado pelo E'stado do Rin, Sr. Mau
ricio de Lacerda, deu conhecimento á Camara de . um impres
sionante telegra.mma recebido do Acre, descrevendo os pe
rigos que alli corre a nacionalidade, deante dos manejo~ in
sidiosos dQ especulador estraTI!geiro, adeanlando pequenQs 
quantias e contracto.ndo op~ões de serjngt.Ps por baixo 
preço, arrancando esses usurarim:: negocios ás difficn!Q_ades 
dos proprietaros abar'ldonados dP. todo o sor.corro. 

ô SR. EPHIGENIO DE SALLES - E com o intuito de, por esse 
meio, se apossar de tod~ a Amazonia. 

O SR. FRANmsco V.uT.A'D.\Rm:1 - Seguramente. autoriza
dos esses reclamos dignM de co.nceiio!': e credito as voze.!3 que 
~e levantam pela Amazoinia soffredora e abandonada ... 

O SR. EPHIGENIO J)E SALLJ"S - APo.iado. 
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O SR. FRANCISOO VAJ.T,ADARES - Nãf) sã11 essef' clamores 
os prímeiros nem serão os ultimos, si deante da angustiei!>~ 
situação d'l Amaronia, sens soffrímentos. suas queixas tão. 
insistentemente assignaladas ao •Poder Executivo Federal não 
se moverem seus representant.~s. ora em inexplicavel abs ten
ção, exilantes, inactivos. em uma politica negativa, que 
afrouxa os laços da Federação, fali.ando ao dever nacional do 
soccorro a uma das mais vastas regiões do Brasil.. . · 

O SR. N!CAN<lR NASCIMEs<rn - E' f) mesmo processo do 
Lloyd - desvalorizar parn. vendêr. 

O SR. FRANCrsco V ALLA'OARES - Não occorre alli urna 
crise natural, que se possa resolver pelos recursos loeaes: 
aproveitando-se d9 abandono criminoso dos podP.res publicos. 
aproveit.aniio-se das desordens e pP.rf.nrbac.õ"s da politica, a 
acção insidif)sa do capitali smo es f. rangeí ro d iante do Brasil 
enfraquooido, visa apoderar-se daqucllas ricas regiões, a que 
viajantes illm.t.res. eflpiritns aut.nrisados como Alexandre de 
H11 mhold profetisaram radiosn fnt.11 ro e r,;e ver.m. entretanto, 
pf)r causas removiveis, r eduz:i<fa::< neste momento á ruína e 
arriscadas ã desnacif)nalisac~fo. 
. sr: Presidente. bem sei que o POdP.r P~1blir.o do Brasil, 
nrsta hora inqu!ct,a, t.em seus representantes assoberbados 
por problema,; o.e: mais graves; mas. 11ntre eRc::ei:. $e quiz·er ser 
.iust.o e tiver a Yisão clara dos rle~tinos do pai?.. ha de asore
ver a Amarnnia 11nfraquMida A am11açada . .. 

O SR. EPHiGENW t>ll: SALT,ES - Talvet se.i a esse o maior 
dA t.odos os problemas a rec::oTver nr.st.e moment.o. 

O SS. Fiv\NCtsco VALLAOARE~ - E seria mesmo um con
t.r::i.~P.nsn que. no Bra.~il. o Governo. que enfrenta o problema 
rlf) :'{ordeste vi sa·ndo por obras cm~los ii::~imas incorporar essa 
r·r.g-iã0 nrida {i producc:ãn. abandone. por nií.o a<lean l.ar-lh~ 
algumas de7.enas de mil contos a mais rica regiãn rln Brasil 
PlW é a Amazonia e a deixe ent.reg11r. nãn a s1ia propr ia sorte 
ma::: aos manejos criminoso.t: da cspecnla<:ão estrnn!!'f'i r a. 

O $R. :'\IcANOn NASCIMF.N'l'O - Não apoiado ; a inf,ervenção 
<lr iminosa dn est rangei ro, n!'io; é a applicaçlfo naf.ural 1fo sen,; 
c·apitaP.1'-. ro Governo é qncm dP.Vf\ rlefender o Brai: il dP.;.:sa 
esneculaçl';.o nat.m·al. ma.o; contraria aos nossm: inf f'rr s.se~. 

O SR. FRANCISCO VAL!~AD;\RE~ - Se. Sr. 1Prf'sirlr.nte, no 
nosso r·Pgimen alt.<1nl.a a liberalidade dac:: Ol)::<sas lei;:. :\ a~ção 
••si rangeira. no senUd0 da aN1ui~ie-ão de terras brasíleiras, por 
haixo prr.i:-o. vn!P.ndf)-SP 1!~~ sítuacãf) vP.xatoria dP. srus·pro·prir
tarin~ não rnet'f.'eP. 1al\'P.7. o qna!ifi<lativo de c1·iminn,.:a . como 
nbserYa. o illu.~tr·e rrrresentante do Disf rir.to Federal. ha que 
1~st.ran'har " mnito eomC1 contral'í<' a elementar<-<: " Yil ar.~ in-
1tWP~sei> rta nacional irlade qul' n poder fedem! r.ão inten·enha. 
rleí\nle da fraq11P.za e- falia r:!•' rnPiM rlos poderes locae~ e au-
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.<\r.nria complr.ta rll'! org:mizacão commercial, que ora infelicita .. 
o -extrP.mo nort.e, .para imp Pdir a al';;nacionalisac:ão das Lerra~ e 
prnpricdades. em cuja l'Xplaração l.P.m ::;r.u .principal aliment.n a 
fnrt.nna publica. 

o SR. NICANOR NASCIMENTO - Ahi, muif.o bP.m, apoiado·_ 
O Sn. F0RANCISCO V ALLADARES - ••• assoberbados por uma 

crisP formidav PI q11 e os f lagPlla ha alguns annns, os E stados 
no norte r.~t.ãn maii:: do que qnae~quP.r out.ros. pola di::;f.ancia, 
roxn;;f.n~ p r.la esp~cnlnçãn · e~t-rangP.ir:i ..• 

O S:n. Lurz Do!\flN'l':UF.!'l - O r.i; t.rangPiro oxplora a tiossâ 
inctifferf'nça. Agnrri . a pr.t.nlancia dP.lle, mnil.as VAZC\R, precisa 
so r e.o rrigi da. 

10 S R. NICANOR 'NAS<:IMF.NTO - O rtefoito P. qnr não t.emos 
q11rm nM rr.p~sentc na dP.f P:r.a. · 

O S11 . F11A~C1..<>r.o VALLADAREs - Mas quero crer, por honra nossa , 
qne por forte que wja. a n:i.cioualidade a qne pe1ieni;a o explorador 
extrani:eiro e por muito audaz que ei;te seja, deaate d& firmeza. da 
acção do Go\'erno do Brasil, terá de deter-se. Podemos dizer com 
segurança que nll.o ha organi7.ação pàrtie11la.r, empresa ou compa.
nbia, por mais poderosa , qui) resista a acç;1o jnstn, energfca e pa
triotica do poder pnblico, mesmo em nm paii fraco ainda. e desappa• 
i·elhado como, relativamente; é o Brasil. 

O Sn. NicANOR NHcm1Nro - :\luito bem. 
O Sa. FnANGCsco VALLAOARF.S-Ba.sta J>õr t<>rmo ao systema elo con

àa<:.<:'.endenclas incompativeis com a noc;:.ão do de\'er no exerdcio de 
fuuc'<ões publicas, basta que o podei'_ publico se compAnetre do dever 
nacional. 

O Sn. N1cANor NASCii\IF.NTO - V. Ex. não \'ê .que, no caso do 
cambio, é o proprio Governo quem a11xilia o movimento de oscillação 
diario ? 

O SR. FMNC1sco V ALLADAREs - Mesmo deante das mais pote ntes 
organizações, (:orno a da Light and Power a que entregamos o mo.: 
nopolio da exploração do;; elementos vita.es do progresso desta. cidade 
durante um secinlo, é bastante forte o pocler publi~o e pode contel·os 
a simples acção de um Govemo bem intencionado e honesto, que 
teuba a compreheni;ão de s11as respom:abilida.des e <levares. Ainda 
deante dos contractos os mais le.c;ivos ao interesse pnblico, a acção 
g(lvemamental é irresi:>ti\'CI e ~a.paz pot· si dP conter e limitar a.s orga.
niza~õe.c; que ~e ju lguem mais ga1·anti<las ou resgn:n·dada.s por esses 
contrnr.to11 e conce;;sões contrarias ao int.ere~sc publico . ' 

Seria, por exemplo faril o recui·~o ele. tl"ibutar a oxporta.ção do 
dinheiro, como ora faz toda a Europn. civilizada; um simples tributo 
!>obre a passagem sGma.nal de furnlo~ para o exteriol.'. eontel'ia 
muitos appntite;; e forl(ari:i a renuncia de muitas pretenC<Ge" ioda
bitas ••• 

A pt'oposito, neste momento , Sr . 1>re!'.idont.c, nesta. Capital 
11 ccorre um facto qne dá. idéa -- quü, <lirC!i eu? - da fraqueza e da. 
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wudescendeni:ia da:; n ussas :Ldmiuistraçi)e~. lim<~ eompauhia de carr1es 
frlgorifü:adas, a. f:k a.silian Meat , com :;éde ·~m ~fondc,; . qne depend~ 
immediatamenté da Estrada de Ferro Cuntral pat•a o tl'ausporti:i de 
i;ua meruaàol'ia, tucta. com a Preteitura, e lern a molbm• em suas p1·:1-
ten<;ões ! 

:\.ffrcnta. o poder rnuaiCipa.l quaudo o Governo te rá. o t e111 na<; 
miios o meio de forçai-a a obedecei• ;í.s lei~ do Llistt·icto, u~:i.wlo das· 
ta.rifa.s da Central, 01.1 mesmo uegando-llle t ransporte • . _ ·~ 

O 8R. ~IC;\~OR NAsc m E!tl'O - E' o ruouopolio que o ~ioverno pre
para ha muito tempo par a dai· de prese11te a e~ta companhla. 

O Sn . l•'RANUSCO VALLADARES - ContL·a e~s1:1 :·ecur;;o, ::ir'. !'re
sidente, legitimo o habil. que va le L"ia.m mesmo o,; cham'ldus intel'
díc tos oroh!biLol'ios ·? 

O SR. :"i1cA~OR '.'üsct11El'iTO - A prova de que liiLo é assim é que 
quanto ao interdícto da Light que e,;t;l. produzindo c!:';;e e lfeito, o podar 
publico não emba.rgou a tempo, tirando aos embargos a t01·ça lleces
:saria. 

O SR. FRA'.'ICISCO VALLAUAni.;s - ::>e mpt•e eiue quii:OL', o podeL·. pu
hfü:o será. o mais fort.o e defenderá etfica;:mcutc o iu teresse das popu
lações, o interes~e nacional. i'fo c:i.so d<L Brasilia11 ~leat, qu~ irrte1·es"a. 
o abastecimento desta. Capita.l, resolveria. num momento to:la e q ual
quer questão, mantende-o. Lien tro tfo;dimites do raioa.vel e do legal, 
usando da.s tadfas da. Estrada <le Ferro Central de que. depeade a 
compa.nbia pa1·a o transporte de suas carnes. & 

O Sn. N1cA:-;on ~.\SCmE~o - )la..-> ao cotlt1'M io, dá. µrel'ere ueia. à. 
cs;;a. compa.uhia. 110 trao:;pol'Le das carue,; . 

O Sn.. FRA:"Cl~co VALLADARES - Este oxemplo vale pai·a outros 
casos e most1·a que o poder publico sú se con:;errn. como um p31.'Ú 
dentro de um Glt·culo de giz, quando quer... · 

Elle tem sempre em m;i.os meios de l'ol'çar ao 1·espc'.it:J ás 11ossa.s 
leis e de evitai' abusos e dema.sia,;, par ta.m de quem pa.1·til'o11i . 

O ::ia. Nrc.tNOR NASClME~TO. - Creia V. Ex . que é o co11tl'a1•io ; o 
Governo dá facilidades de trauspoi'te a cs~a. compaullfa , parn matai· 
:1. concorrencia ; diwiuue-lhe as tarifas. 

O 8R. l<'nANClSCO VALLADAm;s-l\le.smo dea.ute das ma.is fo1·tc:; or"'a
uizações na posse dos contl'ac tos ma.is oncrosós ú.s populações a dos
favora.vei~ ao Brasil, não fa.ltaw 30 poder publico, bum ioteocionàdo 
e media.namente escJarccido, antes lhe sobra.w re1;ursos pu.i;a. eu
fre nta.1· e reduz:ir tae.s organizações. 

Devo, po1·óm, Si·. Prnsidento, voltai· ;~ Amazo1üa pa1·a couclufr 
pela ouanimida.àe ·d~ opinião uacioual cm seu favor. ::>occorrendo-a , 
uestc worue n to, vai cla ramente o Gc1ve1·uo ao encontro do seuti-
mento nacional. · · 

o SR . NICA:'lOn NAscrm;;o;ro - V . Ex . saoo QUO ba:>t.a. e~tal>elecer 
uma. fabrica. 110 BL'a.sil pare que se trausl'or·me 1.:omplotamcuto li: si
~uaçao· di.!. borracha ; e o Gove ruu não quor, 1.rntrotanto , da.i- essa 
solução •. 
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O SR. EPBIGEIUO DE SALLES - Apl.lhdo. 
O SR. FRANGx:sco VALLADARES- Náo Lia dua.s opiniões. 
,_. SR. EP!UGEXlO DE SALLES - A opinião da imprensa é unanime. 
O :5R. 1',RANC1sco VAt.LA.DAilES - A solidariedade do Bra.sil, sul, 

norte e centro, está de antemão assegurada ás medidas qne o Go
verno ponha. em pratica para minorar os elfeitos da crise que devasta 
circumscripções brasileiras outrora. llorescentes, hoje deprimidas e 

· arruinadas. · 
Nã.o ha opinião discordante. Na. imprensa, etn i;odo3 os orgãos, 

desde o veterano Jornal do Commercio n té o ma.i~ novo dos grandes 
matutinos-A Patria-uuanime é o pronunciamento em favor de 
providencias que minorem os soifrimootos da Amazonia . 

O Congresso Nacional, desde o anno pas::;adó cumpriu o seu dever, 
votou duas leis-uma autorizando um cmprestimo de J5 mil contos 
ao Estado do Ama.zonas_ . 

O SR. E'1'11IGEi'iIO DE SALLES - Abi não ha~·eria sol111Jão. Seria. en
tregar dinheiro a um governo que o iria. applicar mal. 

O Sa. N1CA?i'OI\ NASClMENTo-Apoiado. Não é essa a sgluçã.o. 

O Sa. Fu~msco VALLADAREs-~a.o soi si :::eria a solução. Sei qus 
a. lei foi votada. e sanccionada. · 

V. Ex. talvez, pretenda que os depositarios do podei· no Esta.de 
não mereçam confiança. • · 

O SR. N1CAN01l9.°'JAsCIMEN'IO-Não é isto que digo. Digo que a. solu
ção econowica. para. a questão da borx-acha. é ó ·estabeleeimento de 
uma r .. brica interna que faça a acquisiçà.o directa. da ma.teria. prillla. 
e a.transfol"me. V_ Ex. sabe que o problema hoje é internacional. 
Os americanos precisam de borracha da Amaionia, pal'Cl-, no caso do 
uma guerra com n Japa.o. não terem necessidade da borracha. asia.ti
ca; querem ter o seu dept>sito no Brai;il. 

O Sa. EPmGINIO DE SALLEs-Apoiado. 
o Sa. N1CA!'fOR NA.scÍMENTO-Este é o progra.mwa. do r1·csidêllte 

Harding. 
O Sa. FRA.xcisco V ALLADARES-Mas, uão é esta. uma discussão cru 

que ~mos érltta.t MSte niomento. Fll.ço uma. exposição de factos 
para concluir. Duas leis a fa. vot• . da A ma.zonia estão votadas . Uma, 
digamos, de ordem política, autorizando um emprestimo ao poder os
tadaa.l, visando um possível concerto de suas finanças ..• 

O SR. El'RIGE:'i10 DE SALr.Es- ílcstanr;u:.n.o. 
O Sn. FRANCISCO VALLADAREs- ••• :i, isso se destioa.m e t<llvoz ll <to 

bastem, em todo caso auxiliam, os l ;) . 00~ contos cl.e e111pi-estimo. 
O Ss. 'EsTACIO Co1~1BnA-Resta.uraçào de finanças sem resta.uraçil.o 

economica .. _ 
o SR. FRANCISCO VALLAD.UH::!l-Tem V. Ex. razii.o; por i:>SO talve~ 

a. lei de a.uxilio dirocto adminisL1·a~io do Estado do Amazonas, até 
agora não concedido, foi acornpauha.da. de outra. lei, de inicia.tiva do 
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Senado, autorizando o emprego até 50.000 contos em operações 
sobre borl'acha.. 

Votando estas leis o Congresso desobrig(m-se em relação a. Amazo. 
nia, cumpriu um dever de solidariedade nacional e não houve á.quí 
divergencid.S: sulistas e nortista~. homens d0 centrn, todas a.s banca.
das, representantes de todos os Esta.dos estiveram unanjmes em alto 
pensamento fraterno, com;;Lgraram em lei medidas que podet•ão mi
norar a crise da Amazonia. São uuifol"me~. positivas as manifestações 
do pa.iz por sua imprensa.. Estamos em um regimen de opiuiã.o. · 

O Sa. ALVARO fü.n1sn-Deveriamos estar. 
1) SR. FilANcrsco V ALLAD.A'f!Es-Esta.mos, ou -devel'iamQS estár oollio 

a.utorizadam:mte corrige o illn~tre Dep11tado pelo· Rio Grande do Sul 
em um regi.meu de opinião. O Poder Executivo tem deanto duas leis 
vota.das e sancciouada-s, manifestações positivas de todos O$ orgã.os dos 
mais autorizados senão da totalidade da illipnmsa., desta Capital: 
testemunho::. insuspeitos de tod:i.s as origens, eh~ politica. e alheios a. ella 
dizem da gtavidade da situação em termos qne só podam ser verda.- · 
deiros. Neste momento mesmo um represent:mie do commercio ama
zonense. o 01.". !ila.ximino Corréa aqui vindo expr&samente, em 
missã.o de su2. classe; entregou ao Presidente d1i Rúpublica um memo
rial im pressiouau te. · 

A acção do Poder Executivo do Podet· Federal indo em soccorrG 
dos Estados do norte, attendendo á uniformidade eloquente dos recla
lllés que o pedem e accnselbam, só teria. e só terá os a[lpla.usos ria 
Na"à.o, solidaria com aquellas unidades da. Federação. Nã.o póde ser 
um artificio, liUi. embuste ou uma mentira o que da.Ui ~e diz. E o 
Gõ\'érno teria e tem meios de verifical-o. 

O Sn. LUIZ DoilUNGUES -- A verificação está féi ta pela. sa.ucçil.o. 
O SR. FRA'lic1sco VALt.fJ>A11E$ -· :'lh1ito nem ob~erva. o nobre Depu

tado p3lo ~lara.nbã.o, a verificação está. feita. pela sa.ncçil.o da.s leis a que 
alludi. Recursos ainda. felizmente os tem a :-fação e póde destinar ao 
eleva.do objeetivo de ~occot·ro e amr.a.ro a uma. 1·egiã.o que por suas 
pos.sibilidades e imporLancia tem dh·e1to a. elles. ' 

Ainda boje, um grandtl matutino, segura meu te bem informa.do• 
publica que na. Amazonia já. se morte de fome! Será possivel? 

O SR. El>.HIG11:ruo DE S.t.LLES - li& muito tempo. 
O Sa. F.RAl'fC1SCO Vilr...DARES - A inacção governa.menta.!, em 

condições taes, é nui.is do que um erro, é um crime. 
Quando ge destiaa.m ao Nord~te duzentos mil coutos, nil.o se 

podem 1·ecusa1· 50, ooo, · já. vota.lo&, pa.ra a Amazonia, e pal'n. opc
r;~çõ\!:> commet·ciaes sobre a Ol)rracha, em l!owpras desso ;i.rtigo; que, 
ao preço vil da. actu:i.lidade, não podem da.r pt•cj uiw, que a.fois, estou 
1.J.UB o Hrasil sllpportai-la prazeirosamenta, tiµi ra.vor de no~soo irmào~ 
do uorte ... 

1) 8R.. EpmGroNlO DE ~ALLts - Em favor dos nos;;os irmãos do ex
tremo norte, que sempre valeram aos do nordeste. A Amazoriia. roi 
sempre o refugio dos flagellados. 
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O SR. FaA:xc1sco VALJ.ADAn.Es-A,; leis vota.da;; devem tGt ex~cução • 
. . :\'ão póde ir tão, longo o aruitrio cto 11o·;cmo que a protele iode-

fintdamentc. • 
O inquerito está. feito, o mais lot1go e o ma.is deruo1•i\do: tiii-•) é , 

aliás, uma l!itua.<(ão que se pos.,;a pba.ota.sia.r, a. que vem sendo de
scripta., ha. tanto tempo, e além do mais, tem neste t•eciuto o teste• 
munbo irrecusa.vel dos illustJ'es representantes do Arna..z·)!ta.<; o do 
Pará., todos a.ccórdes sem distinc.çã.o de partidos. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES- Apoiado. 
O S.11.. FRA.Nc1sco Vú.LADAJtES - Cumprindo as le1s, só t•esta ao G~ 

verno Fedei:-al agir e sem demora.. 

O SR. EnuGErno DE SALLES- Agit· pa.1·a salvar a Patria. 

O S11. FRA!'lc1sco VAJ.LAl>ARES ~ Ê' esse o appello que me auim·l a 
· dirigit· ao cbere da. Nação-ao Sr. Epita.c io Pessoa, em cujo patriotismo 
e capa.cidade todo:> confiam, mesmo aque!les que, como eu, 1110 i•at•o 
divergém da sua orientação administrativa. 

Vimos o applaudimos a reforma do Acre, a nomeaç~o de nrn 
govarnador que unificará a acção admioistrath·a naquelle louginquo 
territorio, patrimonio que devemos zel&l" e va.lorízat•. Por ella. h?. que 
felicitar a.o Sr. Prosidcnte da Republica. e ao seu illustre miu istl'O do 
Inta l'ior. 

E fazendo justiça a ambos aã.o se deve acreditar que à. sua. acç!í.o, 
a. acção do Governo mesmo quanto ao Acre, se limite ás providenciai! 
propriament~ de caracter politico , aliás acerta:das que tomaralll, 
sendc esquecido ou abandonado o as;:iacto aconom1co. 

Um pelotão de solda.dos da Hepublica foi destacado pa.t·a a.<Jom
pa.nhat o govema.dor ~o Acre a.té a. capital do Tet·ritorio, a.llí perma
necendo em sua guarda.. 

Velarão pela ordem esses solda.dos da ·Hepublica. 
Mas sabe o Gove1•no que é difticil manter a ordem em um tel'l'i

torio as.sim disfante, angustia.do pelos sollrimentó!I que descrevem 
ielegra.mmas como o que foi aqoi lido pelo illustre DGput&do llumt
nense. Nã.o ha que estranb:u:· que o gove1·nador para. o A.are sa ti
ve,;se feito acompanhar da força. n ecessa.rfa á. guarda. do sua poss:>I\ 
e a.utol'idade. Mas nã.o seria. descabido que tal providoncia• fosse 
seguida de outras, especialmente de alguma que a uounciasse, por 
e:1:emplo, uma preoccupaçã.o de õrganizaçà.o comroe roial, 

Teria.mos certa.mente applatidido e confia.riamos ainda. mais 1109 
resulta.dos da.reforma, si esse govema.dol" tivesse leva.do em sua. 'corn
panllia ; si no mesmo navio que o cqnduziu tivesse viajado um repra
sentante do Banco do Brasil, pat·a a. ins tallaçâ.o de uma. agencia.. 
Sem desmerecr nelle, muito mais pela oi·dam publica, pela foiici· · 
dade e segm«u1ç.a da.quella!; l'cgiões? faria uma agencia de qual·ta. ou 
€{Uinta 01·dem do Banco do Bt-asil <to que o luzido continentt\ cl& 
escolta qüe á. sua longiqua. Capital acompanha o govemador- do 
Septentrião. 
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&se aspecto das necessidades de Go\·erno, no Acre nii.o terá esca
pado á. administ1·açã.o superior da. Hépoblica, desde que se encontra 
no Ministerio da Fazenda a capacidade prova.da do illnstrc Sr. llo
mero Baptista e no supremo JlOsto o eminenLe Sr. Epitacio Pessoa. 
tão vei·sado em assumptos economicos e financeiros e que tr~o om
penbado se mostra em re:solvel-os. 

Agora, que-a.final, peta nomeação do director da. carteira. de 
redescontos, se alarga a esphera do B:mco do Brasil, não 6 muito 
que se estendam até o Acre seus pro~·a\•eis benelicios, e a!ü se installe, 
lançando rlldimentos de organizaçr10 comr:nercial, uma pequenina 
agencia desse· fortalecido instituto. Devemo~ confiar 11a. sa
bedoria do GoveL·no e no seu · patriotismo . · A í.tidu:;tria d•~ 
bol'racha, mesmo com os auxilio:; offiuiacs, scr;í. na.tura.lmenw 
demo1·ada, a fabrica de artefticto::; mesmo com o concurso o auxilio do 
poder publico, lembrada pelo representante do Districto Federal cor
re o risco de nii.o cnconlr:ar mais n o pai ~ rnaLci·ia ·p['ima, si 
o Gqvcrno pcl'sislit' cm cont.imrnt· a deixai· abandonada :l ::;u a 
sorte a borracha, cm vez de inLc1·vi1·. como 1!stá autorizado. O 
que ha a fazet·, no momenl;u, sem mais dcmorn {! cumpt•ir e 
executar o que cstú votado: a .intet·vtmi.~ão nm· intern1erliu dn 
Banco do Brasil, adquirindo borracha, não para tlcposital -a, 
para manlel-a indefinidamente cm deposito no estrang~iro, 
mas para vendei-a paulatinamenf.c, agindo com a unica 
orientação possível, que é a oricntacão commercial. 

Corno quer que seja, Sr. Prc~ictr.ntc, concluirei estas des
autorisadas cons1deracões sobre a AmaZ!onia ... 

O Sn. Lmz DoMINGUl::s - (N<io a1Juiado). Só no juizo de 
V. Ex .... 

O SR. Fn.-\NC1sco VALLA!MRE!:l - .•. que toom apenas o 
mcrito - dé partiT'cm do uma voi do ~ul, concluirei, affir
man<lo com o consenso unanimc do paiz. 

O Governo Federal dava al'si$tencia polilica e fimuiceira 
:i. Amaz-ohia, que ainda é Bru!'il. (Multo bem, 11mito bem). O 
01·ado1· é muito curnpl"imentado), 

O Sr. Salle• :Filho (") - Pedi a pa.Inv1•a., S1· .presiden
ta, para formular uma. reclamaça<> que espero seja ouvida na outra 
Cas& d o Coogresso. 

Ha. muitos dias já., no Senn.d?, foi votado o projecto que reforma 
o processo eleitoral; a Ca.mara l1avia olforecido a ossa pr~j:ieto umas 
tantas emendas e o Senado dellas tomou couhocimeato, appro
va.ndo umas o tejeitando outras, mas até hoje esse projecto nào 
voltou 6. Gamara. 

Trata-se de mataria. ur~ante, de maiot· relova.~ão. Ni!.o se com
prehendé osta desidi& do :::lena.do, quando nós esta.mos em vesperas 

· (*) Não foi revisto pelo orador .. 
e. - Vol. xnr 
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de eleições, e ' essa. lei. o hom·ádo presidentP. do Senado, foi suggc· 
rid~ pelos il?SSOS mag!Strado:>, que, por intermedio de um juiz dos 
ma.is notave1s, fez sciente de que ou reforma.ria.roos esse processo 
ou a. magistratur~ uã.o compareceria. ma.is ao pleito no Districto 
Fede1·al. 

Nesse projecto, Sr. presidente, ma.rca.-se o dia. em que se d&vc 
~rocede_r_á. eleição para renova:çã.o da. Ca.m<l:ra e o terço d? Ser.ado. 
fa.L n?tlC~ tern de chegar aos ser~ões . long1nquos do úrasil; pois, a 
despe1tod1sso,essa propot;ta de let estó\ a. um cauto e, cousa ·gravé, 
apezar da Secretaria. da Cama.ra. pelo tetephoue, inaumeras vezes haver 
solicitada sua retnessa para que tenha. o devido andamento. (Muit<> 
bem; muito bem.) · 

O S~·. Presidente - Não ha mais oradores inscriptos. 
fü rnaii; uenhuín do$ Sl"s. neputados quer usar da. pala

vra .na lrnrn destinada ao PXpedie1ll1', vac-sc :pas:sar á ordem 
do uia. (Pauw. ) . 

<..:ompareccm mais º" $;_•:,:. . :\1·l!httr 1;01la1·cs Moreira, Fcfix 
i)achcco. Andradl• Bcz0rra, .Oelaeilio d•~ Albuquerque. Cosla 
R'r.go, Antoufo ·:-.logucira. t;olli:a Castro, Prado Lope~. lfor
.:.ul:'.l.no Parga. Agrippino Azevedo, H.odrigues l\lad1ado, 
.Pin~s Hcbcllo, João Cabral, He•·miuo Ba.rros{1, Vicente 
8aboya, Thomaz Accioly, Frederico Bol':;c:s, .João J!j]313io, 
·\l'llatdo Bastos, .. ~foxandrin-0 da RGcha, Pet·eira. eh~ .15yra, E:o-
1:.ii,:io :CoimlJra. Austregesilu, Adstarchó Lof)cs, Julio de l\follo, 
Ot·.tavio Mangabeira, Lauro Villas Buas, C:.lstr~ B.ebcllo Pa
~11cco Mcndc!s. J(lãu Mangabeira, · Arlindo Leom.', José :Maria. 
l'lodrigues Limu., Eugenio Tourinho, Mt\Mel l\1.onjardim. 
Viccrtte Pin:gibü, Raul Ba1·?·oso, Lengruber Filho, Av:Wt'do 
S0drc, l\laccdo &>ares, .Manoel Heis. Hamiro Bra•!l'a.. José de 
Moraes, Vcrissimo de Mello, Ma.rio de . Paula, l\fatta MacllacJo, 
Antonio Carlos, João Ponido. Sennia. Figueiredo, José B onifa
do, Gomes Lima, Antero J3ote!ho. Josino '.!e Araujo, \Valdo
:nir·o de Magalhãlls, Alaol' Prs.ta, Vaz de Mello, Mello Franco, 
'Fr.•t'roirn Braga, Cineinato Brniga, Alberto Sarmento, Cesar 
,Yer.i;rueiro. Prudcnt.11 de Moraes Filho, Veiga Miranda, J oão 
( 11) Faria. 8ampuio Vidal, Rodt•igues A\\·t~s Filho, Pedro Costa, 
M:mot>l Villulwim, Oleg11rio Pinto. Gorucrcindo Ribat1. João ' 
l'impfüdo, t!arlos Pena.fiel, Ser.gio de 01 ivi~h·a e Ba1·bosa 
: :ronril1vC'8 (7 4) • 

))ri:\am 1lci 11011111a1·nccr os Si'~. Anuibtil To'lcdo. Dorval 
J>111•l 11, Monl.1~fro d11 Hom:a. Abl'.'l Chcrmont. Ghrrmont de Mi-
1·a11dn, .}1)~1• Ua L't' l'f ll, Mm"inho 1le Andrade. l\foroirn da Rocha. 
Thoma;.: cnvukanf.i, llrkfonso Albano, Alberto .Ma1•anhão, Af
fon:,:;o Barata, Simeão Leal. Bnllhazar Pereira, Gonzaga l\l::i
ranhão, Ant011io Vicr.nk. Pedro 'Corr(\a, Natalicio Camboim, 
Alfredo de Maya, Miguel Palmeira, Mendonça Martins-, Ro
<lrigucr:: Doria, l\fanoe.l Nobre, Deodafo· M.a.ia, P.edr<).' Lago, Ar
lindo Fragoso. Alftedo Ruy, Seabra. Filho, Ubal'do Romalhctc, 
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Octavio da. Rocha Miranda, Azurém Furtado, Aristides Caire, 
Norival de Freitas, José Tolentino~ João Guimarães, Themis
tocles de Almeida. Buarque de NazareLh, Francisco Marcon
des, Raul Fer·n;u,._!,;s, .José Alves, José Gorn.1alves, Augusto de 
Lima, Albertino DI'ummond. Silveira. Brurn, Emilio .Jardim, 
Landulpho die -;Ma~alhães, Zo11oasbro <Alvarenga.. F1ranc.iisco 
Bressanc, Fausto Ferra:r., Francisco Paoliello, Camillo Pra
t.es, '.lianoel Fnlgencio, Edgardo da Cunha, Raul Cardoso, Eloy 
Chaves, Ramos 'Caiado, Ayres da Silva, Tullo ,Jayme, Seve
riano Marques, Gosta .lV!arques. OltOlli Maciel, Luiz Xavh~,r-. 
Abdon Bar.tista. Pereira de Oliveira Eugenio Mül1ler, Celso 
Bayrna, Evaristo Amaral. Augusto Pest:ana, /\,ll'.ides Maya, 
:'\'almco de Gouvêa e Flores da Cunha (7'1) . 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista de pr-esença acousa o com
parecimento de 13D Srs. Deputados. 

Vae se proceder ás votaçües das matP.ria;; que se acham 
sobrn a mesa e das constantes da ordem do dia. 

Peço aos nobres Deputados fJUe occupern suas cadeiras. 
<Pcmsa.) 

. .\cha-se sohre a mesa um rn•oJccto do Senado que, pelo 
Regimento, é considerado matcria urgente. 

O projecto é o seguinte: 

N. 652 - .. 1920 

P1·o~·oga a ar.tual sessão leuislaCiva até .u de de;amui·o do co1·
r·ente anno 

(Do S<inado) 

O Congresso Nacional decreta: 

Artigo uníco. Fica prorogadn u üclual sessão lcgislutiva 
até o dia 31 ,de de.zcmbro do correu ti~ unno. 

Senado Federal. :io de novembro de 1920. - f'l'<ntcuco 
Ah•ai•o Bueno de Pai1:a, Presid~nle. -- ,tfmwet de Alencar 
1;1dmn.rJe.~. 1" Sccrolnrio. - Pedro da· C~mha Padrow, 2· Se
cretario. 

O Sr. Presidente - Está em disous.são o artígo unico dó 
rn'ojccto n. 652. de 1920, do Senado. 

Encerrada e annuncíada a votação. 
Approvado em discussão uniôa o referido ar·tigo ao pro

J<.Jcto n. 652, de 19~0, do Senado. 
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O Sr. Presídente - O projcdo vat~ ser cnviallo ao t;1·. 
P1·esidcntc du Hepublica 'ara a fommliúacfo da pnblit:acão. 
. Vão ::iel.' considerados objcclo.~ de Lleliberação quatro lJl'O
Jectos. 

São successivamenlc lidos e considerados objecto de de
liberação os seguintes 

.. , ,. 

PRO,TIO:C'l'OS 

:\. G 18 - El.:!0 

li.!Jc:vn/wct: rh: utilidade ;'Jt1.ólica tt Lir/(l E~peru.ntista 
lJ J"l!S iki M 

O Con;;1·e-':iso Naeional . resolve: 

Art. 1.º E'. considerada. de ulilidade publica a Brazila 
I~igo Esperantista (Liga Esperantista Brasileira), com séde 
nesta Capital. 

Art. 2.º Re.,;og-am-sc as dísposições em coutrario, 

Justificação 

A Brazila Ligo }~spcranfista, fundada em 21 de julho <le 
1907, tem prestado, por inf.ermcdio da lingua ínteruacional 
Esperanto, reacs servi<;os ú. propaganda do Brasil no estran
geiro. Seu orgão offieial, o Hru~ila l:.'sperantist6, quo jâ conta 
i 1 annos de vida ininterrupta, pnblica constantemente photo
graphias e int'ormac:õr.•;; ~obre o lkasil, além da trnduc1:ão ele 
nossos relatarias of'l'i<'i:h's sobrn utilidades ecouomicas. 

A Brazila Ligo Esperant is la mantl'.~m cursos da linguu 
Esperanto e rmtrueinn :i clH~:ão de obras litcrarias brnsilcimr;, 
entro as qu:ws S{~ pod<'m citar afl l.ruduec;:ões cm E8pcranto de 
pequenas ,ioins d<' nn,.:r,:n litrrotnra. como o .'\.mo1• JJOr A1w:d11s, 
do comediogrupho Al'lhur Azevedo e u. Mut•c'fihiha, do romnn
cista Macedo. 

Con.c;idrra1Hln-;;c cpw a lill1-:·1rn i11f.r.•1·11ueionul Espct•tuilo, 
cognominada, pclo s1·11 vu lrH' l'HJduµ·ogíco, o latim ela d1.mw
cracia, e;;hi hn.in rlil'J'nndidn. (HI!' todo o mundo, p1•eslnndo o~ 
molhorf'.'>. s1~1·vir,r1s :í,; r11!a,:i:ior-: cln ord1»m commercinl, social r• 
moral 11.n!.rn m1 pm·n,; <:ivili:r.ndn."l, f1~r-se-Irn, pelo osl.nlão dcssl! 
dcsonvnlvirnrnf.o. a mndidu dos <!xerllcnf.os r11!lul1.ados qur~, 
com o conr.11rso <lo K-:prranln, ,i:'~ tem sido nhUdos pela pro
paganda cyne fla!'l POu;;as hrusilei rns fnz no estrangeiro a Bra-· 
úla Ligo Espcranlisla. 

Sala das sessuc:>, 1 i.le dezembro de 1020. - E. Mesquita. 
- e. Lima. - A' Ccmrnissf\O ele Constituiçf\O r: Justic~;\. 
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?\. (j.HJ - 19.20 

Tlcr/ora ii1slitn'irr7o· <fo ulilidàtfo publiNi 11 _. 1..~socinrfio Cnm.. 
'!l1~1·ci<ll. <lo llio rfr Jo71cfro -

O CongTesso Nacionnl resolv<': 

Artigo unico. E ' declarada de u t,ilidadc publica a Asso
'~ ! a2ão Commcrcin~ do Hio ele .Taneiro; revogadas M dispo
.~11-~ur.s cm contrario. 

Sala dns Si.'SSÕP.s, l de de7.embro de i920. - Sampaio 
Corrêa . - R. A. Sam.pnio Vid1J.l. - Joao Penido. - Bento 
Miranda. - 0<'ta1;io iifan{Jabeira . ·- A' Commissão de Con-
stituição e .Tusti<}a. · · 

N . 050 - 1 !J20 

A utn?'ú:fJ (1. ces.1·<io de nrn terr<mo á Cai;N Bcmef'iccnte <los 
Bm.vr•?r1ndos rfo Samfo P.u "hliM 

O Cong-rcsi!o ~acional 1·~solvc : 

Art. 1..º E' íl Po<JPr Exccut.ivo autorizado a ceder, á 
Caixa Bcnr.ficrnle elos Empregados da Saude Publica, um 
terreno, com a úrca maxima de mii metros que.drados, na 
(•splannda do i\rOi'!'O do S•:nndo, para nelle ser construido o 
edificio print:ipal daquclla caixa. 
... Art. 2.n Em ca<::o de dissolução da Cai.u Beneficente dos 
F.m_pregados dn Snudc Puhlica, o terreno e o predio nelle 
construido passarão no domínio pleno da União. 

Art. 3.• Rc\•ogam-se ns àisposicões em contrario. 
Sala dn!'l gr.ssões, i de dezembro de 1920. S<1m.-,aio CO'l"r~. 

A' Commi'!-são do Finanr,.ns. 

N. 65-L - ·!020 

1:'1111 i J>nrfl n.~ em 1w1:11nJlo.v da. Est1•1,u/o de F'••r1•r; t/11 T1 in rln Our·n 
r11M drt J:'.vl rmln rle l"t•r1·0 C('11trrr.l tfn Brm:il 

O i :oni:cl'f'!'s<1 Nnr. innal rrsnlvo: · 

Art.. l.p Os mnr..hinis1ai' da Est.radn <ifl Forro do R1o do 
011t·o ficam Nt11 ipni•ado;:, pnr:i t.odos os ('ffeitos, menos Ol'l que 
:>•~ reforem a w•ncimcntos. aos fnnccionnrios de igual cate-
goria dn Estrada dn Ferro· Centràl do Brasil. . 

Art. 2." Os vc•ncimentos dos machinist.as da Estrada de 
Ferro do ~io do Ouro serão fixados, de modo que ~l3es 
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funccionarios tenham a perceber, mensalmente, impor.tancias 
iguucs ás que ora recebem corno diaristas. 

Art. 3.D Revogam-se as disposições ein contrario. 
Sala das sessões. 1 de dezembro de i920. - Sampaio 

Corr<Ja. - Or:tavio Mangabeira. - A' Commissão de Fi
nanças . 

O Sr. Presidente - Passa-se ás votacões constantes da 
ordem do dia. 

Vola.ção do projecto n. ft72 A. de 1920, considerando de 
uLilida.de publica a Associação dos Empregados do Commcr
cio do Estado da Parahybo.; com p~ccer da Commissão de 
Constituição e Justiça, favoravel ú. emende apresenlada (3• 
di'scussão) . 

O Sr. Presidente - Durante a 3ª discussão des~ proje
eto, foi offcrecida a seguinte 

E;)'~~;:;.; DA 

Onde convier: «e as soci edades União cos Varejistas e 
AtliStas 1\Iccanicos e Librraes, dn mesmo Estado. - Simeãn 
Lçc1l. - Osc.ar Sonres. 

Vou submcltcr o. votos a emenda em primeiro Jogar. 
Approvada a referida: emen~. 
Approvado em 3" discussão e enviado á Commissão de 

fi!:'dacçfio, o scguint 0 

PHO.Jl\CTO 

N. !172 - 1020 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl. 1 . º E' consid~rada de utilicade publica a AsS"·

cín~ão dos Empregados do Commcrcio da Pnrahyba . 
. ArL 2. • Revogam-se as disposi(:õcs cm contrario. 
Volil.~üo <lo projrcto n. ús B. de 1920, considerando de 

utilidade publica n Associação Commercial de Mossoró: com 
pnrl'cer favoravcl da Commissüo dé Constituição e Just.iç.o. ú. 
l'mcnda. aprcsenlnda (3ª discussão) . · 

O. Sr. Presidente - Durante a 3" discussão deste pro.ie
<:f.o "foi offerecida a seguinte 

EMEN'O/\ 

Ficam consideradas de utilidade publica as AssociaçõP.s 
Cómmercia~s de Ilhéos, Itabuna e Belmonte, no Estado da. 
Bab)a .. ..- João .Matiuabeira. 
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Vou submeHcl' a votos a P.m<'nda cm primeiro log-ar. 

Approvuda a refrrida emenda. 
Approvado em· :1" riisrus::ão r. rnviarlo (t r.nmmi~são de 

J1N:!accão, 1i f'Pguinlr 
Pl\OJECTO 

:'\. 118 A - Hl:20 

O Congrc~sso Nacional dccrcla: ' 

Artigo uni e o. E' consjdcraida ele umidade pnblic:i. a A!"
~ociaç.ãc1 Commercial de Mossoró, no Estado do Rio f:1•andc do 
.:'\orlP: rcvo~arla!'l as disposíc,:ôeg rm contrario. 

Vo!.ac:ão do projcct~ n. 576 A, do 1020. que lra(a da na
tural izac:ão ela mu lhrr csl.rangr.ira ~asada coro bl'asi!eiro; com 
parecf'l' da Cnmmissão dP Constifuicão e .l11stir:a sobr;e as 
emendas aprcsen1 adas (3" díscussfi.G). 

O Sr. Presidente - Durante a 3ª discussão deste pro
jrctíl forap1 · Mfel'ecidas as srguintcs 

N. l 

Ao arL 1 º: diga-sr: «a mullt<'l' Pa~ada rom hra~ilriro ou 
:i brmdleira casada com pgf.rang-C'iro. nãn nrompanh::nn fl. lri 
nacion•'l,l -Oo marido. · 

Arl. :~.n gupprima-sr.. 

l'í. 3 

Onde convirr: 
Art. :Fica o Go,·erno aut.oriZ:ado a allrir o eredito de 

:,o :000$ parn reimp1·essão do C1)rlig·o CiYi! <' !Pi~ alterai ivas 
dn mesmo, inr.lusive a. presente .. 

O Cong1'('SS11 ·:'i'ac .. ional rJ!'1~r!'l a: 

ArL Lº A estrang;eíra c~asa·da com brasileil'o considcra-so 
brasileira desde que manifcstr. o animo, definitivo, do se~ 
:.:u.ir a condicã:o de marido, si for pl'incipio da Mçã.o de ori
;.:em que a mulher adquirn pelo <·asamento a nac:íonalidade 
1111 mesmo. 

Paragrapho unico. A prova. da intencã.o rosultará d~ d'e-
1·Jaraç~o <fa. mulher perante o •agcnle consular do Brasil do 
puiz onde tenha rcsidencia, cujo termo firmará, junl'3menle 
1·om o marido e duas testemunhas idoneas. 

Art. 2.u A estrangeira casada com brasileiro, cuja pa
tl'ia do origem não considel).'l, o casamento modo de acqi,üsi
cão ou p.erda c:le nacionaHdade1 si quizer nal~w~Hza~-se po.-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 26/00/2015 11:24 + Página 75 de 99 

56 .\NNAES DA CAJ\.L.\HA 

derá ·processar a sua naturalizacão perante· -0 agente consular 
llrasilcil'o, .dispensada do requisito da rcsidencia. . . 

§ 1. D.epoi.s de examinados todos os <locumentos ~x!g1-
dos pela lei de naturaliz.ação e verificada sua conformidade, 
será, o processo remettido por intermedio do Ministei;-io <las 
Relações Exteriores ao l\1inistel'io da JusW.:a e Negocios In
teriores •para .que o Poder Ex:ecutivo possa resolver sobre a 
eoncessão e registro do titulo dcclaratorio. 

§ 2. º F.atisi'Pilas f!stas i'ormalidades, ser<'.t ú l.ibulo enviadci 
ao Consula·<lo a.fim de ser entregue á naturali'zada ou ao seu 
iwot;urado1· espPdal. . 

ArL. 3. A eslw1.ngeira casada i::om hrttsiteiro que houver 
:ff'il.o consignar no termo. do oasamenito o animo de conservar 
a .nacionalidade de origem l1oderú. naturalfaar-se brasileira, 
em qualquer l.cmpo, nos tcrmo-s da !d reguladonJ, <la materia, 
.assignando o termo de renuncia exigido pelo art. 7º da pre
sente lei. 

Art. 4.º E' dispensada a cxpediç[o de titulo <leclaratol'io 
de brasileira .a. mulher que o fôr ua hypothese do t=l,rt. i". 

Art. 5.º Fica elevado a cinco annos contínuos, no mí
nimo o tempo de resideneia exigi'do ·p.clo n. IH do artigo 
'5º da lei n. 004, de 'iZ de novembro d'e 1902, para que possa 
ter logar a natum,lização dos estrangeiros. 

Art. 6.º A nat\,lraliz!ação sómente poderá ser úonced'ida 
uma vez· a esse principio nfio se opponham ou não façam. 
reservas a Constituição ou leis da nação de origem do re
querente e desde que já saitisfez ni.'.l, sua patria <as exigenciias 
<ia lei reguladora do serviço militar· ou que está exonerado 
<lesse onus. 

Art. 7.º O estrangeiro naturalizado arffirmará por um 
termo que, pessoalmente, assig-nará, com duàs testemunqas 
idon0>'1.S, perante () ~Hnisterio da Justiça, e i\"ogocios Interio
res, Governa.dor ou Presidente d'e Estado cm que resi-Oir, 
achar-se promplo pata supportar os onus impostos aos ci
dadãos p11la Consfü.uicão e leis da Republica, bem assim, a 
renuncia a quaesquer rcgi:J,Iias ou .p11ivile;t.ios que possa. pos
suir, t·oda a obeàiencia ·ao paiz ou auturidade -estrangeira, 
devendo ser transmíttidã. 3.ó · rt•-Spectivo Governo a. que per
tencia o n.1,f.uralizado a -comunicação da occurrcncia por vi~ 
diplomatic.a. 

Art. 8.º Os .estramgeiros naturalizados gosarão de todos 
os direitos civis e po.tilicos r. poderão ·desempenhar quaes
quer icargos ou i'uncções pub<lica-s, excepto de Chefe de Es
tn1do. 

Arf. \J.º O Poder Executivo fat·á umn rnvisão nas naf.t1-
n'l,Hzaç0õ-es ílffcctu~das depois da lri do impcwio allemã{) de 22 
de julho d·e i9i3, declarando smn rffeito os Htulos -declara
t.orios de cidadão expedidos aos naturalizados nos termos da 
mencionada lei. 

Paragra.pho unico. Para esse nffoito, o .Poder Executivo 
solicfüt,l'ú dos agentes <liplomnt.icos ou consulares . no Brasil 
da Republica Allemã o fornecimento do norno dos cstrang:ei~ 
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ros que porvcnt.ura, perante ellc&, hajam declarado conser
var a nac.ionalidade de origem. 

Art .. 10. Revogam-se as disrosicõc•s em cont.rurio. 
Vou submet.t.er ~'l. Yotos as emendas em primeiro logar. 

O S1•. Hau.ricio de Lacerda. (•) (para encaminhar a 
1•otação) - ::;r. Preside-.-1te, o pro,iecto da. honrada Commissão de Con
stituição e Jusiiça, relati\'o á ua.cionalidade da mulher estrangeira, 
casa.da com brá.siiefro, merece, da minha. parte, um li~efro commen
ta.rio qúe quero submotter (.~u.~ .~urro) , si as conversas o permittirem, 
á consideraçilo do digno Hel:Ltor que o estudou. 

Não havendo numero, devido ao numerarfo, a.credito que estas 
ob~erv~~.ões possam ser meditadas e amanhã 'devida.mente considera.
das pela -Commissão. 

Toda a Camara se recorda de que o Codigo Civil paraiysou du· 
rante dez annos nas casas do Congrcs;;o o, em :bH2, tendo o então 
Presidente da Republica solicitado dos repre~enta.ntcs do pa.iz o an
damento do a.ssu~pto até a.Ili para.rio, a Ca.ruara, attendendo a. essa. 
solicitação encontrou. cntr0ta.nto, o Codigo Civil em ponto e esta.do tal 
que nã.o poude a evoluÇã.o de nossa. cultura jurídica, como tambem da 
cousciencia na.'cional, introduzir qualquer mocl.ificaçã.o dez annos 
depois de iniciado esse tra balbo. . 

O Codigo, naqnella occasirlo, estava. j{L devolvido, pelo Senado, 
par-: que a Càma.ra se pronunciasse, unica. e exclu:>ivamente, sobro as 
emendas offe1·ecidas na. outra. Casa, um decenio antes. 

Com-o resultado, quando, no al't . 8°, ou. na. emenda S, si a. me· 
moria l'li.i.o me trahe, ·tevc de ser discutida. a questão da naéionalidade 
da mulher brasileira casada com esLra[lgeiro, essa. quesião 1'oi posta. 
em termos taes que boje se póde concluir quP., .si as legislª'turas pro
cedentes haviam sustentado o ptincipio do estatuto oa.cioa:il no pro
jecto Clovis Bevilacqua, a. que approvon o Codigo Civil, .em ultima 
analyse, se pronuuciava., cJm•a e expressaniente, pelo . principio do 
domicilio. 

O p~ojecto, elaborado havia daz ~nnos, e~tipulavn. que a. mulher 
acompanhasse a. lei nacional do marido. Era o principio do estatuto 
nacional, pleiteado por. todos os paizes ouropeus, de immigràçii.O, a 
contra riado por todos os paizes americanos, de immigraçãO, adeptos 
do principio do domicilio, unico considerado, social e politicameote, 
como capaz ele constituir com solidez, nesses povos d9 alliançns e. 
casamentos travados ent~e os alionigenos e a gente de sua. tarta., a. 
farcilia. no\·e-nata , de relações intensas, em meio a essas vardade11·as 
immigraçõas. 

llou\'e, até; um certo autondimento de compadres do opereta, 
por parte do nosso na.cionafümo ; muito.> defenderam o <>.statuto na
cional, pensando qu(! elle er>l o estatuto naeionali;;ta, e asquecando 
que o priocipio do estatuto nacional e1•a, de facto, uma a.ffirm:i.ção 
nacionalista, mas para os povos superai>undantes, para. os poyoR de 

:Este discurso não foi r evisto pelo orador. 
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immigl'açã.o, ao passo que o p!'incipio do domicilio ora justamente ó 
principio nacionalista pat·:i. as nações recr.ptol'.as dessas ondas o cor
rentes humanas, e que precisavam de absorver os iromigrantes, de 
intl'egal·os naquillo que mais c!epressa. fü.z que o homem adhira a 
terra adoptiva, e v~m a ser os :i..tfocros da fami.!ia. 

Não faltou. assim, quem. votasse contra o principio Ç.o dom.icilio, 
suppondo que o estatuto nacional era. o n:i.cionalista. · 

Basta. recorrer aos Annaes pa.1·a ter, do equivoco, que na.o quer 
dcpre.ci~r. que se formou na mente de ;i.lg1ms "dos legislador~s, a im
pressão ex:icta, que estas minhas palãvras, aliás, acabam de tr.aduzir. 

A legislatura, porém, que teve de deliberar soqre o dispositi\'O 
cm questão, füi além ; na Camara. so sustentou qne toda. ·à. · uossa po
litica externa, todas as nossas converic;Qes, toda. a orientaç;.10 da noss;i. 
cbancenal'i:l, giravam em fqrno do pl'incipio do domicilio. · 

Disto foi dada prova. sob1·e prova, especialmeute depois que ass11-
miu. a chancellaria o Sr. Harã.o do Rio Branco, e; quando i;i.aquell~ 
época se procwa.va. dizer que a obancellaria mudara de p;.iJitica, !Oi o 
Sr. Deputado Gome1•cirido RiQas, membi'O proemiu~nte da Cómmis· 
são de Legislação e Justiça. de então, que declarott" na Ca.mar?- que 
a. mesma cha.ncellariéi. cuntiuuava com a opinião que havia. Jefeodido 
o feito consagrar nos conveo,ios com relação a esse prir~cipío . 

A legislatura., portanto, ia votar o principíQ naciooal, ~ontra o 
do do~icilio, sciente e conscieote de que todé1> a evolução do nosso di
reito, da nossa c11ltu1·a, como da nossa. politica se tinha operado 01n 
torno do ptfocipio cQnti•ario a.o dà nacionalidade. · · 

. Não po1ia. , eattetauto; vot~r sin.ã.o dess:i. forma, i'\ôt·qne o Regi
mento se oppunb.a. a que a Cn.mara rejeita$$e . uma p;i.rte da emenda 
do Sena.do, QU que a S:lteras~e ; é, como,. no projecto êlovis, de?. a.nnos. 
antes, a. m~ma Ca.mara acceita.ra o principio da nacioo:i.lidade, com(l 
o SeniJdo Q sutfr~gara; apeo3s com ligeira moditicaça.o, que constava. 
da ·emenda.; _mio havia principio de domicilio, sohl'e o qi.1al se aelibe-
1·asse, sen1o ·impossivel fazer aova. emenda quanto ao assunipto, o a. 
Çalllar;i., toda volta.da ?!ira o principio do domicilio, dividiu-se em 
duas corrente5-11ma que m)tendia que, ainda. a.ssim, mais. alto que o 
Regim~nto, estavam os intere!;ses do paiz o se poriia der1·uoal' n. 
eruer1da; e oµti•a que entendia. que. por força do regi1nenta. não se 
devia d~ll·rubar a emonrla, e apozar de ser pc.ilo pl'incipio do domicilio 
suft)•agav;i. ratio.ll, r cgirnenLi , ;i ma.teria envia.eia pelo Senado , 

Quo!'"diz~t·, pcwtanto, que o e.;pirito da loghilaL1 ra foi esta.belcccl' 
à estatuto do do1nicilio. 

Tanto rol assim que se chegou mosmo a. sa.lt:i.1· por cima. dos 
tei•mos expressos do regimento, e a. Ct~miira. v.ot.ou uma pal't.G da 
e1ROnda. do Senado. i·e.iaitando outrà, do fól•ma. ~ da.t• ao sentido da 
emenda uma <.'lxp.rosslc1 mais discutivel r~lativacnento a.o espos~Lmo11to 
da. doLitrinn. da. naciono.lida.do al\l e:ita.beleclda. 

l~oi o Senado que, corui ::ie«aojo aut1-regimental OS!l'.l pro,. 
· ce:Hmaht!> da Cnm~1·a., susten tou a e me11 ia. . e mais t :u•,ie 

passou então a iucol'p::m1r ao Codigo Civil o principio da na~ 
ciona.Jidade, rejeita.da pelo l~g.isl~çlor ~II). espírito e ;i.cce ito 
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Orn., até hoje, depois da promulgaçl\.o do Codigo não se quiz nem 
se prel.cndeu fazer moditicações ao mesmo. Tem-se systcmaticarnente 
i·cjeita<lo quaesquP-r alteraç.õcs nesse sentido. 

Yem agora, porém, a Commissao de Constituição e Justiça e 
como que altera. não digo, mas, bxplicativamente legisla sobre dispo-
sições desse Codigo. · 

Pergunto eu: não era o caso de, obedecendo ao espiritc da legis
latura, que appt·ovoa o Codigo Civil, restabelecer: úum:i. Lei modifica
tiva desse al"tigo que l'C\'Ogou toda a nossa politica, contrariou de 
frettte toda a nossa evoluçM e cultur:i. juridica '? Era. o ca~o e era o 
caso, sobretudo quando se considera que para o presente projecto foi 
Yit" na grande massa dos factos. as ex.r.cpç.õcs. A mulhm· e;ti·angeü·a 
que se casa com brasileiro 6 a excepção; a tégra é o homem estt•an
geiro que se casa com bt·asilcira.. Parece até que. o pr~i.ecto apr:mas 
visou os diplomatas quê, casados com est1·angeiras, mais ou wenrs 
a.rriscam, ce1·tos negocios de ::;igillo de nossa chaocellaria, ao exame 
de suas . esposas· que podem, consC'rvando a sua. nacionalidade, nnm 
caso de conflicto, servir melhor o seu paiz do origem. . 

Entretanto, o prc·blema. continúa insoluvel, e o artigo que a Ga
mara engulio, por rorça do regimento, contrario a seus tientirmmtos, • 
a su:is doutrinas, continúa. rigldo: é ?.. mulher. brasileira incorponir 
o estrangeiro que com ella .casa por força. do estatuto do domicilio, 
tradicio!lai em nossa cultura, como em nosso system:i. jurídico, como 
em todo ó Direito Internacional Privado, incorporal-o, repito; á nossa 
agg··emia.çã.o historie~ e politi<'.a, prendendo-o pelos laços da· familio., 
pelo alfecto fa.miliar á nossa gente, ao nosso genio, ao nosso meio. 

E' nesse sentido que entendo, em todo o Cotligo Civil, sa\ro 
outro~ pontos de- doutrioa, si ba um em que o veucido dP-va ser 
eliminado e restabelecido o espirita de nossa época, é este, é a 
a.lteraçrw do principio de nacionalidade 'para o do domicilio. 
Si a Camara. neste momonto, estudando a. situaçá.o, µcnsa podei· e 
dever legislar a. respeito da mulher estran!.teira que casa. com brasi
leiro, porque deixar de parte a mulller hrasiieira que ca:;a com 
est.i•angeiro? Por que razilo a mulher est1·angcira que ,;0 c.lsa 
com brasileiro é iocorporada. á nossa m1cionalidade, emquanto que a. 
mulhflr brasileira que se e:t.c;a com. estrangeiro é varridâ"de principio 
da. naciónalidade? Oi.r-s~-ba, como disse o ·Sr. Mello Franco, pro
curando, numa. óistincçào ma.is ~ophistiéa, qüe verdadeil'a, t•espon
d~ndo aos a.taques e interpollaçüas de então, que não se deve co11f1.m
du· a cita.tlania com a na.cio na lida.de; que. coroo a lei pr()screvc, a. 
mulher continúa. com o seu incilgcna:o, que é a nacionalidade e que a 
mulher não i.em a cidadania, e, pwtanto, si acompanhar a nacio11ali
clado do marido; a mulher brasileira. casada com estrangeiro, nada 
pe1•de, porque conSOL'\·a. o seu iodigonato.· 

Si considerarmos que a mulher brasileira não tem da ;J.acionali~ 
da~o. a cida.<fania, e só tAm o indigona.to. pergunto: quaas as quali
dades quo lhe fic:irn p'.lrtincntes em virtude tfa set· nasci·la 110 Brasil, 
uma. vez ca:;ada com <lstrangofro, e que definam ou indiquem que ella. 
continua coi;n .a nacionalidade brasileira? 
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Só uma P.ntidade a bstracta que se pode chamar um ente de razão, 

a mulher brasileira. Mas si em da.d" epoca se qui.7.or conferir.a. ~ssa 
mulher, que se cór'lsidêt'a brasilolt'a, á. quem uão se cassou o mdif:C
nato, o ç!ireito de voto, como vae essa mulher exercel' esse direito 
po!itico) decorr.ente da nacionalidade, si ella, pel:i. lci ci'lil. deve acom
panhar nas t•ela<jões jut'idicas do ' principio ela nacionalidade, a lei 
estr:rngeira, a lei elo $eu ma1·ido? . 

Abi está, Sr. Presidente, uma. das duvida_,.; p1•incipaes. 
Dir-se-á que essa. hyoothése nfLO im verifica, quo o di1•eito de voto 

jimais será. dado aqui á. mulher. Vamo~ acreditar que ·ess<~ t-esistencia. 
cooscrva.dora., ultl'amonta.na. passe. A funcção entretanto, de exercer 
cargos publicos, já está. sendo dada. · 

Assim sendo, a uma mulhor 1u11ccionaria. publica, casada êõm 
es.tr~ngoiro, que pe1·de, cm virtude do pl'iocipio da J~i nacional do 
mando, o direito.de se rcgP.t' pelas leis uacion:i.es, clecm·rentes de seu 
iodigenato, em snas re lações civis , est(1 ou nã.o está perturbada., pri
vada, diminuída no seu amplo dil'eito de brasileira, decorrente da 
sua qualidade de concidadã ou compatriota nossa.? 

A hi estão, Sr. Presidente, as suggestões, :i.s obsen·açlíes que eu 
queria fazer a.o esclarecido espírito da honrada commissào de Lagis
·laçãu e Justiç.a. 

Si vamos alterar o codigo, altereruol·o da accôrdo com o espirita 
que a legislatul'a, que o enviou a i;ancção, teYe a.o suffrngal-o. Si 
assim nilo fizermos, perderemos de .facto a melhor opportimidade de 
em~ndar a mão, constante o systema geral que sempre regeu, em 
espuito e-de facto, a evoluçã.o dn. uossa vida. política em mataria de 
direito internacional privacto e em mataria <le logislaçn.o civil. (Afüito 
bem ! muito _bem !) · · 

RP..jeif.ada a seg-uint~ 

EMF.NDA 

N. i 

Ao arl. -1 • - - Di::rn-sc : ~a mulhor casada com brasileir.:> 
ou n hrasilC'ira casada com estrangeiro, não acompanham a 
!oi nacional do marido>. 

Art. 3º - Supprim~-se . 

Sala das sessões. 
de T.acerda.. 

de novembro de Hl80. Mn.uricio 

O Sr. Maurício de Lacerda (prfo ordem.) requer a veri
firac;::io da votncão. 

Prornu0ndn-!'e á VC'rifirnc:fín ria volaçiio, rí'cnnhr.cc-se tC'
r«'m votado a favol' eirwo Si·~. J)ppntado~ P remira 101: tot.al 
'10G. com o Sr. Pt'l1:;idcnto, 107. 

O Sr. Presidente. - 4 ~mondq o. i ~o~ J•ejeitnda. 
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N'. 1 
Onde convier: 

Art. Fica. o Governo autorizado a. abrir o -credito de 

50 cont.os para .reimpressão do Codigo Civil. P leis altr:rativas 
tio mesmo, inchfsivn a prcs<:!ntc; - llfawrício de Lac~nla: 

O Sr. Ma.u.ricio de Lacerda - Sr. Presidcutc, 
1iedi :1 palavra. pr.ra. reclamar da .i\Iosa contra. o facto da em13nda t111-
rne1:.o 2, que con:sta do impresso, não ter ido a, Commiss~o de Fi
nanças. 

Pelo Regimento, o projecto não podia estar sendo submettido 
a votos, visto como dada. a. existcncia. de emenda., a.prind-0 o credito 
de 50:000$ para. a. impre:;sã.o do Codigo Civil e leis altera.tivas do mes
mo, devia. ser submettido ao exame da. Conunissão de Filmrn~as. 
~Iuito bem) 

O Sr. Presideute - A Mesa, de accôrdo com o Regimento, 
despachou1 mandando o projeclo ás Commissões de Ju':ltil;a 
e de :Finanças. Verificando, entretanto, que não con9ta do 
:i.vulJso o parecer da Commis~ão de .Financas, e 'tomando .:im 
consideração o requerimento do nobre Deputado, Sr. Maurício 
de Lacerda, remette novamente os papeis á Commis!'>ão de Fi
nanças, para emit.tfr parecer •sobre a emenda n. 2, visto como 
à Reg:i<J:nento determina seja. ouvida a Commissão de Finan
cas toda vez que as emendas creem ou augmentcm dcsp~zns. 
Fica, assim, suspenso o andamento do projecto. 

Votação do prujecto n. 589 .-\., d·~ J 920, do S!~naLlo, esta
belecendo as condi4=ÕCs a que s\1 devem submeltcr -0s estran
geiros residcntc•s no Brasil. parn o fim de obt.crcm titulo d~ 
na-turalizacão; com parecer da Commissão de Const.itui(:.ão a 
Justiça sobr-e as emendas (2" d;scussão) . _ 

O. Sr. Presidenie - Durante a 2ª discussão deste pro
jecto foram offerecidas as seguintes 

E~lE]S"D.\S 

N. 1 

.Ao art. :l º - Depoi:;; d~ ~Sl'ni feitn~. diga-se, em !ogai· 
do que estú: <1:por qualquer tilulo de propriedad.e ou. C.e 
P?~Se, certidão <l-P. casam~nto, registro de filho nacional, lo-
t>1l1mo ou não. Mauncio de Lacerda. 
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.· 
N. 2 

Ao art. 2º - Su.pprima-se. - Jlau~icio de Lacerda. 

N. 3 

~~o art. 2() 
Lacerda. 

'i:-upprima-se a lettra a. - .Ma.uricio de 

Idem - Supprima-se de «eom quem convive~, etc .. até 
fina-!. - llía.uricio de La.Cerd<t. 

N. 5 

Jden.:i, lcttra d - 8upprima-se «legitimo, immoveis:>) e 
«que se p1·estam:&, at.é final. -- M auricio de Laccma. 

'N. 6 

Ao al·t. 3• - Supprima-se. - illaiwieio de Lacerda. 

N. 7 

Ao art. 4° - Supprima-se. - Maul'icio de Lacerda. 

N. S 

Ao art. 5°' - Supprima1-se. Jf au.rici<> de Lacada .. · 

N. 9 

Ao art. 3º - Em lagar de «lermos regulares~, àiga~se 
mos termos da lei~. - ~wauricio de Lacerda. 

N. 10 

Ao art. 4'0 Supprima-sc :«directamente~. 
Id em - Supprima-se tl'e <rjuntancto~ até final c-0 artigo. 

-Jlauricio de Lacerda, 

A' lettra a do art. 'lº 
Lacerda. 

N. 11 

Supprima-sc. - Mau.rido de 
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Ao art. 6º - Accresccnte-se depois de «contrario~: «da 
Constituição .Federa!~. - Mm1riciO de Lacerda. . 

.N. 13. 

Substitutivo. ao pro.i1~ctp n. 589, de f!:l.20, do Senado, e 
ti emenôa substitutiva da Commissão rJe Constituição e Jus
tiça. da f'..amara: 

O Congresso Naciona I decreta: 
Al.'t. 1.. º Os estr-angcirós que possuírem bens immovcis 

-no Br·asil e forem casados com brasileiras ou tiverem filho.; 
iirasi lriros. comtanto que residam no Brasil, são co.nsidera;... 
<los cidadãos bcasileiros, salvo se manifestarem a intenção 
d1~ n~n mudar de nadona'iidadc. (Constítuic:ão Federal, § 5° 
;lrl. 69.). · · · · 

ArL. 2. • Aos esf.rangeh·os que fizerem a prova dos rc-
11uü;itl)S -exigidos 1>elo aa·t.ls;o antec~Jentc perante o l\t.i:nis
f.c!:'ic da Justica e .Neg-ocio:; Interiores, Presidentes ou Go
\·e.rnadores ·dos Estados. s~rú exJ.)cdi-Oo titulo declaratol'io polo 
Presidente da Republica. 

At'f.. 3." Será organizado no Ministerio da. Justiça · e Ne
got:ios IntorjÔres, um quadro estatistico de todos os estran
~c\ros naturalizados . nos . casos especificados ·nos §§ ltº e 5" 
ílo arL. 69 da Constituição Federal, no qual serão inscriptos 
ex-of/icio, verificado satisfazerom . os requ1sitos constitucio~ 
naei::. os nomes dos cidadãos b-rasileiros tacitamente natura-
lizados. . 

Art.. 4.º Os est.r:mgeiros n al:i condições do § 5° do art. 69, 
''ª Consti luh;ão .Fei.\'eral, ssrão considerados na. posse dos 
<lireitos de cidadão brasileiro, desd'~ que tenham feito a. 
prova a qüe se .refere o art. 2°, desta lei, ou .tenham sido 
inscriptos no quadro estatistico a que se refere o art. 3º, 
cxceptuados os alistados eleitores federaes ou nomeados, 
para · cargos publicos 'federaes óU est.adu~-es, que são · consi
<le.ra:dos na posse dos mesmos direitos . 

Art. • 5. 0 Aos estralllgeiros natura.li7.ados brasileiros por 
força do § 5"' do art. 69 da. Constituição FecleraJ, incluidos 
no quad1'0 c-stat.isti.co a que se refere o art. 3º; <lesta. lei, será. 
expedido titulo dledaralOTio d.e ,ci!Jradão brasi~ro $e[Dpt'e 
que o rcouererem. . · 

Al't. G.~ A prova. d·a intenção de não mudar C:o naoío
iml idwde. resultar:i da (teclara~ião do;; estrangeiros ás muni
cipalidades <los logares, onde residem, aos governos dos ES
lados e da 'União, hem assim da recusa. á.s ob.rigacões imp<>s~. 
tas aos brasileiros . 

Ar~. 7 .º Revogam-se as disposi<;(ies em contratio. 
JOa(}'l,im Lui.: Osdri(J'. 
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Tambom a Commíssüo de Consl.itui1:iio e Justii.~a offo
l'eoeu a seg-uínte 

E:O.·U:Nl)A StJB!il'l'l'.f'llTJVA 

O Co11g1·osso· Na(:ional de.•:rcta: 
Art. . 1.º A prova de nacionalid11de a~1.-1ui-l'iua por fol'<;a · 

llo di~posto no n. 5 do art. 69 ~la C'onstit.uü;ão da. Republica, 
- que cons ider<;. cidadãos brasíleiros os estrangeiros que pos- · 
suirem ber1s immoveis n<1 nra~i! n r1:.rem casa~oi; com brm;i~. 
icirâs ou Liverern filhos brasilcit'oi:i, coml.anlo qtu~ 1·1.~sidam 110 
Brasil, salvo · se manifestarem a intenção do 11ão .mudar dll 
nacionah<:ladc, - sed feita por Litulo declaralodn CXP€dido 
pelo Ministcrio tiia, Justiça . e Negocios Interiores, mediante r c
cr.ierimonto d.o interessado .com a firma reconhecida, ou po1· 
~ocurador lcgalmcnt.e . constitui do . 

·. ArL 2n Para que seja' éxpcdiflo o titulo dedar::i.lorio de
verá o estrangeiro provar: 

a)' que reside no Bl'U.!Sil hu 1fü•.h; d<i cinco armas; 
. b ) q ue não manifostou intenção d& conserv~r a ·:;ua na

cionalidade ; 
e) q:ue é cz.sa-do corn. ]:\.rasileira, con1 quem convive ho

nestamente ou de quein, ~tepois d e-ssa conviver1cia, esti le
galmente separado; ou que tem filho brasileiro legitimo ou 
reconhecido: 

d) qne ·é legitimo possuido1· de bens immovcis no Brasil 
que preslam pa1·a · hab1lação ou ·11ara estabelecimento agl'i
cola. Mrnmcrcial ou indus tdai. 

· Art. 3.º Es:pcdido o titulo declaratorio, a mudança da 
nacionalidade eonsi.Cera- gc· e.ffectuada· ~l'e!"de a d.ata da en-
trada do rcquerime1nto ini~íal, t:m termos regulares, no 1'finü;
terio da Justit:.a e l'i'egoc.ios Intcrit>rcs o.u na Secretaria do Go·
verno do Es.t.ado, ('ffi que tenha o roq.ucrcnte suo. rcsidcncia. 

Art. -1 .º Quando, peran te os j uizcs v italícios da União ov. 
dos Estados, for considerado -brasileiro naturalizado, nos ter
mos do n. 5 do r eferido art. 6!>, o csfrangeiro que. directa
mente, haja feito ahi a prova dos requisitos constitucionaes, 
o Juiz, que r econhecei· essa qualidade, é obri.gado, sob pena de 
responsabrndade criminal, a fazer,, immcdiatamente,. commu
;nicação de seu 1-iespacho ao Ministro da JustiÇa e Negocios ·rn
tcriores, juntando, por cert.idão, o inteiro teôr dos seguintes 
<locumentog: 

a ) petição, 1·cquerímenlo ou q.ualqucr escripLo, mn que 
o estran~ciro ha,ia sol icitado o reconhecimento daquella qua
'.l~da.dc;;' 

b j provas, que, da existcncia daqucllcs requisito:::., haja 
:Produzido em Juizo; •. 

Art. 5.º Em t odos os c:asos de naturalização se1•á indis
pcnsavel a prova t·fo rosidcncia no Brasil. 

Art. · ti.• llcvogam-se as disposições cm contir:i['io. 
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A este substitutivo a mesma Commissão de Couslituicão 
e Just.ica apresentou as seguintes 

Sub-emenda~· á enwnda sul>st"il"lttiva. 

Ao arL 1'.º, depois das palavras - da União ou dos Esta-: 
dos -- acci·esce-ntem-se a~ seguintes: 

em q.ualquier processo, incidentemente, o mais ·como e1Stá. 

Ao mesmo a!:t. 4º, na leLt.r'a a, em vez de - silicitado _, 
diga-se: invoc:ido. 

O Sr. Presidente - Vou submetteI' a votos o art. t• do 
projeclo n. 589, de Hl20, do Sena.do, ~alvo as emenda5. · 

Approvado em 2" discussão o seguinte artigo do 

PROJºEGTO 

N. 589 A ,_ 1920 

. (Do Sena.CIO) 

O Congresso Nacional de1:reta: 
Art. 1. º Os estrangeÜ'os residentes no Brasilj que. aqui 

possuírem bens .immoveís o forem casad'Os. eom brasileiras 
ou tiverem filhos brasüoiros, só poderão ser considerados ci
dadãos brasilefros àepois de terem requerido e de se1·-lhe 
con~edido o titulo de.claralorio pelo l\linisterio dai Justica e 
Negocios Interiores. 

O Sr. Maurício de Lacerda ,(pela ordem) requer a veri
fic:u;ão d.a votação. 

Pr.ocedendk:J~se á 'ver-11'ita.c;ão. de ivota~ão1 r-e.cOjllhece-se 
terem votado a favor 10-~ Srs. De1mtados e contra trcs; to
~al i07. 

O Sr. Presidente - O art. i" foi approvado. 
Vóu submeltcr u votO<S o seguinte artigo 2° do pro-jecto 

11. 589, ue 1920, do Senado: 
Art. 2." Para que seja expedido n titulo decla.ra;l.-0rio, o 

est.i.·angciro provará: 
L que reside no Brasil ha mais de dncu a11no1.1, não teudo 

manifestado a intencão <le conservar a na<-'iunalida'de brasi
leira; 

e. - VoI. :s:111 5 
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n, que é casado coní birasileira, com quem convive ho...; 
nesLamcntc, o.u que lem filhos brasileit'os; 

II1, que o legitimo proprietario de wn inm10vel no Bra
sil, que se presta para a ~ua habitação ou no qual mantém 
um estabelecimento agricola ou commercial ou industrial. 

O Sr. JJ.l:aurleio de La.cerda. (•) {pm•a ençaminhar 
a vótaçãó) - Sr. Presidente, o honrado Députado relator do projecto, 
permitta~me que lb.e avive a.ihda uma vez reminiscet:Jcias que servirão 
de f~nte_interpretativa. etemamente do artigo redigido pela nossa. 
ConstituiÇào. 

O art. 69, que no· projecto da Constituinte toma.t·a. o numero &8, 
numero 5, foi redigido tal qual se encontra, depois qoe, em segunda 
diSCuSSã.O, o Sr. Deput'i.do Epitacio Pe~soa., tendo proposto urna emen
da ·relàtiva. aos termos de adopção da naturalização tacita, propu
gnara pela acceitação dos principios ora firmados no pi'ojécto da Coill· 
n:.lssao de Constituição e Justieja, quaes fossem: O do titulo declara
~liõ; ou tle i,lmà d~clâ.raÇão óu de um acto que tol'llasse expresso o 
desejo do a.Ssiili in~luido tacitamente nas condições da. nossa. cidadania. 
de a. perfilhar-se ou de a adoptar. 

Essa emenda foi redigida. ua terceira. discussão, depois de um 
notavcl discurso do Sr. Be:.-uardino de Campos. no que foi acompa
nhado pelos Sr:;. Glyce1·io, Campos Sa.lles e flodrigues Alves. 

Presidia. a. sessão o St-. Prudente de Moraes e ~gnava. essa de· 
i.;la.ração o Deputa.do Ca.1·lo!:õ Garcia, ora. presente, que hoje, como 
na Constituinte, deve ratificar essa sustontação da. doutrina que o llu
mero 5 do art. 6\l incltte na nossa carta Coostítuciôaa!. 

A Com missão de Constituição e Justiça, por um desses adora.veis 
sopbismas, tilo propl'io daquelles que professam :i. carreira do di
rtllto ••• 

O Sn. Lurz Do~!fGUES-Muito obrigado. 
O Sn. MA'llR tó DE L•c1>ilnA •••• entendeu que t•egula.r ou legisla.!" 

sobro o l'rincipio da. na.túralizaçrw ta.cita., ampla. da. Collstitttiçã.o da 
Republica, e incoasti ~ncional, si não nas dua::; condiÇõ'es tinicas para 
que cllas se realizelil tacitamente que et•a o «sct• ca.~ado com bra::;i
leifa oú pae de brasih:iii·o e ter bens im111ovéis oo paiz», consl:;tia. em 
regulamentar, ém logar do guarda.1· a amplitude do dh;positivo con
stltumot1al, i'estl'l.ngil-0 1 dispondo, primeiro: ''casado com brasiieira», 
mas éom quom conviva. honestamonteD; segundo que «tenha bens iin
ruovois no B1•asil 1 que .si1·va.m para sei- explorados cm beneficio de sua 
Sltbsistanci&11. • 

Ora, o r-egula1· nilo significa i·e.~tl'ingir o si · o~ t.ernios com;füu
elona.es silo amplos, toda ~~ loi illtet·protativa. da Go11s~il.úiç~o que não 
so gull.rde de rcst1•ingir a. a.mplitudo do ti>rlos os seus termos cxp1·c~sos, 
viola. essa. Con!ltituição pm·que rostringo a liberal rLmpfüu<lo do !lt1a. 
disposição ale montar o ba.s1ca.. 

:( *) Este discurso não foi revisto pelo orador., 
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Estamos, portanto, St•. Presidente, deante de um postula.elo rela
tivo á questão da. natul'aliza.ção tacita.. Esse postula.do da Coastituição 
da Republica tomou ossa naturaliza.çã.o depeudentn das duas condições: 
ser éasa.do com brasileira, ou pae de Jilbos brnsi!eiros, possuidor do 
bens imrnovcis. Vem a Cúmmb-sã.o de Coostituiçã.o e .Tust~~a. dcst:i. le
gislatura. e, csq uecida de que a Constituinte rejeitou a. emclida. do 
Sr. Epitacio Pessôa, renitente, teimoso. cmper-ra.do em fazer victo
tioso o seo pensamento derrotado pela. Constituinte da Bcpublica, quo 
adoptou o criterio de que a naci.ollalizaçi"LO t:wita só so considera. rea
li1a.da quaado a.quelle que estiver nas sua~ condições, segundo pro
~úrcve :i. ConsliCuiçã.o, passa o titulo declaratorio da. :realizaçã.o da.s 
condições constitucionacs. 

~ 

Esquecida., portanto. a Comuüssü.o de Constituiç:io e Justi~a da 
Gamara de que a Constituinte rejeita expressamente essa forma. de 
regular natura.liza.çã.o taciL'l, investe entá.o pelo pl'incipio, polo cami
nho ~rroneo de que regular o ai.'tigo da Constituição é rcstringil-tl. Si 
uma iei ordioaria. n!J.o pódc ampliar a Iihera.lidade da. Constituição, 
ipso·f acto uma. lei ordinaria urw pú:ic :rest.ringfr a liberalidade dos 
termos expressos da Coostituiçã.o e., muito menos, o poderá fazer a 
lei ordinal'ia, quando o Constituinte que a isto dá i;1tcrpretaçfio au- · 
tb.entica, a. men.s legi::, quando a Constituinte, ao votar o a1·t.igo 1·e· ... 
jeitou expressamente a limitaçã.o, quo hoje uma. legblatura ordin::iria., 
se a.credita. com a. foeulda.dc de podet• clecla.rar que esse artigo da 
Constitui1;ão é insubsistente, deanta da lei Ordinaria. que daqui vae su.
hir_ Digo eu: mas, como ha o Supremo Tribunal, a.ssim que asse de
creto seja sa.nccionado pelo proponente derrota.do na Constitninte de 
~emelhantos termos relativos á. naturaliza.çã.o e tacita e agot•a servi
do pela. legislatura republicana, nesse sou capricho juridico, lle ~e 
superporá propria Con~tituh}ão da Hepnblica.; qu1rndo essa. lei sahir, 
o Supremo Tribunal J1a. de, certo, itldepo11dcnto cias injuncções politi
cas e epitacista.s, derrotRr de ve;r,1 ele accóL·do com o osph•i.to d<L hon
rada bancada. paulista, nesse t~l'npo guiada pelo Sr. Uer11ardi110 d11 
Campos o onde, como br·oquois da nossa. fonnaçií.o rcpublic:uui., se 
viam Campo;; 8a.lles, Rodri"'llOS Alrns o Glycerio, lrn. de o !:lup1•emo 
Triburui.l rcsta.belocel' o orite1•io de toda. a. <1.1uplitudc contida 110 a.1·1.i
go 69, n. 5, da Constituiçü.o e va.n·o1· com sela .i ulgado essa dispo3i\~1o 
ilnpet'tinento do uma l~gisla.tura ordinu.t•ia q110 se ~icredita. Côt1'l os· po· 
dores revisionist&s do alterar os toi·ruos uxprossos da. Coustituiçã.o da. 
Hcpublica, cm um artigo, t:dvc.-. o unico, om quo oss~~ Constituição 
deixou nas fontes do nosso dii•olto, na. ronuac;.ao historica. do nossa 
Constltuiç!!.o, no elomeuto interpt'l.ltativo dos sous debatas, clara., dofi
Hidameuto, quo não queda, quo nao accoitavn. que dorrubava, quo 
rccu3ava. a omeudn. Epitacio, faro11<lo-a., 11fLO polo !:lilllples voto symbo
JJco, sonf10 pola pala vi·n. fuJguranta do um <los brillrn.utos aposlo!isado· 
ros do rogimon, que !'oi o Sr. IJL'. Bernardino tlu Campos, acomp<1.-
11hado ont.ao pula immapoita.vlll J.t1toridJ.Jo de ju1·ista do Sr. r.a111pos 
:Sa.llcs, pala autoridade do republica.no hístoricu do St·. Glycerio, pela. 
autoridade do cspil'ito oquilibrado do Sr. Ho.fri~uos Alves, o pelo 
bdlhante coUega quo sentou-se naquella. assombléa, Sr. deput;adu 
Carlos ~areia •. 
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Esta. attitudc d(;). verdadeira. insul'reiçã.o da. logüfatura. ordi
ua.da. contl"a. a Constit1.li1.te, para servil" ao,; desejos e a.os caprichos 
do Deputado derrota.do na sua 1woposiç;10, qua.11do se eia.bol'aVa o nu
mero 5 do a.rt. 69, que é hoje o Presidente mandã.o-mór destas fa.· 
zendas naoionaes , nã.o póde, nao deve ser sutfragado pela Ca.
ma.ra.. 

Si a. Ca.ma.ra, entreta.nto, o quizer adopta.i-a., que se lembre desta 
regra. elementar da formação das leis : si o principio da Con!>tituição 
é que o estrangeiro adquira a na.ciona.lidade brasíleh·a tac;itamente, 
desde que seja. casa.do com brasileira., ou tenha. filhos brasileiros, ou 
possua. bens immoveis no Brasil, nenhuma. lei ordinaria pode vir• 
senão repetil-o, como diz a Commissão, servilmentc . 

Note a. Ca.ma.ra. que a. commissâO dis.5e: uma lei que rep~tisse ser~ 
víbnente a Constituição da. Republica.... ' 

O que deveria o projecto da Commissã.o era. repetir servilmente 
a Constitaicã.o da Republi~a.. mas não scrvilmente a emenda. Epitacio; 
del'rótada. tia formação da Constituição FedcrahEotre as duas servili
dades e entre os dous servilismos, melhor será ser servil á. Consti
tuição, do que ao poder eventual de um chefe dicta.toria.l. 

Ora, Sr . Presidente, si a. Commissão de Constitoiçã.o e Justiça., e m 
face dos termos amplos do numero ti, se julgon como poder regula.dor 
acima dos termos da Constitui~ã.o, podendo restringir o que eUa. dava 
com amplidão, tirou ou nã.o direitos concedidos pela Constituição 'l 

Si limitou, no casamento do estrangeiro com a. mulbet· brasileira, 
ou na patei•nida.de do e::;tra.ngeiro com o filho ou filhos aqui nascidos, 
a. certos e determina.dos casos, o beneficio de se . considerar 
concidadão nosso ; si limitou na posse dos bens immoveis a. cer tos 
e determina.dos casos de legitimidade jurídica dessa posse, foi ou não 
na sua regulamentação a.o ponto de restringir os termos amplos da. 
Constituiçã.o ? 

Está. ou não pondo fóra da ga.r3ntia constitucional um sem uume~ 
rode illdívid.uos que nos tei:-wos da Constituição della. gosam tacita
mente, sem necessidade de leis 01·dioa.ri~ ? 

A gravidade da. lei regula.dora está nisto : ~que ella. regula esta. 
situação em face da. Constituição. 

Esta dispõe em termos claros, que desde que o individuo seja. ca
sado oa tenha. bens no Brasil, considéra.-se concidadão aosso. Vem a 
lei reguladora e restringe a.os casos ~eterminados . por eUa. um ce1·to 
numero de principias, esse casamento, essa pa.te1•nidade, eS:;a pro
p:·it;dadc ou essa posse. 

Poz ou não poz Córa. das garantias do uumcro cinco um sem uu
moro de estrangeiros que, pelos termos amplos da Coustittiição1_ c:sta.
vam por ella protegidos ? E' ou na.o é uma. lei que, violando a t:onst.i
tnição, vae violentar dkeito~ já. adquiridos? 

Eln taes termos, essa lei nil.o poderá. sor considerada üonstito
cional, !:!inão por uma t.orcegadura da rnrdade t;ão Cl'ystallina, que 
nito nasce do textc do :i.rtigo sómente, ma..~ que p1'omana do:; propl'ios 
dobates que u. respeito ,;('. travaram. 

A Commissão de Constituiç.a.o e Justiça, á. quitl OOQºU o desejo de 
le~lar sobre um assumpto que suppõe novo, mas que Já foi tão deba.-
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tido em i890, deveria ter considerado que em qualquer outro mo
mento - o Até seria muito airoso isto - o seu desinteresse podetia. 
m1o ser posto em duvida., ma.s que ueste, em que o proponente der
rotado na Constituinte quer uma, rehabilitação, em lei ordinaria, 

· co11tra aquillo que a. mesma Constituinte adaptou e fez triumph<l.l', a. 
Commissão- que ella me perdoe! - atirando sobre os projectos que 
repitam os termos da Constituição a pecha de reprodacçM ,-;ervil dos 
artigos da. Carta Fundamental, tem de escolhel": ou ,.;ervil á. Constí
tuiçã.o, ou servil aos capricbos jurídicos dfl. entidade, a.final amorpha, 
que nos preside nesta hora ! · 

Concluindo, Sr. Presidente, chamo particularmente a attenção 
ria Commis;lLo sobre a maneira monstruosa por que está redigido 
esse artigo, determinanrio que só possa o individuo ser con~iderado 
casado quando fôr bem casado, quando conviver honestamente com. 
~ esposa, ficando a.o criterio àe qualquer pessoa dizer que não pódc 
ser bL·asilei:ro, porque esse ca.valbeiro não tem uma vida muito regu
lar, que é mais ou ;neno~ frequentador dos cinemas durante o dia e 
dos theatros á. noite, que gosta de passear pela Avenida, como tantos 
dos Srs. Deputados, dos quae!> não quero excluir nominalmente este 
011 aqrn~lle, para não ter de me excluir a mim proprio ..• 

«Conviver honesta.mente" que quer dizer?-pergunto á Commissã.o. 
(Pausa). 

Qualquer mexerico, qualquer murmuração de vislnhos pode 
a.ffirmaL· que o individuo oã.o c.onvive honestamente; e basta isso para. 
que não possa gozar da.quillo qne lhe está garantido pela propri6 
Constituição,!. 

Quanto á. posse dos bens e á determina(i8.ó de que tenb.am de estar 
sendo explorados em bcnefieio da ~ub:>istencia do individuo, é outro 
principio perigoso: a. autoridade pode dfaer que A ou B possue bens 
no Brasil, mas é como si os não possuisse, porqne não usufruo dessa. 
posse qualquel' beneficio para sua subsistencia. 

Diz o nobre Depatado, relator do parecer, que se tem vel"ifiCado 
a hypothese .de serem divididos por varios estrangeiros uns reduzidos 
metros quadra.dos de terreno, afim de se fraudar a lei, com a. allega.
ção de que, tendo essa proprieô.ade immovcl, podem continuar no 
Brasil. · 

Ora, o argumento parece muito forte, mas o cel'to é que na.do. 
vale, desde que se pondere que cada. um delles não realisa. as condi
ções da dispositivo, sem que seja casado antes com brasileira, ou pai 
de brasileiros; e, como o Supremo Tribunal já decidiu que o facto de 
ser casado com brasileira ou pai de filhos brasileiros, e de residir no 
Brasil durante certo ·tempo, basta para o individuo não poder ser 
expulso, fica.ndo considerado com as garantias do art. 72, o quo se vc. 
é que a evoluçã.o do nosso pensamento juritiico t! no sentido de dispen
sar o feudalismo dessa disposição proprietarista., capitalista, burgueza,. 
rl:i. Constituição de 1.891. 

Em vist(l. da. modificação dos principias sociaes, quo têm directa. 
innuencia sobre a formac;.ào das uOl'rn:l.$ juridicas, e estas, por seu 
turno, immedia.ta influencia. sou1·0 a. elahoraçã.o <las leis, sendo ce!'to 
tiuo, como diz Edmond Pica.rd, uão ba. loi que seja capaz do tl'ansfor~ 
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mar os acóntecimentos sociaes, mas estes é que transfól'matn as leis, 
-o que tem de reconhecer é que os facto:s sociaes, ciue passam, hoje , 
a propriedade para. um lugar secunda.rio _na discussão desses pi·obJ_e
mas1 hão de fatalmente fazer revolver o pensameuto dos nossos legis
ladores no sentido de ser dispensada, o ma1s passivei, a. verifica.çã_o da. 
propriedade, consign-.d:i. na Constituição, numa época em que a s1tua-
çrto social era ontra que ni1o a actual. · 

Nilo sendo assim, e a ConimiSSio de Constituição e Justiça, ao 
'envés de atfenuar, aggravando esse conceito da propriedade, o que se 
observa neste · caso é !ll.'.lis uma ten tativa r etrograda., regressiva , 
reacciona.ria , dessas tão do nosso tempo e tá.o a.o sabo1• do Sr. Epitacio 
.Pessoa. (Mttíto bem, muito be-m). · 

O Sr. Arnolpho Azevedo (para encaminhai· ª. 1'0· 
tação) - Sr. Presideatc, quando tive occasiã.o de relatar o proJecto 
i·egulando a expulsã.o de estrangeiros, tomei a. inidativa de regular 
rombem a naturalisaçã.o tacita ~stabelecida no n. 5 do art. Gtl da 
Constituição da Republica . 

Nesse projecto, ainda, pela primeira. vez, se procurou definir e 
1·egular aquillo que na lei administrativa.-politica. da expuls~o se de
'Vi:l. enteuder pela residencia. do estran geiro no territorio nacional. 
E corno a lei de 1900 havia abolido o i·equisito da. residencià., 
collocando-se nC} ponto de vista de que, uroa vez que a lei de ex
pulsão nã.o n10J.·cava pl'azo para essa i·esidencia, fic;;i,v:.i livre ao Poder 
Publico a expulsão dos estrangeiros, sem cogitar de semolba.ntc re· 
.stricçã.o, ou tacitamente naturalizados pelo n . 5 do art.""69, achava.~1 
tambem ahi uma porta aberta. á. goi.Z:i. da que se abria. para o reqm
sito da tesidencia com a defini<:.ll.o do Codigo Civil. 

· O SR. MAuRicro DE LACE.RD~ - As hypotheses são diveL":>as. Um, ó 
um artigo preciso, con,ciso e detcn'miotl.do, o outro é vago. 

O SR. Ati.l\'OlJ>uo A1.i,:vEDO ~ '.'Ião me paL·ecc, pol'ta,nto, ter t;"azão o 
illustre Deputado que acaba de seotar-sc, quando attribt1c a inici;i.tiv<L 
dessa rcgl!lamenta.~o ao racto de ha.ver, na Con:.-tituinte, o illustrc 
actual Presidente da Republica levantado as mesmas icléas. 

O Sn. l\IAuBtcro nr. L Ar.r.nu,\ - Alnda. bem que V. E x. confe;;s:i. 
que sã.o as mcsn1a.s idéas. Si sii.o as mesmas, a Constktuinte nrLo ;1s 
acceitou. · 

O SR. An""oLPBO A2GVEDO - O que a. Commisão de ConsÚtuiQão e 
.Tnsti<(a protondeu com as leis qae esUí.o s~ndo discut irias no CongrC'sso. 
regulando inte1'0sses dos estl'ani;eil'os 110 Brasil. foi ovità.1• que 0s~o:.; 
e:,;trangeiros podes~em, dent1·0 da generalidade da liberalbsim:i. Jni 
quo lhes conferiu direit os, ahu!Ja.r desses di1·0ir.os e t1·a11;;lhrm:ll- t>~ cm 
~·e~uil~os sngm·o;; e certos par:i. os intoressos da prop1•i:i. Naçn.o nra
s1le1ra. 

O Sa. Aro.t.-;oo Lr::ox1- Muito bom . 

O Sa. l\LrnRrcro nE LACERDA - O a1·i:-nmontc• ó arl /1!1•ro1·l•m, não 
sorvo pan, C'onvc>rte1· qneoi qnor quo ~eja. 
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O SR. AllNOLPHO AzEVEDO - Os requisitos do n . 5 do a,l'tigo co~sti·· 
tuciona.l estlI.o em termos taes que podem, de facto, ser sophismados. 
A Constituiçã.ó considera cidadlí.o bl'asileiro : -

4' Os estrangeiros, que possuirem bens immoveis no Br~sil 
e forem casados com brasileiras ou tiverem filhos brasileiros, 
contanto que residam no Brasil, sa.lvo se mauisfesta.rein a in
tenção de não mud~r de n:i.cionalidadc1>. 

Que é que pretende a Commissa.o de Constituição e Justiça com 
o dispositivo ds sua emenda substitutiva? Pretoude que todos esses 
requisitos sejam honestamente procurados, isto é, p:roaul"ados com 
:;ériedade e não com fraude para burlar a.s disposições da lei. Resu· 
midô está. o pensamento da Crurvnissão no seu '}1a.~er. {.1,.6): 

« ComprebencJe~e e justillca-i;e es<;a imporL;t.iltissJma. e \'a
liosa concessã.o a.o estrangeiro que se torna legitimo seohor ·e 
-possuidor de immoveis capazes dP. uma applic~ão util e pro· 
veitosa. a si e aos seus ou aos interesses da collactivida® e .do 
pai.z:, desde que procure legalmente unir aos seus destinos uma 
brasileira ••. ,. 

O 8Jl. ti14UJ\1CIO DE L.\~A - Poi;que u.ã.o s~ à~t&mina. ta.mbem 
que elle tenha de escolher uma mulher que seja. bonita ou feia, magra 
on go1·rla ? 

o Sn. ARNOi.PBO DE AZEVEDO - • • • (<que será. a. mãe de seus 
filhos e o esteio rle seu l:i.r, ou tenha. filhos brasileiros legal· 
mente reconhecidos ou legitimas, haja se fixado no Brasil pela 
coostítuiç.ão de um domicilio possoal cstaV'el, e ni'i.o manifes
tasse a intenção de conservm• sua nacionalidade :mtcrior, :id-
optiva, ou. rl{l origem. . 

E, ~i Q ~isposto. na._CoAstituição só em taes termos pôde ser 
comp:1,·ehend1do e .1u~dieado, pa.ra que não resulte um.a. in
scnsate7. on um absurdo, co~o taxar de in~onsütucioual ~ lei 
organica., que cxp1:essa.mente exigil" o entendimento e appti
cacjã.o desse preceito nessa. acce~.ão pt·eciSameate; nnicn ca
hirel no pensamento do l~""W.;i.dor que a decretou? 

Poder-se-ba adrnittir outra interpretação pa1·a o texto ? 
Evide11teqiente n~o. . ' 

!\fas p6de. pela generalidade de suas p.tlavras, ser snsce
ptivel de nm& inte!lru-~ta)}ã.t\ ~.rl'OnEUt. ~u iufi0l '? Evidente
mente sim. 

0Pa, si a Oo.ngr.esso~a.~~ c\e.cret~r. !eis <U'ganiozs para com
p.lota. e~acttção da C~sfüui<(il.O e ~ n. 5 d,o. art. 6Q é dos quo 
não estão sendo completamente execntados por falta. do ma:i. 
le i de!';Sa nntut"eza ; si às cxigencias da Jei 01·ga.nica, que gc 
p1•ojecta., ma.is nlí.o são do que os requisitos commtucionaes, in
tor·pretn.dos e esolarecidos pela fórmu. unica em que a me~.~ 
ltgi~ é H<'.\maate traduzida ; si o.uh'a qualquer· maueka dP
antendoJ-a nã.ô ~o tradm:Jom conveqicmcia pa1•a. o 1iair. em 
111orali1fado 1 para o ac to, em acerto para __ a p.ro:vldeacia, '· .(U,a,o:: 
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di~Darates e ab~urdos, em burlas e malversações, em felonias • 
traições, Que não se~pude, siquer, imaginar, pail'as.sem, por 
um ~egondo, no .. patriotico espirito da notavel, da grandiosa, 
da inexcedivel sssembléa constituinte republicana ; si tudo 
isso é ineontestavel, como de facto é, a collaboraçã.o provei~ 
tosa, preciosa.,:magnifica, na confecção da nova. lel, só pód'9 
ser~aquella que Ibe garanta a etlicienoia probidosa, a . eOlcacia 
mora.lisa.dora, a. fidelidade rigorosa. aos intuitos dos que preten
deram honrar o concurso honesto e leal dos estrangeiros e nã.o 
rebaixar e enxovalha.-,o~titulo e a qualidade de cidadão brasi
leiro ,:1orçando~a investidura nelles por .subreptici-OS e capciosos 
embustes». 

Era o:que·eultiDha a dizer. (Muito &em; m1tito bem). 

-Approvado o .ref.erido arit. 2º ·do pr-0,jeeto n. 589 A, de 
Hl2~; do senado. 

Approvado o seguinte art . · 3º do proJecto n. 589 A, ele ., 
.1920, do ·Senado: 

Art. 3. º Rev-ogam-.se as àisposições em contrario. 

a Sr. PresideDte - Vou submetter a votoa as emeu,liiaíJ 
dos Sr-s. Deputados . 

ReJei•l.adas, ~uccessivamente, as seguintes 

EMENDAS 

N. 1 

Ao art. 1 º - Depoi<S de <1:seriá feita1>, àiga-:se, em lopl' 
do que está: «i>o.r qualquer ·.titulo d~ .propri·edade . ou de 
p03se, certidão de casamento. regi,stro •fie filh9 naci"Onal, le
git.imo ou niio. - Mau:ricio de Laeeràa. 

N. 2 

Ao oal't. 2º - Supprima-se .. - Mauricio de Lacerda.. 

O Sr. lfauricio de Lacerda (pel.a o-rdem) requer- a veri-; 
fieacão da votaQão. 

Procedendo-se á verificação de votaQ6o, reconhece-se te
rem votado a favor quatl'o Srs. Deputados e contra 57; it.otal: 
61. ~ 

O Si:. Presidente - Não ha numero. Deixa de mandar, 
proceder 1á chama.da por ser visivel a fa!H.a da numero. 

Paeisa-oo ás materias em discussão. 
1• discusl\líio do pro,iocto 11. 575 A, de 1920, autorizando 

a aht:ir o credito de !i1 ·:SOO$. para ccnstrucção de uma linba 
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tr.legrapllica enfre Piedade €' Sorocaba: com substitutivo <la' 
Commissão rjc Finanças. 

Encerrada· e adiada a votação. 
Encerrada a 2• discussão do avt.igo unico do projecto 

.li. 631, de 1.920, abrindo o credito especial de 13 :083$333, 
para pa~mento a Randolpho CouLo, ficaP.do ~diada a vo-i 
'fação. 

Encerrada. a 2~ discussão do ~l't.igo unico do projecto 
n. 832, de 1920, abrindo o credito esp~cial de 26: ~54$223', 
ouro, para pagamento ao Lloyd Real Hol landez, ficando adiada 
a votação. 

.. En~rrada a 2· discussão do art.igo unico do vrojecto 
n . 633, de 1920, abrin'do o credito especial de 2.000 :000$, 
para pagamento de subvencões devidas pela eonstruc~ão do 
e!'lf.radas de rodagem, ficando adiada a. votação. 

Encerrada a 2• discussão do al't.igo unico do projecto 
n. 634, de 1920, abrindo o credito especial de 4 :065$400, 
para pagamento a Guilherme Pereira de Mesquita., Oscar 
.jorge Pereira e Miguel Souto Mariath, ficando adiada a vo
t.nr,ão. 

2ª discus~ão .do projecto ·n. 635, de 1920, concedendo 
i<:enção de direitos ás emprezas de viacão que installar<1m o 
sf>rviço de tracção electrica. 

O Sr. Presidente - Acham--se sobre a mesa duas ernen .... 
das, que _vão ser lidas. 

São, successivamente, lidas, apoiadas, sendo postas con
juntamente em discussão a de n . 1 ~ enviada á Commissão 
<l°P- Finanças, á de n. 2, as seguintes 

EMF.NDAS AO PRO.TECTO N . 635, DE 1920 

(2• diiscussão) 

N. 1 

Ao art. 5.0 Onde diz: «á multa do triploi> diga-se ; «a 
nrn ! ta do dobre~. 

Paragrap ho unieo. Supprima-se . 
Rio, :1. de dezembro de 1920 . - Pau.to de Frontin. 

N. 2 

AccrescE>nf.e-se onde convier: 
Ar t. Ficam isentos do imrpoM.o sobr0 .dividendos !B 

~oeiedades anony.rnas constituida~ com ,garantia dP juros da::i 
municipalidades. para 3 execução do ~erviços publir.o!;.', de in-
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tcresso local, ·como sejam: illuminação, abastecimen°lo · ue 
agua e v_iacão iU,rbana.. 

Sala das sessões, 1 de dozemb.ro ·de i'!IBO. - Heitor de 
;<;ou:zo, - Manoel Monjarâ.im. ,..-- Amonio Aguir,-e. 

Justificação 
E' transpann:to a legitimidade do faVO!' qu0 a emenda 

'Visa. outorgar a emprezas que tenham como object.ivo reali
:lar serviQOS e melhoramentos qUe interessam visceralmente 
nrs municipios _ · · 

Em uma época, como a qu1e at.ravessamos, em que 
mesmo as grar,:des Pmprnz;1.o; nacionaes nao podem contar cQ,m 
.; capjtal necessario estrangeiro, é conveniente, necessario t~ 
n ! é illidispensn.vel 1:istimular o surto do capital da act.iviclado D 

cias energias lMaes. 
. E' o que f.em em vista o alvitr·e que temos a honra. do 
1-cn:ggerír no esclarecido egpirito da.· Commissão _ 

Sala das se&sões, 1. de dezembro de 1.920. Reitor do 
:-:ou::;a. - Manoel Monjardim. - Antonio Aauirre. 

Encerra.da a 24 discussão do artigo unico do projecf.o nu
mero 635. de 1920 concedendo iseni,:ão de direitos ás emprezas 
(ie viação que installarem o sct'viço de tracção olectrica; f.i
cnndo adiada a vota~ão até que a refe!'klo. Qommissão dê pa
recer sobre a emenda n. 2. ·· 

1" discnssão do pro,iecto n. 234 A. de Hl20, desnendendo 
ht.ó mo :000$ com a construccão de linh11s telegraplüca.s de 
Ferros á estnção de Escura e do Ferros a S. Domingos do 
Rio do Peixe; com parecer favoravel da Commissão de Ob,ras 
l'Pnhlicae: e .subslituf.ivo da de Financn~. 

Eneerrada o adiada a votação. 
1 •· discussão do projecto n. 286 /\., de 1.920, transferindo 

no Esl.ndo de Minas (h'!raes. mediant,c :wcôrdo, o material des
tinado :í navega0ão do S. Franílisco; com parecer favoravel 
f!:-r. Gnmmissão d Finanças. 

Encrrrada e ~diada a votação. 
P d!scus!õãt> dõ pro,iecto n. 317 A.. de 1920, ti\Jtoriznndo n 

creacão do cargo de almoxarifo dos Correios de Minas; com 
parerer contrario da Commissãn de Finanças. 

Encerrada e adiada a votarão. 
1 • discussão do pro,iecf,o n. ti70 A, de 1020. autorizando a 

nbrir o credit.o de 27 :140$, para a com-trucoão ct0 nm:i. linha 
telegraph ira Fmt.rr. Xiririca o Ypornng-n; com snhst.if,u tivo rla 
Commissão de Flinanças. -

F.ncerradn o adiaria a votação. 
1ª diF:cussão do projeeto n. 1 Hi A. dP 1920. considerando 

tolegraphislns de ;:;• classo as adjuntas do.. Uepnrtioão Geral 
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íJos Telegraphos, com mais de 15· annos de effectivo scrvioo, 
cnm parl.'lc!'!r contrario da Commissão de Finanças . 

Enr:errada e adiada a votn.oão. 
1 • discussüo do pro-,jP-cto n. 257 A, de 1920, elevando {t 

2" classe a Agencia Poslal de Jaquarilingn; com pat'eccr con
L1•:u•io da Commissão d1! Financas. · 

Encprrada e adiada a ve>t.aoão. · 
Discussão unica da em enda do SPnado ao projeclo n11-

0 ml"'l'O 20·f, <ie rn2.o i:la Camal"a, abrindo o orl'dito s11pplP-me11far 
de 352 :000$ á· verba 3• do oroamcnto vigente do Minisfcrio 
da. Vini:ão e Obras Publicas: com parecer da Commissiio do 
Vimmoa.s favorave-1 á refel'ida emelnda (vid~ pro.jecto nu;
m<>ro 201. B, da :l.920). 

Encerrada e adiada a votação. 
Encerrada a 2• discussão do al'Ligo nni1~0 do projccto nu

mero HO A, de i920, mandando entregar ao Estado do iMa.
ranhiio a ((nantia .. de 895 :272$751. 'luro, arreondnda peln Al
fnndega cfo S; Luiz ; com substitutivo da 'Commi~síío n~ Fi-
11nneas, fic::mdo adiada a. votação. · 

O Sr . Presidente - Esgotadas as matcrins c:>l'.':1 discns~ão, 
Yn11 !(lvo:ntar a sessão, designando ,para amanhã ~- seguinte 

ORDEM DO DIA 

Continuaçrio da votacão do pro.iecto n. 589 1\. «ic 192{1,. 
rio $ .cna·do. Nitabelccendo as eondi.ções a quo Sl) devem sub-

. nwt.f.(lt' os E>stranirniros resi<lenl.es no Brasi l para o fim <fc 
obt.E1t'em o titulo do :na tura.liiaoão: com parecr.or da Commissfio 
ffo Gonst itui c-úo e Justiça sobro as 11mcndas . (111ni:ml:i n. 2 e 
~rg-l1intos) (2• <lisaussã'o) ; · 

Votnr,!lo do pro.iMfo n. 575 A. de ·19so. nutori7.ando a 
nhrir o credito {!e .11 :800$, ·para corn;trur..cíio de mna linha 
1 nlngraphicn. entro Piedade:. " So rocabn .: r.om subs tilu Livo da 
ConirniBRii.o do Finanr,as ( l" discussílo) ; 

Vot,acão {fo p r o,jt-cLo n . 631 , do Hl20, nhrinrlo o cr('r!ito 
('~per. i a! <l e 13 :083$333, pnro. pngam('nto a. RandC1lpho C:outo 
' (~· <liSCll !:lSão ) ; • 

Votnoão do pt'ojeoto n. 032. cfo mio, abrindo o rrndito 
t'!';p P.cinl de 2G : 'i54$223. ou ro, p ara. pa~a.ménlo no I.loyrl Ronl 
Hnlltinctez (2º <l.iscussão)"; 

Votaoiío do pro.iMt.o n . 69~. <!é 1 ~20, abrindo o crndito 
"·~PnC1i a! rln ~ . ool): 000$. pnr1t pngamonto flo s11hv1mcões 011-
Yi<ia!'; p ela. e.onstruccão d0. e8tradns de rodagem (2 ' dismissfio) ; 

Votnc.iío do pro,iAot.o n. Ci34, de 1920, abrilnr.io o crodito 
n~p<lcial de '1 :'Oüi.wpft.00, pnra p ug'Umen.tQ n Ciqil}lormo Pci·aira 
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de Mesquita, Oscar .Jorge Pereira e Miguel Souto M.ariath (2~ 
discussão); 

Votação dó proJect.o n. 23.1 A, de i920, desper:dendo até 
150 :000$ com a construcção de linhas telegra;;hicas de 
Ferl:'os á estação. de Escura e de ] 'erros a S. D<1mingos do 
Rio <lo Peixe; com pareeer favoravel da Commissão de Obras 
Publicas e substitutivo da de Finanças (1• dis~sf>ão); 

Votação do projecto n. 286 A, de 1920, transferindo aO: 
Estado de Minas Geraes, mediante accôrdo; o rn!\Lerial des
tinado :í navegação do S. Francisco; com parecer favoravel 
dtt Cómmissão de Finan<;as ( i • discussão) ; . . 

Votai)ão do r>rojecto n. 317 A, d-e i920, autorizando a 
éreação do cargo de almoxarite dos Correios da Minas; com 
parecer contrario da Commissão de Fínancas (i & füsetlssão); 

Votação do .projecto n . 570 A, de 1920, autorizando a 
abrir o ·credito de 27: H0$, para a cónstrutção de uma li-' 
nha telegraphica entre Xiririca e Yporanga; com substitutivo 
<la Commissão de Financ.as (P discussão): 

Votação do projecto n. 115 A, de 1920, considerando te~ 
lelegraphistas de 5" classe as adjuntas da Repartiç;fo Geral dos 
Telegraphos, com mais de 15 annos de e·ffectivo serviço; com 
parecer contrario da Commissão de Finanças (1" discussão); 

Votação d·ó .projecto n. 257 A, de i920, elevando á 2"' 
classe à Agencia ~Postal de Jaquaritirnga; com parecer con-i 

· traria <la Com missão <le Finanças (1 • discussão) ; 
Votacão da emenda d.o Senado ao projecto n. 204, de 

1920, da Camara, abrindo o credito supplementar de 352 :000$ 
á verba 'Si do orçamento vigentP. do Ministerio da Viação e 
Obrne Publicas; com parecer da Commissão de Fina.ncas fa
voravel á referi..:J.a emenda (vide pro.iecto n. 204 B, de 1920)] 
(discussão unica); 

Votação do projecto n. 140 A, de 1920, mandando ~ 
tregar ao Estado do Maranhão a quantia de 895!272$751; 
ouro, arrecadada pela Alfandega de $ , r_.uiz; com !mbstitut.iv~ 
da Com.missão de Finanças (2ª discussão); 

'Votação do requerimento ill. 79, de 1920, do Sr. Maw• 
ricio de Lacerda, pedindo informaç\fes sobre concursos de 
medicos da Sande Publica.; 

2• discussão do projec.to n. 582, de 1920, abrindo o cre-. 
dito especial de 3 :276$314'3, para pagamento a Manoel Qui
rino Jorge e Americo .José Ord·amo; 

2• discussão do projecto n. 597, de 1920, abrjndo o cre
dito especial de 1 : 2i7$136, para pagamento de dm·erenca <ie 
gratificação a Eduardo Francisco dos Santos; 
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1• discussão do .projecto n. 586 A; do '19.:W, cousi<leranc!o 
âe utilidade publica o Chrb de Regatas do Flamengo; com 
parecer da Cornmissão de Constituição e Justiça; 

1 ª discussão do projecto n. 638, de 1920, autorizando a 
abi·fr concul't'encia publica para o estabelecimento de uma 
Jiinha de viação maritima. entre o Rio de Janeiro e Nitheroy; 
com sul:>stitutivo das Commissões de Obras Publica~ e de Fi-· 
nancas); 

3~ discussão do 'projec~o n. 360 e, de 1920, regulando o • 
sc1;viço de aviação; 

Discussão especial do projecLo n. 6~~' de 1920 (redacção 
da. emenda approvada e destacada do projecto n. 443, da 
1920), abrindo e.redito para a creação de um hospital em 
V'lla ·C.:e Caldas Novas, Goyaz. 

Levanta-se a sessão ás 15 horas e 15 mi.lnutos. 

153ª SESSÃO, EM 2 DE DEZEMBIRO DE :1920 

PRES!Dh.'NCIA DO S'R. BUENO BRA:."'DÂO PRESlDENTJ> 

~\'s 13 h.oras comparec.em os Srs. Bueno Brandão; J'uve
nal Lamartine; Octa<"ilio de Albuquerque, Eohigenio de Salles. 
Costa Rego, Prado Lcpes, Lyra Castro, Cunha. Machado, Luiz 
DrJmingues, Agrippino Ar.evedo, ~t\.rmando Bur,lamaqui, Tho
maz Rodrigues. 03orí.o de Paiva, Edu;;;,rdo '.r'-vares, P·ereira de 
Lyra, Pires de Carvalho, Mal'io Hermes, Pacheco Mondeis, 
Seabra :Filho. Arlindo Leone, ·Raul Alves. Elpidio àe Mesquita, 
Eugenio Tourinho, Leão Vellos:o, Heitor de Souza. Sampaio 
Corrêa, Ni:canor Nascimento, Paulo de Frontin, Vcl'issimo de 
·1\!cllo, Francisc.o l\Iarcondes, Mario de Paula, Mai11ricio de La
cerõa, ~<\:ugusto de Lima, Ribeiro Junqueira, l<'rancisco Valia.
dares, Americo Lopes, Odilon de Andrade, Lamounier Godo
frcrfo, Josino de Araujo, Fausto FerTaz, Moreira: Brandão, 
füml Sú. Honorafo Alve·~. Carlos Garcia, José Roberto, Barros 
Prnfeado. Cesar Ve-1·gueiro, Mar·colino Barreto. José Lobo, Ro
<lrígues Alves Filho, Olegário Pinto .. Pereira Leite, Luiz Bar
lltolomeu, .João Pernetta, Alvaro Bapliista. Ca1rlo,s Pe-nafiel, 
St•r·gfo de Oliveira, Marcai de Esr.obar. Octavio Roeiha, Bar
ho8a -Glonualves, Joaquim Osorio e C;urlos +"la~imilian:o (6'i)., 

O Sr. Presic!eti.te - A lista de presença acousa. o compa...i 
r~dmento de 61 Srs. Deputados. 

Abre-se a sessão. 

O Sr. Ephigenio de Salles (suppl.ente de Secreto.rio, st:r-' 
vindo dr. ~º) 'Procede à leitura da actU; da se~sã.o antecede-nte, 
a qua:l é, sem obS'ervações, approvada; 
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O Sr.: Preaident~ :.- Passa-se ;i leitura d() c:t:l)edienle. 

O Sr. Juv-enal Laniartine (.2" Searetcu·io, .servindo de .1°); 
i.n·occdc á _leitura do seguinte · · · 

EXPEDlENTE 
Carta: 
Rio, 1. de dezembro d'e i920. ,..- Exmo. Sr. l>residenle da 

Camara: 
Por ruolivg justo, devo ausentar-me hoje da Capital, só 

podendo regressar no dia 13 .do oorrente. 
Com e.sla communir...ar.,ão a V . ~x:., ~presento minhas a.1-

lcnci~as ~audações. .:_ Albtwto Mllt'<miitlo. - Inteirâda. · 
i::Tffü;io-s: 
Duis <lo SL'. 1 • Secretario do Senado, de 1 ·de dezembro, 

comnmnicando que aquella. Casa. do Congresso Nacion.a;l nessa 
data adaptou H enviou á sanccão as seguintes proposições 
desta Ca.mara: 

Autorizan<:lo o ·Governo a entrar cm accõrdo com a Cai
m~!'a l\l'Q.nicipal de Lavras, Eitlarlo <le l.\linas Gera.es, para o 
fim de transferir-lhe, por venda ou arrendamento, a linha 
de bonds e instaJJa;cão bydro-ele~lt'ica da Estrada de Ferro 
Oeslé de Minas. - Inteirada. · 

iA~..itori?.&ndo o Governo a abrir, pelo M:inisterio da 
Gu<ft'I':t, o credito de 77 ~226$, supplementa.r á. vei:ba; 6\ -
l•abricas - do orçamento p~ara o aetusl e:x:erciciô, destinado 
ao pa~am~ntn, no -corrente anuo, de 400 opcl.'arios com quo 
foram augmentados os quaõt·os da Falbl.'ica. de Cart.'Uchos o 
.Arl.ef&ctos de Guerra, em virtude uc revisão dos mesmo:; 
quadros, - Inteirad<t. 

Do tn<lsmo -.senhor e de igual tlaita communicando que o 
Senado re.ieH~u :i.lgumas das eme'n!das d(',.s(.a; Cwmara ao pi·o
j (.'c lo u1odiíicando em pai-te a lei dciwral. - A' Commissão 
de Const.it.ui~io e Justiça. 

Do l\hnisterio da Gucri•a, <le :iO de noYemuru u!Limo, ru
"·Jando as seguintes ' 

lN~'ORMAÇÕES 

Sr. t º Sccrdal'io do. (;amara. dos Deputados - Em1Wuúo 
parecer, qnnn\.o á- ·parle i·clnLiva ao Exe::-cito, sobrt~ a 111·opo
::il,:·:i<i dessa. Cum:.u·a do q:uc irala o avulso que ac;om.pauhou ti 
"osso offieio a. 53~, de :!O do co1·1·cnf..c. regulando o 11tceuchi
mento llas Yagas que se uerem li<) quadro da ofriciafidudo <ln 
mesmo Exercito, da A1·ma.lla e Bri;.:·ada. Policial do DistrieLo 
Pt•tfot·al, cabe-me dizer que. tendo siúo commettido a uma c<>m
missã.o, cm vfrt11dc dlo urt. rn <ia. lei n. 4. '628, de iO de ja
neiro do :presente anuo, o -e:studo d<} uma ºlei de promoções, 
cujo projeoto .dentro e~ brc'Vb s-erá Stlbm~tti<lo á sua con;>i· 
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dc1·açoo, e achando-se o assumpto a que se re'fern. o dito avulso 
ennt.emplado nesrn estudo, parece cuuveuieilLe aguardar o pro
rnincíamento do Poder Legislativo, em relação ao vrimeü·o 
pro,iecto~ Saude e fraternidade. - Calogeras. - A qUJem :l'e~ 
a requisição. 

Do Ministerio da l!'azenda, de 30 úe novemln·o u!t.imo, en
võando a seguinte 

~lENSAG!:.M 

Srs. Membros úu Congt:cs:so Naciunul -- llemM~eu:do-vo!!> 
a exposição do Mi.nistro da Fazclldil. Sõbre a 11 l.lvCSêidadc cte 
ull1 ct·eJítu especiàl de 50 :272$927, para occon'er ao paga
;rrento do que é devido à llott1Ualdo de Souza. M~llo, cm vir
tude de sentenc•• judi~iaria, ttinho a. hunra de vo5 solicitar a 
competehbe atitol1izacã:o pâra a )),berluta do alluriido crc<lito .. 

füo de Janeiro, 25 de novembro d!! i'.920. - Epítacfo 
l?essJa. - A' COmmissão de :Finanças. 

Do marechal Jos'é Caetu.no de l•'al'ia, de 2!1 do mez findo, 
'"1mm11nicand'o que assumiu o cargo de Presidente do Supremo 
'l'rfü.unal Mm tD.r. - rnteir~d~. · 

O Sr. Pnisidente - Está finda a l\~itura do expediente. · 

O Sr. Nicanor ·Nascimento - Sr. Presidente. não são 
passados muitos dias que desta mesma. tribuna, cba.mei a 
aLl.cncão da Camara. pat'J.\ os celebres cont.roows ,ou·torgados 
pelo ~r. Presidente da Repu.l:>lica, por intermedio da. advoca
l:ia atlminísti•ah va, aos felitissimos administl'adorés r,jas oliras 
do nordeste. 

Como a Ca.mara sabe, sempre me 00,f.i pelas obras do nor ... 
<loste, nacíonoaliáta de verdade, entendo que o Brasil d1w9 pro-
rnrar tanto ·quanto possível bastar-si} a. -si' proprio; dav.e looa
li:tJi,r no Brasil as intlustl'i~ essenciaes á vida il'acional; dave 
ttt\cio1m.lízar o ferro, empi-egar esfor\-OS. os mais systematicos 
e energÍ'C'Qs, ·t>at'a ter ~arvão p.ro,p1-io; deve manter e dl:*!en• 
,-01ve1· qua.ndo possivel a produccão dJl. borracha. 

Hoje, daOO, u. situa~.~º ec\'.momiea do mundo, s6 podem 
,;osar da verdadeira. índependencia os povos que teero as ma
Lorias p.1·üuas indispensav:eis. á industl'ia. 

Quexn não tiver ferro, quem não tiver combust,ivel, quem 
não tiv1:lr borracha scl"á ineviLavolmonte um escravo dos pai
zes qua tiv.eroem es~ producções, ou wmo ma.teria prima, ou 
t:omo produccão industrial. 

~ prô\la. ~fo quo assitn é, está em que os cereb1·os m&íor~s, 
nquclles cuja capacidade perrriitto abranger os p.roblemas 
mundiacs, estabeleceram, como base de sua politioo.. inoorna
r-1onal, a politica economica. Quando daqui oontempb~mos a 
acção da política int:.emaeroual e vimos o. tngfaterra ian(iar 
suas Yistª'8 para o Oriente é, em plena guerra.· esten<ier a.s 
linhas de seu e.xercito para certos pontos .Qa iAsia e mra ou-
.tros de lést.e europeu, á. prijn.e~.a. yis~a. os esQiri~ '1i8eil'.<>~. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 26/00/2015 11:30+ Página4 de 4 1 

il.NNAES DA CAM.ARA 

enxergai·am apenM a t>olitrna militar da Grã-Brêta.nha, qUA.n
do, precisamente, aquillo que -se disputava, em pleno co-nfHct<J, 
da gucri~a, digo -de novo, era ll. occupação dos grandes depo-
sitos do combusiiveL . 

Sim, o Que a Inglaterra plcitcM··a, querendo a. influencia. 
:no Ori·ente, eram -0s importantes poços de petroleo da P~r
. ~ia e de Batum, €ra a prep.onderano1a na Rumania. para ter o 
combusLiveL Da mesma fórma, desde Agadir, a luta era em 
:torno do carvão, como a tuta que se desenha 4ojé entre o 
Reino Unido, ligeiramente decadente, e l'J magnifica pot.en
'ciainternacional e economica dos Estados Unidos, é ainda em 
:toi·no do combustiv.el. 

Os americanos, dirigidos por bomens extraordinarios, 
eom uma vi.são completa das aittitudes economica.s da aetuali
dade ·e oomprebendendo i>eri'~itamente a relativiànrle dos va.· 
~ores, busea:m conqmsLar para a sua naçio, uma posição im
par no Univers~; e, ao me.srno tempo que querem 1t.er e man
ter o pred'ominio das industrias do ferro e do l'J.CQ, querem 
manter o predomínio da produccão do earvão, ma.ntel-o ainda 
na organização do eommeroio de petroleo e .seus derivados. 

E agora (is.to se encontra. uas revistas '1;Ulevicanas ulti
mamente publica-das), o emb&.te· e'llltr.e os dous grandes par
:tidos da. N<J.rte Ameríca apresentava sobre -estes dl()US pontoi; 
de vista: de :um OOido os gra.ndes idéaes :de .liberdade e -igual
<la.de humana, .defendidos um pouco romanticamente pelo 
ilresidentu Wilson ·e pelo seu representante c01 •. ; de outro lado 
a politieia imperial, expaDSionis.ta, <ly.namica,. nacionalisbr:I, dos 
republica.nos chefiados pe.lo 1Pr.esidente H.a.rding. 

Quem lê essas 'revistas, vê que a alma. americana, como 
todos os organismos que se sentem em completa exUberancia 
e vigor, tende para um vasto e:Xpansionísmo, para a oc
cupaçâo de la1·g& parte do orbe. O que a acoão da política 
internacional americana hoje orga.niza é a ·posse dos mer
cad.)S, <l a posse <las industrias, é 3 grande pToêiuccão in
dustrial o t.í o grande poder commercial, de que o girande 
poder militar representa apenas instrumenta e mP-io_ 

Ora, quem olha para o mappa novo das nações, quem 
llonsidora a predotninancia. mHitar e economica <ie cada qual, 
;pel·cebc, claro, que os Esta<lQs ,Uirui.dos ·se isolaram ~m uma po
Ji~ica solitaria unieamenw aaneric&na, centralizando e con.íu
sando todas as suas 1'orças, procurando haurir <lo m.un.do todas 
as energias I"liara se imporem, dominadores e victoriOSos, dis
p(\ndo de todos -0s elementos neeessatios á guerra economica, 
o á. guerra militar no dia. em que se tiver de verificar o tre
mendo choquo no Pacifico e.ntre O' Japão e a União Ameri-
pana. . .. 

Todos os grandes ca.racteristicos das ra~,as e da poJitioa 
das ra~a·s demonstram que esse ch-0quc é inevitavel. A ex
pansão nippo:nica, a sup~rproducção de homens naquellas 
~lhas é tão granàe que estes transbordaram e, atravessando o 
pceano, precipitaram-se na cosia occidental americana; e já 
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fran.sbo1·d:tm, e j ü s1• pn'tdp il am ai.é na,,; eosl as do Atlanf.ico: 
a inva:são .iaponr•rn rwlo littornl dp lo.\:,;14' <'lll f'. Pau.lo e no 
flio dt~ .Janeiro, :5C r•stubelcce, como torrenle impetuosa-. 

Diz o umh cmiJ11!nf1.! do,,; :;uciolugu:; qne lenho liuu estes 
u!Limos anuos, Gumpluvisez, qur. a~ luf.as hb;!or:10a~ Leem de 
~e empenhar sempre ao n·Lk1r •!as lulas de 1·ai;a:' _ A·queJ las 
que tc"m eon.:;cimwia de sei' Yiguro.:;as, f1.n·tissima::, turnam
.-;o expansionista:;, procuram .u l!.rnpassar o .seu tcrri :01·io, wt·ca1· 
zonas dilatadas de influencia mate1·ial e mi.litar. 

O Sn. l\IAT'l',\ i'1;,cuAJ.Jo - Depois que o tcn·iLvdo csl,ii 
po\'Oadci; e niio é este o nosso caso .. 

· O SR. í.\H.:.\:'\OH ;\Af.;Cl-"lBN'ro l-'e1·<loe-nie V. Ex. : esLou 
ao :Pacifico. . . · 

O Sn. .\l.vrrA l\tACJ1Avu - O q ü e ae.ho 6 q ,,.~ V. Ex. 
1•stá tra:r.endo 0xemplo,,; que não catJem ao caso hra:>ileiro, 
TJOt'QlH' 1.odos esses povos se cxpanrli 1·a.m depob q111•. u respe'" 
dh·o tcnito1·io (':,lava povcndo, e o nosso p!'Olilerrrn. por em
quanto, é ainda povoar e agricultar. a;;ricultar: e poYoar. 

O ~n. :\ltC.\::-1UH .NASCIJ\IENTO - Tomarei u t.!'u~ma, que 
nfo ti offcrccidn pelo illustre Dê(iut.ado por l\li•nas, para outru 
úiscurso, quando for opportuno. 

·O Sn. l\fA'l'T.'< J\IACHADo - E V . .Ex. ~abc que o ,julgo 
cm absoluto co111peLe11te para i,.;so. 

·O Sn. N1cAro;on Ko\:OCL~rn.:-;'l·o - Ac;-rade:.:it.lo a \'. !!.:::;:. : 
m::is, por ora, estava eu dizendo qur, as rai;as qu·~ ~1.· ~P11t.e111 
01rnlciltas e Jor!es. tt•ndcm para o •1x11ansio.uismo. vant Ul
lrí).passar os 1imilc~ de suas fronteiras e dila~m· a~ suas 
mna~ de influencia; e aqnc!h•s pow1s que as::iim proc:edem, 
não sú pelo impulso· de crccic.:imcut,u dos 01·g·uuü;111us Jlº"~an
tcs. mas lambem pai- um alto ~sl.ado a~ conscicncl:\, di
rigem css1} es:pan:::ionismo. es:::1' impeda !ismo, eon~t:ienLPmen-
1.~. pu.ra o::; pontos do globo om qne podem haul'i1· as fuille~ 
de Yit.la que lhe::: faltam. · 

O prcsi<lentn Hou.-;ov('[t, nu. 8li'c1111011.s f,i.f'c, lull! uma µa
i:-inn. maravilhrn;a de vigor r dr cmc1·1_üa. nn. qual d<!darn que 
•· ,·nlle <lo .·\ nrnzo111J!-l ó r~ucta11HmL1• o eanLo du ti~1'1'a, o ha
l1ircit {\tt<le :-;p lll'1d1~ dü~C'lí\'1J]\'111· f' aµir o t;if{ll!ILl~ UUWl'lciUlO. 
E snlienta q11" 11u1 do~ P!r'lll1'l1to~ 111·imnrrliu•·~ d:1 \'ida in
d11.~ll'ial eunl1~111pu1·11111•11 virú a i<i't' n \lº""''· d<1 ho•'t·ad1~1'. !', 
111111u L'" i..:~1111.los .IJ11idoi-: 1HiC1 l\•i>111 ••s,.;a rn·o.Jul'1;úo. unica 'li.lá 
lh1•s l'nlln p1u·u c•u1upl1'!n1· o <1111ufro <la~\ .~uu~ 1t1ati.•rü1s 
1ot·in1<1.~. 11 .~.~t'IH'iut·~ ti illr.ll'IJl'lldt!JIC"ilL r.•t:rniomfou. ~ milit.ar, 
11rf{l'. t\ 11;;~1'111• ia 1. JJlli'U u ·1l<~H1.111vol \'irneHJ.o du r;u:u prh' ilu
~iuda. iL })IJS~I~ thtii riJgiÜI!!< t~UO a p!'Odt17.Clrl. 

. O ~n. J::p1110EN1U_, DE S.\LLt·:s - · F.oi a 1.m1;uua l1Ut1 ellH 
\l.'\ll faze!'. 

e. - Yvl. xur 6 
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O ~H. · !\1GANOH !\Asc1:.11>i'\'l'U - _-\~i:;im, a viagem do emi..., 

n cntc l'i·c:;;idcule da fü~1HJbliea dos ERlado!! Unido!:i nãu obe
~Jet·1:u ~ô a uma 1 nmlencia v1~11wluria.. a uma i;Ul'iosida,ue d u 
fo1·ll!: ub~iluN~u lambem a um e.-;Lauu (iti sub-t:un~dent: ia. in.1-
pul:-;i uuadora. 

Ouaudu elle val'a uqui ~t~ dit'iH·iti , µi·oeur.•uu touazmcn LD 
~iravcssar do Brasil prer.i~am~nle as ~ona!:l em que a bo1·ra
c l1a é nativa e s1! oi l'?:;e11volv11 eum ·p1·odigioso vigm·, d izendo 
qui.> \'inha fazer 1Je;,;1:obP.rla~. ;;f\Ographit',;is, não disse nada 
qw~ não fo%1~ !J1'ofu11da111 enle verrl:ip!c i1·.n . .l<illl~ vini1a cft'e
t:·l ivanw nt.e J'a%Cl' ilc!;eob<~rta1". 'H!ririr!ar aquillo de LJUe .i ~í lh e 
til: ham :;itio dadas indil·a<;ões :;1!i.;-m·a;; H cerh1s: vinha. a vcti
guar e avali<U'. 

Não l'J'1!ia \'. Ex .. b r . l'residen.i.1~, qut: eu, bmlla t:unfra. 
a vi\' Jliza\'ão arn1~1·i1:ana 11P.11lmma J>I'E:\'Ln11;.iiu ; nenhum JJl'e
L',uncdLo uw :::1~·11a1·a da juunP.n~a (~xpan::;ão amerieaua. · uue 
udmit•u 1:01t11J 1na:x1111u dt! . 1~11m·gia e u i ~ vida. hnmuna; elles 
t: ump1·1~LJ1 ,_, s1~1.1 dcwe r: e~t ão real i:'.<U\c.lo u seu de~tiuo h i~to-
1·i1•0. 'l.lr:; t>1Jv~ 1 l ve1,lllu quau(l1 pos:;;ivel a:; e1w1·gia.~ int!iviuuacti , 
u L'~"en Vlll Vf'ntlo. na ra1;a am cl'icaua 1.otlai.; as en er gias ethnolu -
0i<:a,;. l'l!a f iza ud1.1 ti t~resei11Hml.o tia n ac;ão arnnr icana >(l u B::
taLlu amcric au1.1 ao 111axiuu.1 d<~ sua ,pol.<•nci;t humana . 

Hnnl 1·m. quaJHI " di::i~e ao íllt1sL 1·1• J)np ul.ado p elo E :;taúo 
de ~1 inas 4; 1•1·ap,.; qw' 11ão adia \·a «•'·t·iminosa»· a a~1.:Ju . amcri
ea na. dP\'ia 11iz1.•1' q1.tl', au 1•onlTa1rio. a:.:·hava-a louvavcl, dignai 
'Li •J:' 111ui111'1"~ applau ;;os. • .~os niais ar1h' ntf.· :~ o>nH1Li!:i iasmos. 

· (i1·(t11d,..-:. <'Xlruur·d i11al'ias llom1•Jl!o; l'S::<l'!-' l'•·~pr1~s<ml.aulc::; Ja 
.\n\t~t·ica d11 :'\oi-l.1'. tJtH', 1·0111p;·r•JwmlP111l11 a Úl'sl.inaçà.o d e l:;ua. 
lJl\l.l'ia. l'c•al i%all J, 1'0 11",Cil.\ll.i l'lllt'lll I'. 1•,.;.la,.; :tllas final'ÍdUUCS, 

:\ e u,. i-;;ia :m JPl'i1·in1a , ""I cnd .. tHl 1~ 111•lt•s mat·1~s a sua i11nu-
· 1ncravel frot a e~ p1• l<.·~ 1~out.i11 Pnf1:!> u.-1 :::f'llH c·o11111w1·ciautc~. 
abraugP1.1do l odo~ os po\'o:-. na t' l'UI' d1~ . .,, , ~ li !> 111 ~g:<w io~. lcvandt• 
a capae itlatl•"· a • 'H•~rgiu 1wganka d1• :-:1u1." {.H'Pparac:..ões iudu:;
t.ri ~•··~. ao,; 11ia :xi1110!" al;.:al'i:m1os q1w a hl1tlla11idad~ a Ltingiu. 
r ea li%a 11 uia a·,.:p iJ·a1:i1.n 11i t.h1!a na. ilP 111a1·11 w1ll1mm gTàindcza. 

• O lw11u•111 a111,.1·ii·a.11''· 1·xnnii11ar11li1 1.odas as stnu uwd is.l; 
~ ludu,.; n ~ sua.-: Hiil\ illla:<. 1·c•td iza p1· .. c· i"'a111,•11!.1 1 ª" µTa nele:; 
.lll•.'tlida,.; du horw•m spa1·ta111>: Plll al;.:unms 11 s11ru•1·11; ú o lu11n1!m 
qui> all inµP 11 111axi 11111 d1• \ 'Pll,11·ída•lo• 1m 1·111Ti1 la 11 Hlitxiu111 dt~ 
1·11tll'g'i.a 1111 1•sro1·1:11 d 1• i11 tPH!"i1 lu1l1• a;.:;.:1·1·.s.sh·n .: ' " 111• n•.sist.e n
<"ia. d,. 1·u\1al'i1fac.l1'. li•• iu idulivu:i purn icll'al i.-;al'. pa1·a imagl
JI U I', Lt OS Jll'Ol' I'"'"""' da,.: i 111 htlOl l'Íll )<, •'li\ 1 ndas 1'.SSU" ª" li\' i<l'tufos 
i.L•tn l u nl11••111 l nda a 1·np1wida<I" ruP1·1·nntil " " L1l 'l-\'UJ1izu t· Ioda;; 
Ni!!!US t'lllp1· .. 1.a .s. lntlas .. ~~ª" Pll t1 1•;:ia:: tl• • l'l{llilihrin na ac.,;ão 
olo l'Rpilal dr· n10cl11 q11 1-, t11t!s 1U11 na ud i\· idt1d'1~· ha111•n r ia. µu:;:::a 
o b l l't' t.> nlli,)(Í!llu de• \'Ulllni,:1•ns n saldos.. 

l.sl o, JH11·1•111. 11ii1J •'. l:it'. Pt•t>sitl1•11!.1'. . 11u.úu d(• een:::u 1'ln·11I: 
nn!.p,.: 1'.1 cll' !ou \'lll'. (i 1·nnd"s 1•.xl 1·u.1.11·d ina1·i.r1~ t1onwns ('.~se~ qu~: 
·i ealLrnm L'lwr1.::ii·•111w11tc 11.; de:::' inos 111a0u i l'iL:O::: dl." sua rn11;a ! 
Qt1<• Hll1.'s sr• af.i 1·l'lll snlwe a.s 1·i\·11::: do.~ oul1·0:; contincnLc$; 
qtt1! e~mag;1 wm e d o mi 1wm a~ indusLr ia s úos uul.ros povos t!. 
pclu commcrcio, avassalem e;,isw;· "povos; que <:·hcguem. como 
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chegaram, a uma tal inirnsidad''- eommereial no Brasil, quu 
já aqui 3 7 % do eomme1·eio ó ameri1.:ano. 

IsLo f;<Í é louvavel. O que, porém, não ü lo~1vavd, é que, 
:ia passo que as granl1cs ua~ões .do mundo urgauisam suall in
rlustria::;, seu commcrcio. a ·;;w:i1 rc8isleucia mililaL· e ecoriomiL"a 
\!ara conservar a p1·opria auL01wmia; no momeulu em que a 
Inglaterra faz esfnq;os espantosos. sinergiens e liel'oicos parai 
manter capital. reorga·nfaar o trabalho, para díscipl(nar as 
incluslrias. para oblr.1· o m::iximo de prodUl'_ção, excoutando 
\"a:;ta remodelação do conuncrdo e da indudtria; na. hora cm 
que a };'rança jü conse;;uiu (ao que se d'iz) restaurar tre.s 
quinta::; parte::; de füaS regiões devastadas cm que a Al!le
manba come(;a do novo a :;ua nu,·rgu<;ão miundial, o desenvol
vim('nl.o extraordin::irio dP. sua;s industria~ 1? ingTe:::>sa de novo 
no f:ongres~o das grand·cs mwõcs; em que todas aqucllas pa
trias, batidas l>cla. guerra durante quat.ro annos, arruinadas 
iwla rajada de um lcmpoml de odio, fc1-r0 e fogo. pelai forçai 
•!Smagadora da maior dcslru.içãn que a humanidade .iú. con-.. 
frmplo1.1: ao pas~o que a~.-istimo:;: a esse espcct.aculc de todos 
l'S:>es povo::;, dcfoncten:do-·3c !rnl'Oicamen:te da dcslt•uição. de 
abflorpção; e da ruina: vemos, do outro laJo, a-o c~pcctaeulo 
fragko ll fm·midavel de uma na\ião. que, clla propria, se en
f.rcga aos conquísladorc:>, como certas mes::;alina;,; q\1c, a.vida>s 
dn se p1·ostituircm em 1mblico, ::;u ent.r~i;am ao \µrimcil'o 
ÍJ'.'.ln~<'Ull(L'. 

Patl'ia iufr>lfz. que. na ·hora em qur. as maiorr.~ energias 
humanas tra1..~ailtl as liu lias fortes ido nacionali;;rno pal'a a ~•ua 
r!dr.::;a, rlla p1'opria, <~om o rotulo de nacionalismo, aggres
siYo i't::; raças aW't•st1·at•:;. pro..,;l-itue-~e liO lcit.o internacional e 
r.nl.rcga-sr. ao r;oderoso que o.• exige o a que-i· <.:om descarada 
in·.;olm1ck •. 

Qual é o :\$l>t~d1J da J>ulilica. contem poranca. da IPOlitíca. 
r•ermomiea no Bt•asi l? 

Gorl.'\1p1:ão. dcgrada~i"io. anniquilame·nto da pa1tria. o a en
frr>ga das suas fm·i;a::: maiore:; - vi\"as ou lalontm; - ao es
tran;.ciro. 

Quac8 os conil'ado:; que imp1·c::;o:.ioua1n e inlc:ressam ao 
Guvcr·no ? P1·eci~anH'lli·r~ aquc!l{•:> ('lll que a riqucia nal!ional é 
enfr·pguo ao rstr<)il:.;"Pil'o ! 

O quP H" J'e~ i:om 11 cuntL'acto tia ltabfru. Irou i' Enll'cga
ram-~1~ i.Jcfinil ÍVaUJ!'Ilb~ O frl'l'O, n ~LllllH1C'l'\~io e Ul\l fll'l'lO bPn
> llei1·1.1 ao p:-;tL·a ngl' ir·o; 1•ui r·egou-~l~ uma exleu~u. ~11m1en~a 
zona do iufcriol'. 11~. qual iodo o t'Otnmi>rdo d4•.vf'l'(t H'I' foi1o 
exdusivamenf.l' pelo e;ill'aU;::l'iro, iwis qu(' é uma tia,.; t'.lau~ulas 
r.lf!~.sn lcon ino contrncto qu<' as ktTUS ao lon;;o da!:-i linlm::; IlN'-
1.uw;um uu l•:-'lrani;ci1·0, que pod1~ní L~sLabelecet· f.ouu:-; a~ :-óURS 
J'eilul'iac;, Lodo o :::eu co1m11e1·cio, :;1!m que vui;:;uc itll1>oslo ul
:.;11111, fudcrul, c~tauuar ou mtmkipal ! Tmn a i:;ew;:1o com
plda Jp clit•Pif.m; pura l.udo quanr:o impot;leu1 e v1mlh.1.111 tw 
longo dce;~a Jinlia, 4~lll uma zona infinita. 

Pergunto ;.i eonsci1mcia bi·a~ileira: na honi. eUL que~ toda!:i 
l!~sas mer~adorias c:!estiuadas aos ent1·cposto:; csLtangcü•ot:r da 
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!Habira entrarem, t:om i;;en!;ãO ue imposlo~. quaes os com
n1m·ciahLcs nacional!::; que, não estando nas rnc::mms conuiçõe::;, 
p<JJ(mlo 1.wgada1· ·t ~i elle::i ;;osam de um porto para importa~ 
çào do :;eu carvão, ll l!::ii::ie porto não ficam :;ujcilos au~ regula
~nen lu:: fü;cac:;, ·ao:; imposlos, quem poderá cuncotTet· com elles 
ues:m imporlação, p rincipalmeu te de minereo ·! 

Jt:' a re:;;oluçào sysLemaLica do gov~rno lie •mlrega1· dia po.r 
dia, grat.lativail~cnLc, á6 lenazes ameL·icanas loda a euer~ia, Locta 
a vroduci;ão nacional. 

Que se i'e~ no nol'deste 1 Sabemos que a Gamara autorizou 
o Gu\'erno, cm urna hora de boa .fé !! -0ommoção, a realiz.ar o 
saneamento ueonomico dessa e.xtraordiuaria zuna pata que 
uma nova fonte de pl'oduc~ão viesse augmentnr a ponderaucia 
do 13ra!;il uo concur:so muudi.al. Mas quando tivemos de cele
brar o coulracto, que vimos '? O esbanjamento dos dinheiros 
puhlicos, :;em que até esta hora se tenha. IJl'Oduzido uada, como 
esse:> · 4õ. 000 contos gastos em diarias aos petits ci•e·vés d~ 
Avenida. 

E quando auLori.,avamo!> a que :,. 1;-0neul'reu(lia ~ ~um
prisse :µara que, por int.P.rmcdio della, tie l'eaiizassem honrada
mcnl.e os m nlhoramcnlos, de modo quc os vastos cavitaes em
p1Tgado;;; n~o só viessem a ben~ficiar e:s::a. região enorme 
como lambem beneficiar os çapilalistas internos, a engenharia 
intel'UtL 1! a capacidade de lrabalbo üüe1·no, tudo isso passou 
para a mão do:> e::;tranhos . Era uma immensa massa de di-
11tieü·o que iria aproveitar áõ::i capiLa!h;tas, aos oper at'ios e 
auxiliai• o commere;io brasileiro nu oompra de todos os arte
factos, macbinismos e ut.ensitiot;; necessarios a cssà obt a co
lossal . Logo, o que i;e viu ? Um sysLema em que se marca 
como leit fl!otiv isto: que esses contractos sejam ent1·egues 
ao c~lrangeiro. E ntregues, como ? Abriu-se concurrencia pu
blica 1.1ara (jUC todas as nações do mundv e oi:; proprios brasi-· 
leirns conco1·1•cs::e111 a essas obra::; v ela capacidade Ju.s seus en
genhcirus e capacidade do~ seus capitalista s. p ela en!3rgia dos 
seus t~mprchendedorcs ? Não; Jornm clandeslinoii, ::;ubropticia
m eu le etllrugues sem coucun·encia publit:a au cslraugeiro. Sob 
tJUe pn~texto ·1 Sob o p~·etexlo de que só e:;~us ~strangeiros 
pos,;ulam os apetrechos, a apparelhagem ncce:>:;aria â reali-
2ação uos grandes nrnlhol'amentos. l\las, quando o observador 
vae exmuinar o:c: conlractos e verificar si ll e facto e::;sas van
:f.agens 1:xislem, si os contraciautes enlram 1ws contractos com 
os,,;a app;u·elhaµ-em, c!c que ellc~ e seus advogado::; se di<rntu sc-
11horc:; nuicü" do mundo, o que vehfiea ü q111J u[o i;iio obt'i
gados a ent1·ae i:om e,; st.· ~ appat·e lhos. núu l1ntt·inn com um 
uuicc.1 alkalt~ 1.• o Gü\'1~tno ll'l'Ú d·e fot'nl'c'L'l' todrr. '' 111111a1•clfw
fJOU f,111n se: di:.ill. s1!1• pl'ivil':fJiO <lesses s1.mh1J1•es. 

l<'P I i:.mient.!' e:;sa ho1·a de lyr·ania t'· (·1it· 1 ·u.p~·ãn n rw está 
marcada .-:1'.1 pela palawa ua op-posi~~ão; a ;-; rnin hus palavras po
del'iam sP.r su:<p~ i t.as e os meus t;t>llegas IJOderíam dizer e 
a Na1;ão P•~n::;ai: que não eo.:.\ou def enâendu os i;t·ande;:; interas-
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~rs brasi!P.iros e apena~ estou cnndo expansão ás minhas pai-
xões odientas. ; 

Não, Sr~. D~putados, a emoção com que eu por vezes 
fallo. a vebemencia que. pol'vent.ura. dá um cnlnrido demasia
rfo ás minhas ptiiavras, não t.r~dm;~m nenh11ma ant.i.pathia, 
nenhum odío pessoal ao 8r. Prrsid1mle da Republil}a. 

Considf!ro o Sr. PresidentP. da Rcpuhlica. - P. é por isso 
11ue a minha vehemencia ruge - $. Ex-. apparecP. aos meus 
olhos como grande dissolutor da naeionalidade-.como homem: 
qne represr:mf.a o rnaximo d P. coa.c1cão publica. o F>xpof'ntP. rle 
~dynami!'mo quf' pt-t'n'liUe 3. inv:l!:liin rfl'!sta pat.rla. n rlôminio 
dP.sfa patria. a conquista deste pa iz, dia. a dia, pela a.udacia. 
não .rnmbatida dos r.onr1u istndorP.s . 

Ainda hontem. Sr. Presiden te. tive conhecimenf.o de epi
i::odio exf.raordinario, expr;e;:slvo . Como !t Camara sabe. todos 
os Mnlractos europeus h o.iP se rc>i::olvcm por paµ-am en t.os de 
t.il.uJo:-. As naçõe;: eu r opéas entrP. si resolveJJ.1 sempr+~ p or em
prestimos novos. subsf-iluindo os emprest.imns velhos por 
transacções rniyas. r omp ensa t.or .ias. qu<' permittem um ,iogo de 
credito e a continuação dos negocios. sem troca de met.aes. 

Tiv1~ hnntPm a informar.ão prrr·isn. exar.fa. rle f[Ue. quando 
os ne1mciadnrP"- da Au:rilfoirl? vieram ao Brasil. traziam o pro
flnto d{l rf'sch;ão rm t.itulos frdrrn.f'~. ·filuln!'i r rrcrb1~1· o pa
gamento da rescisão em f.it.t1los fo1iP.raes. t.ih1los onro. E aaui 
rhe~ados. foi prrcisamente o inf.ermP.fiario admini~lrat.ivo rins 
:ir.to,,. orrulto~ do ~nverno 'lll" os indtwin ::i s11sf i>ntnr qu~ essa 
trasar.<:ãn não f>~ fizf!RSP ern f.itulnr<. pm opPrar,ões de r.red it.o. 
romo o bom senso df'tP.rminava. m:l !': qn" i:P fiz P.i;,,.Pm em hnm 
miro. compradn no merca.do bra$il f!iro 011 no!': mercado!': P.uro
PPU~ ii r.n.'lfll di> ru.t:i onetai:ã<.l n11 peln mPno;; r.nm n ronr.nrSf') 
<lt>lla. 1) nos!'o <'amhin dP.sC'PJI ron~irlPrnvP.lmf>rttP. 

E:::ti> {~ o l'st.'lido al'.t.nal do Rrn~il . 0uonrlo n;i pronrioo> ne
cmriadnrf>s satnr:uios <IP oswr:-crlít";; r>rn tif. 1 110~ o nrtl'm <ln En
ropn P. \.·ppm para aqui C'Om o rim n(' f:ize rl'rn nP.gociacões fn
f'illimas r í!ffi tif.n loi;. 1• o Govf' rnn FP<l,.rnl mv~. na h(Jra r?·a. 
flr;;r.ida do r.ambin, nff1•['f'l'P ns 11n~o111Pnln" em ouro. 

O ~n. AixAno B ,\P' l'l fl'l"A - - \'. Ex. l rm rer t.Pza di,;;so? 
O SR. Nr<:ANon ~,,!'lct~n~:o;To - Eu <lec-Iarci que tive in

forrr.n~õr!" prl't' isns. 
O ~n. AT.VARo R\t>Tl~T:\ -- Tn1'ormn1:úP.s precisas"! V. Ex. 

t 1•m provnf: ? 
O ~n. X1c,\Nofl N:\flC•:>.m:-.·-rn - Y . F.x. <lllf'r flPmprn. que 

f'\l trnim rlnrum<'nfn;; pnrn prn,·nr 1•;;~f\f' fn,,.to;;. 

O , Sn. ALVARO RAPTIS'l'A - Par11 Ps!.nr do arctit'd·o r.om! 
V. Ex . . 11nnndo nccmn ou Qunndo rlefende. 

O SR . NTr."'°'ºR N.-1.~r.tMP..N'rO - Niío me consfa que qual
ot10r <lMses cidadãos. quando pra:tiC'a l':::ses neto!"-, pro~ure C\i; 

test.cmnnbos e Msigne doc11rnP-nt.os rara que .possam ser ex-
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hibidns P ciue caral'trrisr>m r>~se,: ac·tos dl" ('•landr>slinidodr>, só 
4 possivP.1 a prova '~irr.umslancial, seienliJíca e pelos olhos 
i·n!L'lligPnll's <' llH·iclos 1'n·!1·a. J11go a ,,yj('J•1win. dl'S!:jes factos ..• 

O ::;1t. ALYAHO RAP1'JST,\ - Por Pssc procPsso V. Ex. pódc 
julgar mal d1' to dos os a elo.~ de lodos. os Governos. 

O Sn. N1IcA~Olt l'iAscn.rnNTO - Eu aprendi isso quando 
cst.Wi'f.'i direito. Os grandes mPst.res dí\ direito me ensinaram 
que mais uo qlll' a pron'l da lrstemunha anricula1· ou Yi-
·~ual.... . 

O Sn. AI.VARO BAI'>T!ST.\ - Vamos repr.lfr, si V. EXl.. 
P·~rmitt.e: V. Ex. dcrlarou quf'. f'tni:-sarios vieram ao. Bra

!:'il com o in l ni 1 o cli:! rPCf'hl'l' t.i111 los brasileiros. ouro e que 
o Gov1•rno l'P.ieilu11 a nr·g,oein(:iiío e pagou em ouro. 

o 81:. NlCANClíl NASCIMBl'«ro - ~ÜO disse isto. A.ntes da 
y>ropostn fo1·am insfrnidos os intr.rmf'diarios do Goyerno, -
P os s1~11c; nnnws nnrlam na pra.cu - ni:io t1•11n1 procuratoria ..• 

O Sn. ALVARO BAPTISTA - Os intermediarips do Go
VPrno. no ra!':o . . ~ignifir~am o Gm·1'rno. .E.~t 1~ 1• n rPsponsavel; 
não são. os inlermediaL•ios. 

O SR. Nlr.A xon N~\BCE\rJCNTo - V. Ex. sabe que os inter~ 
m<'dinrio~ no GovPrno não tP:1'm prornratoria do Governo, não 
tN'm nc>nhum t itul n que; lhP!> asspg·ur(· 1·rsérvado rnan.doato si não 
a frpq1111nuia rnns salas do Palario, sinão a intimida{!~ exprP.s
si\"a a qu!"' clwgam roin <• Prt~Si•d!"'·n,t P. Es!'.a 4°• a fórma sPmp.rs 
d~sses intp1·mediados: ellm:> s:ão o Dr. Fulano, grand·e jor·
:n'alist:a, conhecedor d:r todos os assum'ptos rronomicos do 
pai7., con!'it>lhl'iro do GQYN'no í]\W lh0s rmligP os rontractns, 
aquelle a quem o p1•oprio Pr•r>fli<l(1n IP. Pes~ôa entrPga os ron
trac.tos par~ sm•f>m rrvic:.tn~, á r<'YP.lia do~ proprio~ Ministros. 

O ::=.:11. Or.TAr.11.10 riF A1.auQu1mQ111:: - V. Ex. falla dt? tal 
íôrma., cClm t::il positividade. que as~ombra ! 

O S.H.. AL\"Alrn H,\PTISTA (rliriaindo-sf' nn m•ndor) - A' 
rcwelia do~ Ministi·os tnmhc'm ni'io p(id" s1•1-. V. 1EX. dl'Y<> posi
tivar .... 

O .$11. N1í:ANOH NA!i1C:l!\!F:N1'n 
apr1>ndi. .. 

P.1•. TlrP.sidente, c!U 

(t) Sn. 1\ 1,\'MHl DAr>'rl~T,\ - • . • Hu Ministros qur não se 
subm11 f !PT'inm n is~o. \'. F.x. npnnl •' o ~ti n.islro que, á sua 
rf'\'l'lia. iwnnitliu q111• ~1· la\Ta~s1• n 1•1mtrncto. 

O 8n. 'N1cANnn :-;,\~C:t!\H::-l'l'O - Apontnrl'i ufüdn hoje do
rnmrnLnc.lam<>nl P. V. Ex. dP\'f' PR!:ir notando. Sr. .PrP.
~ldt>nt~. qrun d<iRcJo mantrr umn 1?rand<> HereniiJ~1dB. Kinguem 
r(•.o.twita mni~ do qur• PU o~ i::-1·aud<>s " profundos scmt imrntos 
dC' affi•cl o fruh~rnal que nesta hora determinam a S. Ex. 
a sua :i:nanifestaf;fiO. 
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O Sn. Ar.V.\TW EAM:tg'fA -- V. Ex. e::;tú rngana<ln, l~u m(• 
rr riro a lonor.; rn< M,nistros. V. Ex. 1if>$ig11r íJlWl aqnelle qne 
prnrr.de11 por f ai f6rma. 

O SH. NTl":A:-.'OH. N ASGT.MP.~To - V. F.x. q1rnr, f."Xígr var>.
ml:' consl.rnnp:Pr a nomrnl-o. ()trnrQ manter uma g-randr sp
rrnidade r·· ~:;'i o quero /• porquf' trnhn a di:r.Pl' \"Prctarlr:;; s0-
g11ras. qu1• Pslãn na con.<wiPm:ia: <fo toda a frníll.P 1~ prP.r.i"ri.m 
n1wnas ;;pr• P><rrr.ificada8. ~i"to posso proYoear as rl"ar.r,i'íP:>- do;:.. 
nobre~ ;;rnf.inir'nlos d0 prP~arlo r i!h1:-1rP rollP~a. 

o SR. ALVMlO R.~P'l'IST,~ :\iin ~e trata dHRf.<•. n11 rfaquP.llP. 
"enf:imenfo. V. Ex. drvr. na fribuna, ro~i1.ar rln;; intf'rP:<:
;:;r" r](' ::i;a Pai l' ia .. 

o SR. NIC:\Nfl11. N.~:'\(:'TMEN'l'O - J<"}u t.rn !.ava fiel li':'-. quando 
V. Ex. m0 inf Prrnm1H~u. para ar.fo:o <l-1'1 fraf.~>rnidad!". 

O Sn .. .\1.v,rno H.·\PTl~TA - V. Ex. n5n !.ratava ífe taP.s 
interr~o:Ps. T rml a p1·1•.iml í ea1• a l'Ppll ta(<in ,1,~ nn~sos pa1t.ric:io!'.. 
I~~o nfln 1• •·111 henr•l'ir:i11 r(n µah;. 

O 8n. S1CANOB '.\,'\sCrME;"\!To -- Sr·. Pr<>sic•i'nl.r. rtizia f'H 
fll\ll lll!LltHlo f'~l 11rJI' i íl i lºP i f.n. 1 odn::; O!'. 1 ra [ar! í:,;f a,; da prn:va 
r:iziam qiw ª'º i ma ~fa prova 1 Pi'I PTn!lll ha 1 visna!. 011 aur ic•nlar. 
havia uma prnva 11111• nin:i.·1H~m clr>slrnia. qu1' Pl'a a fins m.1m11..:. 
mt!r1t11, a "''''''ª l~i1•1·l11H:-:la1wial. a pr·ova do:-; 'indicios de con
vc1·g-encia spg·111·a. pob P:-<~a •' a p1·ova qLH' ()S g-n1.ncles f.i·ain
rli>:fa!'. tle J)il'f'Íio di7.l'lll' i1nm1.11•lal. rlr>rinif i\"H. a prova do;:; 
mnnurrH~nl º"· a p1·ova rio~ i ndicius. ria 1;nnvi:'1'g<>nr: ia un ivoea 
P lo;dc•:i rlo~ indil' ios qn" maream 1·:.u·ar:l 1'ri,;lieam1ml r a an
lnria. 

Pr>rg-tlllfn: •'ill \1 nia l 101"<1 .-111 ql!P Indas as transaccões 
hrai'ilr>ii·rt~. 1'ni q11<> 11 paf:":tll'lf't1[n J[]:< PSll'al\ar,: ill> f'en·o r s1w 
(•onsl t'lll'l,;âO. ludo i,.::<o. ,;, pa;.:o f'Tll ril11lo~. f'nl lfll(' o Gnv1>rn" 
ph•i! 11ou ;1q11 i l 11da:-: a::: a11f111·iza1:ü<>~. nll "irando rpie ~Priam ff'l
J a~ «por ºl"'rw:iiP:': •JI' 1·t•t•dílm: l) 1• q11i- nm alg11ma>; dPl!n~ n11-
vim0!-' a pn!avr•a au!ol'iw.lif;,.:ima rln nohl'<• DPputado ~r. 
Paulo t.111 Fl'nili in. dizPt1d" ifll" f11da;: 1•,:,:11~ opPl'tt(.'Grs não po
rl1wium p1~~ar 1111:,: on~a11t11nfo:o.. porquanto r>ram financiarla!!'. ril' 
fr'·rma !ai IJll" .,,.,·, n~ ,i111·0!-' " a atnn1·1.iza1.~ã11:so viriam pr.sm· nns 
nreanwnlP.-:: tpiandn fl:Osri l'ni (1 s:v~t .. m:a. n 01'gani~010 or> !odas 
ns f.r:msartti"" proposlas. •f<' Inda:-: :-.~ f 1·ansac1~fíp,: app1·1walü1s. 
a .i11.~t ifi(•al·i~·a 1lo,; ,-1m.~frl,·1·,mrla d1)S dn<'um11111fl$ qllP IPvaram 
n Carnara ;i arr·P.il:n· rsl'a l'i'•rma dr> rraliza('.i"ín. pois lflH' n;io 
virir1m pP,.:a1· dPt'i11ifiram1•nlP 11os or·r;amt>nln" 1wm no ramb10. 
lfaz-~r> 11mu i.:Tand1• 11pPr'a1:iín 1·11t 1 • 011~•'fJ1l•!lll"ia rlP uma. rle~Ral-' 
md.m·i7.a1~i'ír':-:. r• rp1rh1·a-:-:<' a 11nrnin. 11 lt·ai:n norrnafivo df> 
lnrlas <>lln~. :i.rinrllP qu1' foi o n1·ga11i:::mo r>m· ri111' lndaR se l'n
r;:rrnaram 11arn P"rmil rir ii ~x<'r.urfin sf'm p1~:::ar noi:: nrramen
foJ<! Yrmo~ qLrn 1 orla a IPnrlm1d a dos povo:-: da 'l'rrra {• 1antn 
P3t'a impPdir a ,:ah ida <ln ouro, doR mPtaP>:. 'flH' Pm muitos 
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<if'ss"s povo::. a Rnhida do otn·n <"! ria praia é considr.rada r.nmo 
1·m1 fr'ahanr1n de g11er·rn. V0mos Joda:: as na.cõcs dn T1.•rra pro
~~urarrm a r.onsolid::irão <las sm1s dividas flucf.uant.es. -por 
mrio dl' P.missÕCT!"> de· tif.ulos consolidados de renda vit.nlida; 
m1[lndn vP.mOR f!Ufl P. regra do Brasil e da· America, do mundo, 
11ul' fodo!ôi os povos prrndam o sP.11 metal nas snas e.aixas, para 
<111e nfio saiam do pab:. vemos R11bitam1mfe um lfovorno, pre~ 
Hir:lido por nm homem c.:1.pnC'issimo. conscfonte' de tudo isf.o. 
<nwhrnr <'RSa norma qur não ~ r:lo Sf'.ll paiz, ílll<:\ não .é só das 
!Pi::. p01·riue fo'i o organismo f!UI': pr<'sidin a toda~ as financin-
1•íiPs P nn.u-ocir,s no mnnrlo: Yr>mo:=: snhitament.e o Gov13rno 
~\1rhr;1r <'S.Ríl - norma nara tres esp:mtosos negocioR, e pergunt.o 
J11:.:-n :í r:mJ.~í'iPnria rl11 t.ocla gcnfo si houve ou não a prova 
(•,irC".urn~!::rnri:ll do romparef'imento rJi· uma cansa rruf' r.~t.:\ 
fr'irn da nos,:;n PN'C<'flciio, da nns.~a r:ompri~hensão. fór;l da~. 
leis? da mornl?! 

Ar. PrP.;;idiml,fl, o incldnnt,e ria A11xiliaire. qur assim foi 
nrocf'ssndo. fkn imcrrrn<fo porqur a prova 1·ircnmP.i andal qnf' 
~rnho rll' .iPsrrev<'r 1·n nirlnnwn~e 1\ d1> nmn rvirl<'ndti qne niío 
p6dr• rerm:ittir rnnior illn::iuo, 

lWns, dizia rn 011c (\ um s:'>·stema: o espirif.o aruetic:tno. 
ef:pírifo rln <·nnCJniR1a. <'Rpirito imperialiP.ln. rm t.orno rlo qrn'll 
sn travn1l a· hatalhn prrP.id<'ndal nns Es;laàos Unido>.. com o 
<>smai.rnmrnto 'rnmplPfn r'lM idNlP!' elo Prn~'identro \Yilf":nn. 1•om 
a victoria bt'Utal, dominadora da força P.Xpansíonista. nme
rirnnis(a. da forf,"3 P.xtremn do impl'1·ialismo nmericano. re
present nrln rela palavra f\ f('itOS rio "Prrsidf1nlc Harding, do
mina f'nmplef.amrntn .1~ Estnào>i Un'irlos _ E~sa hon:i. de cx
pnnsão amP.ricana rnract.eriza um sy~foma <'Onsciimtf'. uma 
organizar.fio l'legura cfo corn1,lista_ 

Xo Brasil n1nnifl'~tn-se por um i:;ystema d" acç5o mPtbo
<lira. orpmii1•a: ao pns".n q1Je l10$ tomam .1 frirro bl'asilPiro. 
dl1Pr1•m dominar a l'"l!iíto <la bm'L'arhn. brnsi leira. A firma üor
,lnn <'Sf ii f\i;l.abPI('rhln· "'m !\famím:. E.'lnrn.,11(111 11)doi;: o~ r.onrur
<'Pnf Ps com o <"~'\pitnl amp1·irnno. p ' nirindo enm a fol'r.a do;i. 
}li) o/<·. o <"flN' e.tan:111trm monopnlio. ~nullnu r dominon tn"rlus or
~·ani7.11<;õ<';; rorr,ml'1'ciaPI' d<: :\!an:\o-, e l'f'alizon o mnnopülio 
,ip f:ldn: ,~ :-. 11nit·n rirrua qt11: .:(1~JH'a r rxp~lJ'tu. 

ff Sn. ]~PHiíii,Nln 01~ S.\LT,m; -· Pi\:r_ lo<los os cl)nr.m•rrmte;i. 
f(1rn da prar;:a. -

O Rn - NrC-\KOll XAfir.DrnN'l'í~ - Otrnndo as;:;im collor·on fôrn 
da prnc:n lo<lM ni;: rnnr·m'r<'!lf Ps. fr>7. h~ixnr o pr<'tn ria m111·rn
finrin nnrn: qnP o pro'1nrtn nru·innrd. o pmdnl'for hrn;:Hr>iro niin 
1rnde!'l"I' YPnrlrr a .:;na mrr1'ndorin !:inií(I rorci pr1'.inizo. E lopn 
11111> <''-Rll tnPrrri rlori:i ai::sim ficon o pro(lud.nr. ""m est.n hPIN~ i .. 
nwnf1)~ hanl.'ario<; n qur rrr.01·1·pr f'.<'m onf'1·a•:iíf'R d1' enmm~r
" in. i::l'f'n i.ra1·a 11t ia.o; t.lo C:oYi:'l'llO. f:«m auxil in tir• qnnl011r1· fonl"' 
officinl. dinnlt! rlP. ll!n Govrrnn <'~ladoal fallido -- 11íi.o quero 
(•ntrar ·na. apr':!ciação da qualidade desse Governo faUido, não 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 26/00/2015 11:30 + Pág ina 13 de 4 1 

SES!'IÃíJ F.:M 2 DE DEZEMBRO DE 1920 89 

quero discutir as antccPdencius. mas quero coni;{'etisar os 
fados - que nfJ momento não tinha nenhuma. capfüüdad<' ei.io
nomica para resistir e defender a borrach-a, nesHa hora em qu~ 
ama unica firma americana tucto domina, fez os pr!'lço.s da 
,:ompra, como os de exrortacü.o. . . · 

' o Sr.. EPHIGENIO DE S,\Ll,Ef3 - r,randou emissarios para 
o interior. 

o SR. 1]'\;1ICANOR NASCIMENTO ..;_,, .Mandou 'seus r1olegados 
fazerom co1npras e tran~portar~m [)ara seus arm'lzens todos 
n.'.I volumes da producç.ão dcRsc d·es.;r:icado valle do Amazonas. 
E quando assim se enconlrou, fi:>z puquenoR empr(.'sllmos coin
promettedores lWS propdei'tll'ios (lo~ seringaeR. a jurog eleYa.:.. 
diS$iIDO.!:, para consor\ral-os em Ruas mãos, pre!'los inevilavel
mente, "" quando essa prrrla1w:no ... 

O SR. LYRA. CASTRO - Aliás, i~ e!:'t.e o mesmo prorr,.,:><;r em
l•l.'egndo pelos allf!mães E' pelos ing·lezeo;. 

'O SR. Nrc;\NoR NA~CIME!l<To ~·Sei que '~ a fôrma normal 
ria eonquista civil. :\fas. quand-0 misim se encontram. asphy
.:..:iadoi:i, os pos.suidór(1s, impof'Sihilitados de .q.ualquer neto de 
autonomia ecor.omica. e .dP CPRt•gir.:i. r'1:::ist~ncia, parlem o~ 
emissar:ios americanos, realizando o programma. do presidente 
noos1welt .. a occu,par o ~:i.lle riquis:;imo da Amazoniu. Vão 

;·omprar os scringaes a preços ínfimos. ,Tá sã.o donos de todo 
t'1 interior por ondiíl passa a Madeira-i\lamo1•11. que possuem 
pela exploração da. indusLria' de transportes, t]Ur. possuem por
qne dominam todo o commercio da. l'eg-ião. que dominam ;pOI'-
4ue compraram todoi:. os ,vas! os se1·ingaes da t'f'gião e ai;ot·a 
'~ esf.l'Ildl?m para outroi:; rios U.a Amazonia, qlie vão oceupando 
p·m· compras gradath·as aos· desvalidos brasileiro~. ww d~sbra
nll'nm ó sl't'lão braYio ~ ui;i:grr.ssivr.. 

Do onde a solva. a malari:l. o 1 igI'E!. a rob1·a r o indio não 
c• . ..:pulsarum o. c•ora1J:11m indomada do rearensr. o nnw1·ir'ann 
,·ae, por selecçB.o excluindo o brn.('.ilrdrn. jul.µadn i 11 idonnn ! 

Assim vão realizando nm implncavel prôgramma. pro
Kl't'lmma que. eu .ifl descrevia em 19-t 2, quando most.rei qual 
••ra o propositn do~ amnicanos, depois de se. assenhorearem 
do,; poem• tfo p!>lroleo do Mexico, viriam ào Brnsil. Para realí
za1•pm nqm~lla conquista ri1!puzeram presidentes conforme 
d·i110i~ confirmaram nrtR .:.:uas revistas, dizendo que ai- lutas 
•·nl l'r> nwxir:nno~ r mPxi<·anos fnl'am sempi-e uma luta de po-
1;os inglezes conlra pocos amf'ricanos. Quandn com~eguiram Mse 
dnminio 1k• fui ot'dem q1m marcam pnt•a o Brasil o preco dos 
t10>1sc1~ àl'I igo~ t~ l'ixum tfo Nova Ol'h~ans o pre1:0 11xaclo por 
•.rw• :'lt' drv1• Vt'!ldt'I' 1l go;i:nJinu no Río 4fo Janeit'o. de modo 
•1111• 1•,.ila pa~sa l'npidanrnntP cfo ·I Oiil paro. 2()$, sendo esta a. 
situnt:iio. Pllt'!-1 sP dil'igf•rn. agora. parn o vn!IA do Amazonas a 
l111,.;ear o ou l r.•o 1.•lemPul,o de 1'1!alir.11çiio da omnipotenein ame
l'icanu: a po.~~L· du>1 t'onles pt•imaciae!,I da bol'racha. E sabem 
com agudeza cxtruordinal'ia que preohmm da posse dessas 
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fonf~;; nnr <tn<:> ? Porque a lula se intensifica hoje na Cali
fo1·rna : º" japon()ZP.~ nxigem a rPvogação do que se chama 
o «y<•llO\Y af'I :. , a revogação daquella lei estabelecida pelo go
"'m~o <; rontraria ó. irl)~igral)ão japoneza, o r.heap John, con-
1ra~rn a propria es1ah1hdade dariuelles que .i:i immigraram <" 
estan hn longo;: annos naquelle territorio fecundo. A conse
<11.1,.ncia. 1111al púdn f'er ? . Vêde bem .quae.s os processos da 
vh1lencm yanl5(',P. : 11n~ d:'.1 !O~ amer icanos sentiram quie a 
g1wrra nn Pac1 fu·o scrrn. d1ff1c1 l porque as grandes esquadras 
amrricanal'; n~tariam do lado do Atlantico e sendo a passagem 
prlo E sfrí'ilo <IH Magalhães, ellas levariam tempo a chegar no 
oceano Parifiro '~ chegariam nas m esmas condições que a 
esqu'.ldra l'ussa na. gu~rra. russa-japoneza,. isto_ é, p. ~ra ser 
vrn~1da P'''ª n:1dacia mpomca. Quando sentiram isso nao pu
zeram mai.- prN;o na compra do Panamá. Tenho ::inda~ e po
dPrPi l razN· :í Carnara. a gràvnra admir'avel publica.da pela 
ll'eckl11 fümü'w, na 11ual sie vê um americano com um grandr 
r.hap110 clr Panamá na;: mãos pondo-o á cabeça e dizendo: .a:.elle 
fi~on r.aro. mar-: ,~ meu». Quando o americano teve neces~i
dadE dn is thmn de Panam:í, para o cortar e por elle atraves;
sar a :-; 11~1 PSf!Uat.lrn , que podesse defender a sua costa no Pa
cific{I, ·não pnz pr!'c_:o pura f'sta compra e poz ao servioo df'! 
8í'tt idPnl. enm espantosa energia, novo!" met.hodos economi
l'Os. noyo;;; ml't.hodos de engenharia, novos processos de hy
giPne, pa1•u ''('ncer as difficuldades da nal.urnza. Assim· é a 
sitnac.:ão ela Arnazonia. 

Sah.-mo,; rttW o consumo mdráordinario da borracha den
tro do Brasil, bast.aria fJlle !'.Ó para nlt.e.rar a gituação .da 
Amazonit\. pois "ó no anno pa>isado a r.ompra de artefactos dP 
borracha no Sul exccdnu dP 22 mil contos. Eu a·credit.o qut> 
só «:>ssa r.ompra de mat~ria prima bastaria par~ alterar gran
demE:'ntP a situar.ão <ln Amazonia . .Pois bem: quand9 a si-
1.uacãn {• Psla f'm qnP. <>lleR preci:.;arn dessa mat.eria prima e de 
qtw o q11l'r1.•m " ;j:i f'1'tfio exerMndo a sua vontade são os indi
cios · vr•IH'mPnt l'S. qtrn cnmpriria ao GovPrno do Brasil, deante 
de todos P.sscs antecedentes historico:.;. que não púde neg-ar. 
porqun são :mf.N'Pdenf.Ps marcados pela documentação dr. tudo 
quanto. SI' lrm pa:.;sado até hoje ? Qncm não sabe que f'(uando 
os americanos tomaram o islhmo de Panamá, simulando uma 
revolução. tinham um tratado de «fraternal amizade:i> com a 
Vene?.nPla, no qual diziam · qur. mn flualquer hypot~1ese de 
desordNn. pPrtnrbar.ão in!C'rna ou flXl.ernn, n RéJ?Ubhcn fra
terna <' amiga Nintari::i. com todas as forcas americanas ? 

POi14 beri1: a r\t'spe ito' de!l.tn tratado de amiiade, não 
hP.sitnram Pm · ronwntar a rP.volnção. Quando as forcas d!\ 
Y<•nrzuoln vit'ram suffol'al' :i r Pyoluciio, os Muratiados ameri
canos impl'dirnm-lhr- a passagem. Croal'am uma RPpnulica t' 
occ.nparam 1) isfhmo " abriram o rannl. Occuparam Golon e 
u i>strada P \"Ptlrf'l'ani C1tlPln·a. E~la nner;.;sidnrl<• amPrir:rnn. 
<>xplica a comhwln do PresidC1ntn \Vil!"on pela . inf.ernaciona
lizacão do Amn?.ronas. Or.cnrrem faes phenomcnos nas raças : 
quanrto dcmtro da m<'sma ra(la sf' dividem duas correntes de 
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iMas fundament.aes e orgnnicns, dominam ambn8 3::; corrent.cs. 
,\,: rnral'l.r>risf.if'as da~ rai:n8 i:;r manifestam t.raduzinclo o sub
c.onsciPnt.e, e quando o Prr.sidcnt.e Wilson propunha a in-
11'1·narírmalização do Amaz(llno~ Psi.ava dentro do i:;eu ideal 
magnifico, mnR ao mP.smo tempo estava com i:;eu suh-consci
rnt.r realizando o proposito da raca dP tornar mail"l facil a 
l'Onri11 i,:t a do Ama:1.0na8. 

O S1t. PAULO nr.: Fno~TIN - ldP.n!ismo pratico. 
O $.R. !\ircANOR NMlCIMF.NTO - . Idt'aliRmo •p.rat.ic.o. que' Já 

rhegou á segunda phasr, isto 1!, ·:í da realização í'l'Crct.h'a. 
Ora. é nest.a -óC'Casião Qlll' nús c.lrv1;m0s dPi~ar qnc o Ama

znnns sn J}(lrca cconomicamcnlc, se perca commercialmcnLe, 
pi.i.ra drpois de desna~io.nali7.m'. complolam.-~·n!I:'. na:; mã·Js po
det·osas do gigante amPl'icano? ~ão! A J)rO\'-tl cir<'um;;tanci3.I. D. 
ClllP mi\ referi a-inda 0h-a pouco, é e:;t.a: fali.a auúacia. cor.1g.3m, 
rfocü;iío o ~nerg;ia a essP. go,·rrno para reali;1.açÕP.!i. qtrn Pxig~m 
grandes applico.~õr.s dos dinhPiro.:; naeiona!'s. mesmc, quando 
~ão inoppOI't.unas? ·~ão! A prova 1: doctimt>nl.al: o GiovPrno pa
gou em ouro. ú 1Auxiliaire. quando podia ll'l-o ft"i!.l) em titu
Jos; r.agou <>m ouro á RêdP. Bahiana, quando pociia paga1• rm 
titulos : p.1.go11 em ouro :í Rl-àe Rio fl1·andn do No1·IP, quando 
110dia tambrm tr·r pago l'm t ilulo;;, L' ndquiriu: nr.·H! a hora em 
L!IH' falta. dinheiro ·para pagar suas contas ini crrm~. unia 
grandr. qu»l,n!.idad~ df' títulos na Europa, qur Huhiram do 51 a 
71 poll!.<."S. São ou nil'o \' erdaded pat.ent.e,,:;? 

O Sfl. ALVAHo R\PTISTA - O Govi:?t'lHI Jlagou em ouro ou 
pag·ou C'ffi tituk1s ? V. Ex. dt>v,, f'xpllca;· isso :í. Gamara. 

O Sn. :'\rc,\N"OR NAROIMENTO ~ Sr. l)residnn[C". rC"qu~rnmos 
:iqni qul' o Governe nos dhse i1nformaçõf's sobrn e::w,s opera
'iõrs; eu " o meu illusl.r!.! r.oll~ga, Sr. ~fuuricio de .Lacerda. 
soli~ilt.i.mos c-sses informes. os q ua·~s !'oram pfldido;: lmnbem 
po1: o~t ros illus tres ~put.ados, qu~.nilo sr> · di;:cutiu aqui a 
r.m1s;;ao. 

Quando se -di7.ia qur. o Govr.rno tP.t'ia dr. PmiUir, vinha em 
todos os projectos governamenta.es, «sobre -tilulos que t.ive.sse 
ou virsse a adquirir> . na Europ..a. pergunt.amos. daqui. com 
cino nutorimgiio, rm que art.igo da lei est.ava apoiado o -Go
\·erno da Republ·ica pnra fair.r o res~af.p dosseR ·litulos euro
rr u~. e por que i'ó1'r.'u1 ·linha feito, em qur. vulto e quanto ti
nha pngo por e~sa acqu~ic,:ão. 

. . A re~post.a foi o .silencio. C' a der.Iara.cão do nobr~ lenrlcr 
l,<n í(Uf'. o a·rlo dessas operac.õrs não podia srr publicado ainda. 
t,l ((Ili' ;;I' salw. apr.na~. porquC' ,1 voz do~ cnt' r c tor<'s, d•'.l.!:l bolsas, 
•.' t1U1' o ~m·Prnt! adquiriu t ilnlM ~n f'1!r1dii11y, na ho1·n. prC!r.i~a 
em que• nan po(lta Haldo.r !'Pll~ d~b1lo!> intr1·n(.ls. 

O SH. Al.VAR'll BA:>'l't?>rA - PodPndo adquirir titulos do 
f•trw'inµ !'mn j.ntuito d~ eronomisar, cowo consta àa receit.u dos 
Jn1·-0.s dessC!s •tiitulos. 
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o SR. NTGANóR. NABCIMEN'ro - Veja a 'Carila.ra que ex
cellente operacão, na ocei.U!·iã:o em que o Governo ia lancar no
vos impostosi afim de augment.ar a roceit.a, porque não podia 
facer face ás des)Jezia~ internas t 

O SR. At.VAR:o RArYrISTA - Tenha pacie·nda, V. Ex:. h:a de 
perrrütf.ir que eu rt-s!abPlPCl.l. a· ve1·dade. Vou dPmonstral-a. 

O $R. ~WANOR NASCIMt;'-"'l'O - Quando foram comprados 
esses titulas, negocíata que foi levada a ~ffeito flm janeiro ... 

O SR. ALV.\RO RAPTISTA - Não foi uma negociata. V. Ex. 
\"fio provadt i$~0. Drmoustrarr.i que não foi. 

O S1L NICANOR N."-BCrMENTo - Esper'o E>ssas provas com 
a mesmn ancicclade com que espero· os documentos que pé·d·i. 

O SR. ALYARo BAP'l'lSTA - Hão de v..ir a pnblie0< P. V. Ex. 
ha dn ver, então, que não se t.rafa de 11rna m:~gMiala. 

O Sit. NrCANOl\ NAscr:cvrnwro - Digamo;:: .. em Jogar do 
negociata, negorios muito licit.os... Em· janeiro Jrs::;e- :mno. 
o Gô'trerno adquiriu esses titulas, qhando rm dezembro elle 
mesmo haYia mandado jJl<•iteac aqui o augmento :'le mais de 
60 mil contos nos iinpm.tos de consumo. Do modo que, trn. 
hora em que o GovcP.no empregava es.ses dínheirof. na acqui
sição dfl titulos para apenas diminuir os .iuros, .~~se mesmo 
Governo exigia a cont.ribui.ç.ão d~ mais do 60 mil '.:onlos sobro 
o imposto de consumo; naquella mesma occa,,.i::to, em que 
a.ugroentava º" impost,os, por :necessidades imprescindiveis elo 
etario. comprava tit.ulos a pretexto de economia, u GoYernn 
~miltia novos titulas para pagar· as estradas de fGi'1'0 ! 

Propoz-se aqui ao Governo a cmis:3ão de 2·00 mil contos 
para operacões no ;nordPstE~. Màs, en tão. si o Governo podia 
applicar esse dinheiro i:>:m c.ompl'a de titulos. pan1. úéonomi
zar os juros, por que motivo o Governo, nessa mesma hora, 
mnittiu títulos para pagar serviços fambem, em juros e vo
iumes maiores ? Quf'.I P.conomia era essa que, para saldar 
tres mil contos de juros. elevava o pagament.o ..:i<' juros rna 
mesma hora a 20 mil contos ? Qual a sabedoria de taes ope
radores ? 

O SR. ALVRAO BAPTtSTA - Qual foi a opera•:ão que se 
fez, augmenhmdo. os juros ? 

O SR. NtCAJSOR NASCIMENTO~ Si V. E:s:.· tivesse lido o 
areamento da Despeza teria visto que, ASte anno. hrnn·e nelle 
um augmento de .iuros de mais de nove mil contos. 

O SR. AL'VARO BAPTISTA - V. Ex. não desconhece. por 
eerto, que ha uma grande di ffere.nt:ia entre divid!I. int.erna e 
divida externa, el'\ta pagavel em ouro e em prazo certo. 

O SR. NrCANüll. NASCIMENTO - Diz a sabedoria destes 
operadores - e ,julgue por ahi, a Gamara. da ~mbedoria dos 
homens que dirigem a Nação, do Sr. Epitacio ·Pessôa. -



Chara dos Oepltados • lm(l'"esso em 26/00/2015 11:30 · Página 17 de 41 

$BSSÂu ~i.'.1 2 D~ DEZE~lB~O DE iD20 

<liz a sabedoría destes optiradorc,,; 1.1uu, Plll 1>rinwlru Jogar, 
haYia uma economia. Acabn. flUl'l\m, úe tno~l r111· que não 
lionve tal eeonomia.; acabu de evirlcm:ia1· qtw, 1w 1•nvés de 
comprarmos t.iLulos, para diminuir os ,iul'n:o da divida PU·
blica, e cmitlfr •novos para ae.quisic:õcs 1ua11•1·ín1•!0, ~1·rin muito 
melhor operai;ão ter pago essas aequi~J.1:l'11·~. d i 1·1'1~\.auu.mLe, 
com capitae.s existentes, purqutl, assim, l'V il 111·lu 11111, Ul'i 1unndes 
ú·espez~s com as opet•ações de c:ompr·a 4kst<~1' 1 il.11 lo•, us com
rnis~ões, da sua alta, dos prejuízos do c111uhl11, 4d.•· .. 

O SR. .AJ,VAl:\O BAP'1'1STA - V. Ex. nllu i.1.1!1P, entü.o, 
como se passaram a!" cousas. 

O ::=n. l.XWANOR i\'A~ClMNNTo - V. Kl, ~ul11• t}uar:to re
sµeilo a :ma siluac,;ão, o que me oh t· ii;u u nno 1.li!!cuLir (!Om 
V. Ex. Manterei mslc pro1Josito até 1.1 ritn . 

o Sn. :\LYARO BAP'I'IST.\. - V. Ex . l~:oll li ru :w11do uma. ex
}.IU::ii•; ão, que não ,iuli;o ver·dadeira, anl.I·~. rw1>,l t1rlh~jal ao pai~ 
'? :í r eputaçao uaquelles que teem lodll ·~, t!ll1pN1hc em man
tcl-a illc:.>a. 

O Sn. .Nlt:ANOR ~ASCIMEN'l'O - Ma~ u ruelo ve1·dadeiro 
e irreeu::;avel é este. 

O Sn. ALV,\Ro BAPTlSTA - Não ~e trnta d1• ,m111 cou.l!a 
de pequena monta. Trata-se de hon'll'U:!I 111w 1.c!1~m valo1' 
moral e que não poderão ser dcrrubado!i sin11o du~umentada.
mcnte. -

O Sn. Ot.:'l'At;JT.to DE :\. t..J:!U~JJE1t<_i1 ;1> -· Pultw1·1\:- 1~ 10ui1:1 p a
la nas. Nada mais. 

O SR. l':1c,urnn :\ASCTM•·:N'l'O - Fixc>1111111o o~ pout.os : o 
l;unH'no comprou ou nG.o estes ~itulol' 'I 

:";ão ,;e p<ídP reeusnr qlll~ o lill\'l'l'lln 11" 1•11111111·1111 . porq1.w 
isl.n foi 1focla1·ado pdlu PrC'si dente da H1•p11hl i1•1t ltlll ul!la varia 
rn: Jvl'lwl do Cum.1ru:rcio, onde d i .~,;1• , 1•111h111·u vui;1uuente, 
quant.us e por quo preço os tinlll.l au1111 l l'ltl11, ,\ uc~uisiçà•), 
portanto, desses tit.ulos, é um facto ilTu1•ui1uvul. concreto. 
accei t.o por toda gente. 

Portanto, o Governo não tem du\'idu, 111.'.~ilu(,'ÕllS em a r1-
pli:.:ar grandes $Ommas_ dos ditillujro~ . 1111hli! 'º~I 11uundo en
t~nu e que os deve appllcar, clle, uan ~~1 1114 1111111 llll uu comor·3 
1.11•;,scs liLulos, como na acquisiciíu dl' 1111 t• 11 1111 1·11 ,, pugament l• 
Ju i 11 d rnmiza1,;Õe5. . 

.;\fio que[·o dl:;cutfr a uti'li<.ludo 11.l~ uiw1·ucv~·s •i;;oru: ~ 
()llf! tl c~oj o .-ali1mta1· é C!llC \) UOVCl't\() 1 !llll 1•!1l'l'M'ltl pal'U razet' 
c·~ la :; 11}h.'l'(i1,iÕus, estes l:lrgos e fortm; PUM'IUIU'ldo.~ 110 mo
íllL"ni.o qun u~ .inlg-a ne•;es~ario:;. Ass im 1:• •Jll~'. u ti uvct'no 
~caba de a:>::1i;;na1· tres contrados cu11co1·nuut.1!~ u Xtn•dc~ t e , na 
impo1·Lancia fle 50 mil coni.os 1~adu um. l'1J!'l1mt11, LLJm bas
LanLc energia para emp·t·ega.r 0:1 dinhciru~ µuulicu~. 11uand8 
cntcnue que o faz em beneficio do paiz. 



C(rnara aos Depctaaos - lm!J'esso em 26/06/2015 11.30- Página 10 ae 41 

A~i\AES .d.\. CAM.AR.A : ·• 

E' ou não, evidentemente, brutalm~nte, neces-sario, ir
mos cm soccorro do Amazona:,<, para impedir a conquista pelo 
estra11geiro . . • · 

O S1t. AliVAA.O BAPTISTA -- ::'ic:H<.: ptJllÍ() estou de pleno 
a'5côr<lo com V. Ex , 

O SH. :N1cs:-ioa ~NdCl~lEN'i'O - ..• :>e reali1.e l)acirica
m(míe, irimQuillamen'l.e ? 

O ST. ALY.\HO BAPTISTA - :'\ão resta duvida. 
o SR. XrcANoR N11.sct~IENTO - Pois bem . Não existe uo1 

unico aclo, a mai:; ·Jigcfra acção por parte do Governo, na 
<.iefc:sa dessa região conquistada. 

A invasão realiza-se padficámentc. Hoje é u comllltH'
:.: i(· que e~lá nas mãos do amei•foauo; amanhã será a indust.rrn 
e depois a 1n·opria lu.Vúura , o i CtTitorio . • . 

O Sn. ALvAno B . .,r.rii:;TA - V . Ex. não perJ1i1·a po;- espe -
rac um. pouco. 

O Sa. NJCA;>.;on :\°ASCI.l\IJ::"-''l'O - Por ultimo virá a con
quista do territ.orio. A sua posso como esse territorio é de 
popuhu,!ão d o puut.:a <l un:;ida<le, scrti facilmente a.tlingível 
p ela conquisLa. Portanto, todos os elementos concor l'em para 
esf,a conquista, e a cJl.a podemo:; oppOr a Sl)berania uacionat, 
a s ua energi.a, a sua actividade diroC"to1·a. 

Em vez de um acLo ucst.a naturc;:a, de· que se occnpa o 
Governo '! D e nomear uorreclui· du Lluyd o palaf'reneil'o do 
Palacio. o Sr, José Ma1·nnhão, pussuidot' das celebres apoii 
ces do Amazonas. conquíst.allas pelo ::i1·. Epít,a(}io, como seu 
adv ogado. 

Esta é a .s i-Luação deste {Jaiz iudct'cso, assim absoruta
:rncnte abandonado pelos homens, qub. :to cm vez de cuidatem 
da união nacional, da d ofe8a da patria, do nosso -Lenito:rio, 
eccupam-sc e"clusi-vamente dessas apoiices, da protccção ao:: 
amigos, aos apaniguad<Js, aos socios <lo Güverno ! .•. 

_.1 .. ffírmava- sc aqui. ha dias. que o I"Joyd devia 2<LOOO:OOOS, 
e pruvd que devia -i~ . 000:(100$ ; tlizia-su que eslava em si
tuação dcficüaria. e o qu e se YC é que o palacio manda. 
co ntra a lei. l'ontra a r esistt.:ncia do pmpr·io rwcsicfcntc do 
Lloyd, cont.ra o rcgutanwnto do~ quadros tio Lloyd, nomear 
o Sl' . . Jo~ t! l\Ia i·auhlio parti t·o1Tclor da ümprcza, afim de per~ 
ccbc1· percentagcn::: i;obeo tudas as 011c1·ac;õe:s por ella prati-
0adas cm rnatcria de transporte 1 

São factos esses que se possam 1lt'ga1 .. ! Scr;í t im facLo 
que se pos~a contestar, lJllC es::>l\ corrl'loi• do L loyrl é o p 1·c
cioso. o 1n·t~sLimoso compaulrciro do Sr. Presidr.nte da Re
publica, . o co-poss uidor das a polices do Amazonas? 

. Não! l"aclos siío c·s~es !r1·ecusavcis. a qut} s4mente se 
pude responder com o s1lunc10. 

Ago1·a, essas informacõe::1 são p roàuzi<líis p or mí10? . 
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sEssÃo 1.::M ~ ni• hEzE~rnno vi:: rn20 ·-. 

A ignnran\! ia <'.spanloi:'a. '' ui;uúarnen!o ineriv1~l cm ulli .. 
mar c,osé:; iwgndo~. iln rnor:a! i s~imo.~ na fr;1:ma e no f1111_do. ao 
i'm·cz de cor:J'('r cm ,Jl!ff>sa tlo vaiz. do:,; iuU~rcs:'ies nac1onaiõs. 
ql1Nn_ o ve~·t rl!.lcu_n~(~ttfat•. não <~ . <'.l hur~1ild'! ~t'l•ul.ado da, cn;1-
po.,11;ao, cu.Ja 1am1ha, l'.UJ o~ amigo~. amda .0" rna1"' p~brcs, ô 
o~ mais intimos, e:; lã o, nc~ta lw1·a. perst~guido: pel 11 ~1·. Pre ... 
s itJr:ntc da R1_•Jmblica, que p1·ot eg Ei •JS ladrões contra o:; homens 
lwnl'~Lo:::. Xão ::-ou cu q~1ern põe cm t't>hwo c:;~es ~asus, e quem 
lltc.•i> a~:sig-nala a vergonha. 

Quando a~sf.'ven~i riat1u i que o contracto da Habira Iron 
era uma immoralidaue, qur, 11ã1J podc;:-ia s•~1· sanccionada pelas 
1 11: :,;::;oa .~ ltonraúas d e:sta t.P.!Ta., rcplh:aram-mc (}Uc o Tl'ibunal 
d1• l'.<mta" l' t• :<pomierfa. á:,1 m inha,; pafavras , apnianuo esse 
ado. Eulãr:i ""lt'nquc i (JUf'. naqu<'llc tribunal a inda :se c11con
fravam vnfüis do val<Jr mor al d<~ Augus to Tava1·c:; de Lyra. 
<llC' CamiHo \:ionres de ·!\loura. Y •1lladão. Soarrs e outros. cuja 
inl rgl'idad1~ COIJ '!l.iltlf! haf.Tcira d~finitíYa á Vl'nda do Brai:;il. 

E o l'Un i.rado da Hal:dr a não foi r egi:;lrado. e a ignomí
nia não foi homologada· put' aquP l k s linm~ns d.; bem! Puas 
vr•1,1~.;; 11 Sr. Epilaci1.i Pes~cla o lcnlou •J so l'frcu duas derrotas. 
lfonf1·111. n uvamenll'. quando o:; conh·:wl.os c:;candalosos das 
obras do Nm•desle ingressaram no Tl'ibunal JP Conlas - não 
prwqw.1 os 1 ivc»sl'.l r'CUH:! ll-ido o Podei· ExceuU~-o. ma:; !JOl'QUe 
:1 qw~lla 1~m·pm·a1;ão, no cumprimento de ::mu dever. vendo-os 
11u1Jlieatlo:,: no Diw·i.o Of ficial, inuncdialamente os avocou a 
~en ex:.inw - a palav1·a exlraordinaria tlc Aurelino Leal, 
r·Bu:;Lícando a timntbral idad11, qucimando..;a com fer'ro em 
lira:rn. lo!'nava patente como et·am illega1 ~. :-.; e injuslificaveis 
e~~l't'i conlrado~. 

O Sn. P .Ü;Lo DL:: F111.'X 'J't~'i - E o propriu representante do 
i\linish•riu .Publico a::;::;im ;-;e })ronunciutt. 

o Sn N lt:ANOlt . NASClMEi'"TO - o verbo ca11denLc do rc
p;·e~eulanre illuslrc da Fazt'ncla. fulm inava esses contt"actos, 
nlTazava-o.~ de vez. para a . perpetuidade do julgamento rla 
hi~ {OI'ia. 

~f.' ! ll rui S<Í . (1 Sr. Alll'Pi i llO L l'êll ; lodos quantos trabalham 
111• Tl'ihuual. t..lesdc oi; mais ínfimos. desde os simples a1na-
1H1•mses. palpitav&m de. em•tgia, dr. orgullto pat1·iot.ico pat·a 
1·•Jmbale1·r.m esses colll.l'lk(oc; ; e. desde a. primeira info1·ma<'.ào 
<l4J ''fu_11~L'io1.iariu dt' m ti11u1· catcgo1·ia, ali! a do mai::i gr·aduauo: 
<lo .\luu.slrn. loda.s vc1·.bcranun .semt>lhaule immoralidadc _ 

O S1t. PAULO 1.>i·: FRu:sT 1:-; ~ Felizmenf,c o fi.out•ado Mi
ni~lro da 1''azt1nda não nppl'1z a ~ua ns:ignatura a esses con-
traelo~. . · 

. º· ~H. X1G'.\!\OI\ ); ... ~l.HMEN'fO - - Ja uizl'l-1.t. AinLla, ha poueo, 
~~u t!t;;no irmüo 1.! meu rm~:r.ado collr~g·a affirmava ·que o Mi
T~L:>lr.'.º da ~'.~a:r.t'1H.la ~·.::Lava ciCIH.Ju a~cu~adO'. Ni:ío; é engano ce 
:s. Ex. Ailmuou a.uH.la. o uubt·e . De11utalil} que o Ministro da 
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Faz~nda «não perm1Llil'ia ado;; que llie pa:ssat\:;cm á t'evelia». 
Pois bem, aqui ~slão aclos que lhe pus~aram á revelia. auto~ 
que a lei dP-ler minava fo:; ::H!lll as::;ignatlur> pelo Mini::;lro da Fa-
1.1.mda, ' e q1rn e~le não cs:aminou nem fii•mou. Podia o :\lini1-
tl'1J ua .F;w~nda ignorai· a IH'UlH'Ía l 1~i, onde :;e impve qu'u L':SSI'~ 
adoi:; lenha1n a sua a:::signatui·a t ~ão o potlia iguora1·, t.1~rn 
o úeve1· c.le o saber, linha a ce1·te:.ia. de que era a.ssrni; entre
.tanto, deixou que ludo corre~..: ü :ma 1·evelia. Ahi está um 
aclo de ::::eu ol'ffril1 que r>e .prova; co1·1·1m ú sua revelia ! 

. o Stt. .PAül.O UE .F'1toN'l'lN - E a unanimidade do u·ibuuul 
.ba.~eou-sc nes!:'e motivo para resolver. 

O St1. '.':LC.\1'un :'\Af:ót::J:-..1E:-;To - Quarn1o o -Si·. .Aurcliuo 
Leal ac.a!Juu de 1'u:::ligar a fogo u fuce de quem é rc:;r1ou:savel 
por esse cunt.rnl:Lo, levantou-se o_St'. Camillo Soure::;, o cncl't;iclJ 
e. nobr1~ minefrt•, e declac·ou, com hombl'idadi~ :;;egu1·a. e set'enu, 
que não. sl'.i da falta da ac5sign~lnra du '.\linü;fro decorria a 
nullidade do:; cóllll'aclos, mas 11uc lambem :5e vcrifit;ava o cs
ca11dalo da falta dl~ concUrt'éncia publica e de todas as ouLra:; 
garanlias que deviam dai· Q cunho de legali1iacle aos mesmos 
contractos. 

E não~hollye - hom:,t para Mina.~, indepcdcnLe e forte! 
- não houve no tribunal uma unica palavra que contestasse 
a pnlavra vigol'.:Ji5a de Camillo Soar e:; de Moura . 

.Palria miuha infeliz ! Si len8. ele um ladCI,. (IS U8'elllCti u(J ~ 
amerknnos t'nlregando este Kras il. riqui~imo e for·mo:::o, ã 
fo1· tc $:ubii;a. ym1/,·ee, ainc.!a iio:;;sucs ltome.n:> 1:0111 ~'ssa cufibr<1-
tura · ~ei'lanpja .. , · 

O ~H. I>.-1.i.;1.o DE l'm1::·q·1:s - E11\I·e l'lle:;; um (1o::s mais di
guo.:; l'UlH'í!SClllªlltc,; elo::; Esl auos dn u01·dé,,;t~ . (.-lpoiao',..1.s-. ) 

·O S1t. 01~·1'.\1 : 11.10 ui:: A1.at:ou1~111;..v1;; - Por m.uis di;;no que 
seja , não o ;; c1·:~ mai;; que o Sr. Pt•P,;idt>nle ,fa Republica . 

·o 81\. PAt7Lti DE F11ó::-;-r1~ -- '.'iüo estamo::; 1~ompa1·ando ou 
e~labl'lccendo fll'[!l'Crcn1~iai': a!Til'mumo13 apenas qnc se trata 
de 11m homem u!J;.:olutamenln digno; e :; i V. Ex. p1·otc~ta 
cont l'a a digniclaclc' cio Sr· .. Tavares de r,yra, dinü QUO nada 
tomos ágnrn com o Sr. l>rc.::i(lt>nl~- da Ilepubl!cu . 
., O Sn. 01~TAc11.10 llll ,\1.1n: 1,.1t' El',<,ll'1·: ·-- :\7111 l';ill•·í r1111tra •a 

lw1t1•,;I. idadt- d11 $1•. Ttn- tu·1~~ d<' Lyl'n : di~;;1• :q11'11a:-. ~i tº di;:111.i.' 
•.\ T:1 11· 1 li J.m~·· '.'tl l llP u :-::r . Pr1•sii'!r·n t f' da nrpuhlieu. 

o SH. P trn$:10F.NTF. - LcmlH·<.1 :10 orado1· qnc r.•si;,i fiml:i n 
lrnt·n rl11 1•xp~d ii.•nlt• . 

0 ~1:. ;\(C.\!l:Oll. :\,\8CJ~\l;;NTl.I - l'a trI'InÍJHll'. quando se dr.Ll 
o in\lidcnl1' qllt'. Y . F.~. \'ê. nãl• foi levantado pot• mim: foi 
pel1.1 q1Jven10 . 
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SESS.:\O EM :2 ui:; DEZBMBR.O DE 1020 .. 

O SR.· Oc'l'AC1r.10 DE AUlt;QU.EHQUE - V. Ex. fez au Sl'. 
P1·c•1;idcntc da Republica refc1·encia i:; que eu nãu podia deiÃar 
p:m1a1· sem protesto . 

O Bn . N1 c,\NOR N,\SC!MEN'l'O - Concluo, Sr . Pre.sídenle: 
1''c!izmenLe. esta pa~ria, quP. está gover•nada lle lo Sr. Epitacio 
l'~ssoa, tem, po Trihuna! de Contas, o dique á immoralidade, 
dique oue nao será transposto, não sct'á vencido não será 
clcst~·uido, pot·~ue é do br~o, do civismo, da <.lignidáuc, da in
u·cp1dcz . (Muito óem; muito be'tn .O 01·ado1• <i vi,varnentc cum
vi·irnento.do po1· nn.titos Deputrulos. ) . 

, . O Sr. Presidente - Está finda a hora destiua.da ao expe-
-01ente. 

Vae-se pasf'ar á ci1dem do dia. (Pausa.) 

Comparecem mais os Srs. Andrade Bezerra, Antonio No
guefra, Souza Castro, Dionysio Bentes, Bento Miranda, Ro
-tlrig·ue:; Machado, Pit·es Rebello, Herminio Barro~o, Vícente 
Saboya, Thomaz Accioly, Thomaz Cavaleanti, Frederico Bor
ges, Oscar Soares, .Toão Elysio, Gervasio Fioravante, Estacio 
Coimbra, Austregesilo; Turiano Campello, Aristarcho Lopes, 
Dcodato Maia, Oetavio Mangabeira , Lam·o Villas Boas, Cas
lt·o Rcbelio, Leoncio Galrão, Ubaldino de Assjs, Alfredo Ruy, 
Jo5(i Maria, .Manoel Monjardim, Antonio Aguirre, Mendes Ta
vares, Vicente Piragibe, Raul Barroso, Azevedo &Mré, José 
tl1: Mot·aes, Albertino Drurnmond, Matta Maehado, João Pe
tlido; Senna Fig·ueiredo, Gomes Lima, Francisco Bressab.e, 
Josinn de .Ataujo, Alaor Prata, Mello Franco, Cincinato Brr.t
ga, Afüert.o Sarmento, Prudente d e Moraes Fi!ho, J'oâo de 
Fnria, Sampaio Vidal, Pedro Costa, Carlos de Campos, Ar
nolpho Azevedo. Celso Bayma, Gomercindo Ribas e Joã(l Sim-
plicio (511). · 

beixam de comparecer os Srs. Ar-t.hur CoHares M-0reira., 
Fclix Pacheco, Annfüal de T ole<io, Dorval Porto, Monteiro d e 
Souza, Abel Chel'mont., Chermont de Mira-nda, Hereulanc 
Par~. José Barr~to, João Cabral, Marinho d e A·ndrade, Mo
rcil·a da Rocha, Ildefonso Albano, José Augusto, Alber.t.o Ma
ra.nhão, Aff-Onso Barata, Cunha Lima, Simeão J ... eal, Ba1ItlHlzar 
l>creira. Gonzaga Maranhão, A.nfonio Vicente, Arnaldo Ba-s
t.o~ . Gorrêa de B'ritto, Alexandr ino da Rocha, Pedro <.:or.t'ê~i . 
.Julio de Mello, Nartailicfo Ca.rnboim, Alfredo do Maya, L uiz 
Silveira, Miguel Palmeira, Mend<:inça Mat'.t.ins, .João Meneze!:i, 
Ilodrigues !)-O.ria, Manoel Nobre, Pedro Lago, Ar'lindo F ra -
;;01'0, João Mangabeira. Torquato l\fol'eira, Rodrigues Lima, 
lJbaldo Ramalhete. Octavio da . Rocha Miranda, Azuré m .Fur
ladu, Salles Filho, A1·istides Cairc, Nm·ival de Fl'ci!,as, Le-n
gn1ber F-ilho. José Toleniino, Maci:ido So-ares, Manoel Rei~, 
.Touo Guimarã~s. Themi·stocles de Alme ida, Buarque de Naza
rcU1, Ramiro Braga, RauJJ Fernandes. Tcixci1·a Brandão, Josi:: 
Alves, José Gonçalves, Herculano Cesar, ~ilveira, Brum, A'n-

c. - VoL XlII 'i 
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·tonio Ca1·Jos, Emilio Jardim, J'osé Boni!acio, Landúlpho dl'! 
:Magalhães, Zoi·oastru Alvarenga, Antero Bolelho, I•'ranci:>cu 
PaolicHo, Wal<lomiro <le l\Iagalllães, Jayme Gomes, Vaz ur~ 
11-Iello, Camillo Pratcs, Ma11oel Fulgencio, Edgar-O.o da Cunha. 
1.laul . Cardoso, Saltes J·unior, Ferreira Braga, Eloy Chaves, 
:Veiga Miranda, Palmeira Ripper, Manoel Villaboim, Ramo:> 
Caiado, Ayres -da Silva; ·rullo .Jaymc,. Sevoriauo Marques . 
Costa .Marques, Ott,,ni Maciel, Luiz Xavier, .'\bdon '.Baptista, 
Pereira <l.e Oliveira, Eugenio Müller, :F..v.ari$tô Amara:l, Au
brusía Pestana, Alcidcs May.a, Nabueo de Gouvêa, Florés cl<.1 
Cunha, e Domingos Mascar~nh·as (105). 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista de presença aocusa o com
parecimento de 1i5 Srs. DeputadOs. 

:Vàc se proceder ~s votações <ias materia.s que se acham 
sobre a mes-.i. e das oO'D:Stantes da ord.etn do dia . 

.P9co ao:5 n<>bres iDspufiados que occµp em suas cadeiras. 
[{Pa~a.) 

Aoha-se sobre a M~sa o seguinte 

REQUERIMENTO 

· Requeiro dispensa de impressão para. i·mmedia.ta :vofacãc 
(la redaccã.q final dos ,projce.f.os ns . f49 e, 287 B, 3'23 B, 44:i 
B , 472 B, 534 B, 691 A, 585 A, 587 B , e 638 A, tt.odOs <te 1920 . 

Sala das sessões, 2 de dezembro de 1920. - J. Lama~'lltC. 

Approvado. 

O Sr. Presidente - Em consequeucia do voto â a Camai·a, 
;vou ·sul>me~ter a votot; as redacções fin-aes . . . 

São successivameute lidas e, sem observacões, approva
<las as setrUintes 

REDACÇÕES 

N. 148 C - 1920 

Rcdacção final diJ projecto n. 148, de 1920, que consiàera de 
utilidade publica a Associ'!-çti.o Commercial de Mo.Sso~·J 1 

~trtU 

O Co-ngresso Nacional resolve: 
AT.t. i. º Sã.o considerados de utfü<iade publica, a As

sooiação Commercia~ d!'I Mo-ssoró, no Estado <lo Riu Grande dr 
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SESSÃO i:;M: Z DE DEZEMBRO DE 1920 

i\ol'Le, e as associ:J.ç;.ões commm·cH1es ·de Ilh~os, · HaJ)uu::t, 
l\clmonfo, no Estado da Bahia . 

.Art. 2. u Revogam-se as disposii:ões cm conl,rar io. 
Sala. das Commissõcs, 2 de dezembro de 1920. :--- Raiu 

da Sá. - yaz da Mello. - Ca11los Garcia. 

N. 287 B - J920 

ReclucÇãó fiool do vrojecto n. ~87, de ·1920, que avvlica rtfis 
6:000$, annualmente, para á desobstr~tcção dos rio§. 'J.'o
catins e Ararrr.taya. 

O Congresso Nacional r esolve: 

Art. 1. º Fioo o Poder Executivo autorizado ã mana:i.t 
cnLrc~ar, annualtnentc, a pa.rLir do auno de iD21, aLú fina i 
conclusão dos trabalhe>s, aos governos dos Estados do Pará e 
d•) Goyaz, a imporfancia de -c~nto e vinte confos, sendo -ses
.oenta contos para cad.a Estado, destinada :1 desobstrucoão do:: 
dos Tooantins e Arai;uaya. . 

Sala odas Comm.issões, 2 de <lez.emb1·0 de 1920. - Vaz de 
31cllo. -, Prado Lopes. ,..- Ca·rws Garcia. 

·N. 323 R - 1 !.120 

Iledacçúo final do projecto n. 3.23, de "19\2-0, que crêa o sei•vi!lo 
florestal nas 1rut1'{1e71s àa Esfrada de Feri·o Central do 
B'l'l.Jsil e da EstrO.<i,a de FeJ"ro Oeste de Minas 

O ·congresso Nacion.al ueocre~a: 

ArL. 1. • FliC.'l. e reado na Est.ro.tla de Ferro Central dl) 
llras-il e na E~trada <le F-err<> Oeste de Minas, o service flo
rc::st.al pal'a (> forn1:1cimento de <lormentes, madeiras 1e con
s~rucc.ão e Ie1}ha dM referklas estradas. 

Ari . 2.º .Pa1•a ~.l. e.'\e4;Ul•ão dos seniços de qu-e cot:.".iia o 
::!'I .• i º fica o Presidente da Repub1'i1:a. -autot'izado u adquirir, 
nas margens da. Estrada. de Ferro .Cenlral do Brasil, 1.1.Lé cinco . 
mil h~clüres de terrenos apropri:tdos ·ú sylvicult.ura para 
llé'l!cs promover o plantio de eu'C.alyplus e de outras madcit)lls 
<.iclcqua<las. 

. At·L. 3.º Fica igualmente .aut.oriza<lo -0 PJ'r.siücnw da Repu
lillc:i.· a. adquirir nn~ margem; 00, Estrada dn Ferro OosLe <ln 
.:\Jjnas, no ponto que .iuilgar m:w; conv<.'11ion'1c, aLé ~1u:i mil 
e qu·inlrnnLos hectares do tm•renos at}l'O[ll'iados ao lllcsmo i'im 
que os <lo ari. 2º. 

~\ri.. .t• Fic1:i, abeL'Lo. uu !\linbteriu da Via.cão -0 Obras 
riublico.s , o credito <le 600 :()00$ (seisoentos contos (lu 1·éis), 
s~·nd'o 400 :000$, destinados á execução desta. loi na parte re-. 
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!ativa 1á. Estrada de Ferr-0 Central do Brasil -0 200:000$ á. 
()este do Minas. 

Art. 5.º Revogam-:,; ,, as disp.osições em contrario. 
Sala das Commissões, 2 de dezemibr-O de 19<20·. - Vaz ae 

Mello. - P1·ado Lopes. - Carlos Garcw. 

N. 1,1,3 B - 1920 

lledacção final das emerul.as da Camara ao projecto <to Senado 
que autoriza o estabelecimento de hospitaes para o tra
tamento de mulheres e crianças t'uberculosas 

:Ao art. :I.": 

Em ve'I. de d()O. mulheres e crio,rn;.as tUbercu~osa~, di-
ga:.se: «200 muliheres e 200 cria.ocas Lubereu:losaSJ>. 

Ao !lrt. 2°: 
Em vez de «500 enfermosl), diga-se: «800 enfel.'mos>. 
Em vez de d.~:000$, diga-se: d :500:000$000>. 
Sala das .Commrlssões, 30 de novembro de 1920. -,Pedro 

Gorréa. - Prado Lopes. - Carias Garcia. 

N. 472 B -- 1920 

O Congresso Nacioool resolve: 

:Art. 1." São consideradai.s de utilidade publica, á AssociaM 
c;ão dos Empregados do Commer-0io da 'Para.hyba e as socie
âades União dos Yareg.istas e a dos IÁI'tistas Meoo.nicos e Ii
ber.aes do mesmo Estado. 

·Sala da-s Commissões, 2 de d~embro de . t9ZO - Çartos 
Ga:rcia. - Raul Sá. - Prado Lopes. 

J 

N. 53<i B - 1920 

'Redacçiio final, do projecto n. 53~ .• de ·1920, que considera de 
utilidade publica a Liga Pedagogica do Ensino. com séáe 
no Dist~'ictq F,ederal. 

O Co-ngresso N·aciooo.I resolve : 

Art. 1.º Fica considerada de utilidade publica a Liga. Po-
00,gogica do Ensino Secundario com séde no Districto Fe
deral. 

Art. 2.º Revogam-se as disposições em contrario-. 
S'ala das Commissões, 30 ·de . novembro de 192()\ - Pedro 

Corrêa. - Prado Lopes. - Carlos Garcia. . 
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N. 581 A~ 1920 

\Mdacqão final _do pro,iecto n. 581, de 1920, que abre o cre
/ - dito de 6 :000.'G, supple1nentar d ve'Y"ba 10• do orçamento 

vigente do Ministerio -da Guerra. · 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.º E' o Poder Executivo autorizado a abl'ir, pelo 

i\:linisterio da Guerra, o credito de 6 :000$, supplementar ~ 
verba 10•_ - Claf;;ses inactiva8 - Dispensados do serviço -
Arsenal de Guerra do Rio Grande do Sul - Operados dis
pensados do serviço - do or1;ameuto do dito mínisterio para 
o actual exercicio, e destinado ao pagamento dos vencimen
tos e gratificação addiciona.l de 20 o/a, que competem a ope
ra.rios do referido estabelecímeuto. 

Art. 2.º Revogam-se as disposicões tm contrario. 
$ala das Commissões, 30 de novembro de 1920 . ........, Vaz 

de Mello. - Prado Lopes. - Carl.os Garcia .. 

N. 585 A - 1920 

R.edacção final do proiecto n. 585, de 4 920, que concede 
25 :000$, como ·auxilio ~ Paulo Netto dos Reis, para a 
terminação de seit apparelho de modificação dos kydro
aviões. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.º Fica autorizado o Poder ~xecutivo a conceder ao 

Sr. Paulo Netto dôs Reis, como auxilio para a terminação do 
seu apparelho de modificação dos hydro-aviões, tornan.do.-os 
capazes de pousar em terta firme, um premio do valor de 
vinte e cinco contos de réis. 

§ 1.0 O beneficiado desistirá, em relação ao Governo, dos 
seus direitos de inventor. · 

Art. 2.º Revogam-se as disposições em contr:irio. 
Sala das Commissões, 30 de novembro de :1920. - Pedro 

Corréa. - Pro.do Lopes. - Ca.r[os Garcia. 

N. õ87 B - 1920 

ncdacção finai do projecto n. 581, de -1920, que considera de 
utilidade publica o ~briuo do Marinheiro> 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' considerada instituicão de utilidade pu~ 

hlicn a sociodade «O Abrigo do Marinheiro:., com séde nà Rio 
dr .Tnneiro: revog'adag us disposi(;õe1-1 cm cont.rario. 

Snla. das. Commissões, 2 de dezembro de 1920. - Vaz ~ 
Alcllo. - Prado Liopes. _, Carlos Garcia. 
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O Sr. Presidente - Os projectos :vão ao Senado. 

E ' lida e, sem observaoões, appro,vada a seguinte 

REDACÇÃ.O 

N .. 63'8 A - i920 

!ledacção f inal do· projc_cto n.- 638, de 1.920, emendado' pelo 
Senado, que divide &m duas cate(forias o pessoal de avia
ção rnilita1'. e nu.val 

O Congresso Nacional resol.Ye: 
Art. Lº Todo o pessoal da aviação militar e naval d i

vid~-so em duas categorias: 
a) pessoal navegante, que desempenha permanentemente 

missões àe vôo; chefes rle esqua;drilhas ei de pista, instructo
res rlo pilotag1;im, pilotos; alumnos-pilotos, ·Observadores, alu-
mnos-obseI'Vadores, etc.; · 

b) ·pessoal techníco. .que desempcn:ha accidentalml'nle 
missões de vôo ; mecanicos, armadores etc.; ou que não des
empenham m issões de vôo: operarios especialistas. 

Art .. .2.n O pessoal navegante e t echnico, ao soffrer qual
quer accidente no serviço de aviação, entrará no goso •das 
seguintes vantagens pecuninrias: 

a) lesão curavel : pereepcão dA todos os vencimentos do 
posto ou cbssc, inclush·e gratificações e.;peciaes do serv iço do 
nvi acão, com dirP.ito a tratamento gratuito nos hospitaes m i
litares; 

b) 11'1'ão p rodu7.indo inr.apaci•:lndn nnra o servicô militar: 
reforma. nrt r osto on classe, com todos os vencimentos da 
nctiva. rom <'xrlmãQ. ilas gratificações nspeciaes do serviço 
de avia~.ão: 

r. l lesão, produúndo i.nva\ide7. para qualquer trabalho P. 
exip'indo cu idadol'- rspeciaes: reforma com os vencimentos do 
>p0s to nn classe 1mmcdiatamcnte sapP.rior, si a victima t.rvcr 
uma s6 pesson dA familia. " mais 50$, 30$ ou 20S mensà.es 
pQr prs~Qn r'lc fnmilia nccrescida, ató o limite ·;ae seis, confor me 
"Se t ratn' dC' ofl'icin.J. "'u b-ol':lcial ou inferior, ou praça . 

. \rt. 3.º Considrrn "".-se pessoa~ di:l. ·:familia: a mulher, fi 
lho~ mP.rtore!'>, filhas ~oH~lrn!>-, mãe viuva, irmã.os menores. 
11u:mrln :i miif' \'Ítt\'a. r!ivorr.in.da on s~parada. ()..~ irmão$ () 
il'miins ml'nnr"s vh·f'rem ás expensas da viét1Tnn no .momento 
<lo c\r.!';nstre . 

Art. 1,,• Si o ar.cidont~ :produzir a morte. ou s i a morte 
fô r consoaucnr.in postorior do a.céident,(l, 1\ familia recebe,.;\ 
umn pf'tlsão mrm!lal •rorrPspondentl.' n.o soldo do posto on 
clnsse imml'diut-:lm<"nte flunr.rior an da victima, até trcs pes
soas de familia, e mais 50$, 30$ ou 20$ mensaes, por pessoa 
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rfo familia accrcscida, até o · límite de seis, eonforme se tratá 
l'lr• offirial. sub-oi'firial. ou inferior. ou l1raça. . 

Paragrapho unico. !>ara o abono da pensão á familia do 
aviador fa.llecido . seguem-se .as regras em vígor para o mon
tepio e meio soldo, no que diz respeito á habilitação. 

Art.. 5.º Para os effeitos dos artigos anteriores e para..; 
i:-rn~, a mãe da victitná, desde que tenha esposo invalido; 
1j equiparada á mãe viuva, de que trata. o art. ·3°. 

A.rt. ô.º Para os e!feitos dos artigos anteriores. o -pe-ssoal · 
ir.chnico accidentalmente embarcado terá: as mesmas vanta~' 
µ-f'ns. ·sendo essas calcufadà.s pelo va!Or · do ordenado ou soldo, 
segundo sr trate de civil ou de militar. 

Art.. 7.º Esta lei retroagirá ao pessoal ou as pessoas 
1le sua familia., de que ti·atam os nrts. 1º. 2º e ·4° 'e seu para

. g-rapho. r, quP. l'IStando nas conàiçõrs do art. 2º, tenham sidô 
dctimas de accidentí.! em serviço da aviação militar em qual..; 
11uer tempo. 1 

Art.. 8.0 As disposições desta lei são applfoaveis, em 
lodos os "".ffeitrn;, ao:; sub-ma~hinist.as e pessoal da navegação 
rnhmarina da A"r:mada Na-Oional. 

Art. 9.• O soldo do posto ou classe immediatamente su--
1wrio-r ao da victima. de qlw trata o art .. 4º dest.a lei, - o da: 
!nh,,.lla pRla qual rcc'lbia o a;vindol' ou sub-maohinista na oc
c;-isião do desastre. 

Art. W. Trnt.ando-se de qualquer praça de graduação'. 
inferior á de ~abo (soldado. anspeç.:ida. grumete e marinheiro 
1i1~ segunda e 0primeir&. class~), n. classe ·SUTJerior. n qno se ríl-" 
J'rrn n iwcsente lei, é a d·e ~aba. 

Art.. 11 . Revogam-se a;: dds11osir;.õeS ern contrario. 

~ala. das ~ommissões. S d~ d-P'zembro de 1920. - Cast1•d_ 
I'oe71ello. - Prado lop~s. - Rm"l Sá.. 

O Sr. Presidente ·- O projecfo vae ser remef,t.ido á san
rçi'io. 

Pastla-se ás votaoões ~omt.antP.s da ordP.m do dia. 
r.:ontinnn~ão da votação <lo pro.ject.o n. 009 'A'. de 1920. 

lln Bt>nndo. ~stahc>.lreendo as condições a qne se devP.m suh
me[t.er n>: e~iranf?<'iro!': rN>iriC'ntes no Brasil pnlla o firn de 
11bfer'Pm o Ululo de r.:tt.uralizncão: cnm parecer da Commis~[o 
<lr. Constifnirão e Justiça sobre as emen<!as (emenda n. 2 e 
~f')'.:'11 i n tcs) ( 3• discussão) .. 

º~ Sr.. Presidente - O projecto vae: ser rl')mettidn á 
~:mr.c:ao. 

EMENDA'3 

N. 1 

Ao art.. 1ª - Depois de «Será fe.it.a>. digl!.-Sf:'<, em lognl'\ 
do quP csf ~ : ~por LJlrniquer- t íf.uio do propriedarle. ou -diJ 
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po~sc. cerlidãu d~ ca.<:amcm!.o, registro de f ilho nacional, le
gitimo ou não . - Mau.ricio clé Lacm·da. 

N. 2 

Supprima-se. - i'llauricio de Lace;tda. 

N. 3 

Ao art. 2º - Supprima-se a Jetf.ra a. - .Vuricio de . La
cerda .. 

N. 4 

Idem - Supprima-se de «com quem convive>, etc., at::\ 
final. - Mllu,,.icio d e Lacerda. 

N. 5 

Idem. Jet.tra d ,__ Supprima-se «legitima, immoveis» e 
·•que se prestam:&, at<\ final. - Maurid o de Lacerda . 

N. 6 

· Ao art. 3• - Suppríma-se. - .Maurieio de Lace7da. 

N. 7 

Ao art. Aº - Supprima-s~. Mauricio de Lacerda . 

N . '8 

Supprima-se. Maurício de Lacerda., 

N. 9 

Ao art. 3º Em Jogar de «Lermo!'. regulares», diga-se 
«nos termos da lei». Mauricio d<! Lacerda. 

N. 10 

Ao art. 4º - Supprima-se <direetamente>. 
Idem ~ Suppríma-se de <juntando> até final do art.lgo . 

Maurício de Lacerda. 
N. 1i 

A' tettra. n. do art. 1,0 - Supprirrül~se. Maur:i'c'io d.J. 
Lacerda. 
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N. 12 

Ao art. Ôº ~ AccrcsMn~e-se depois de «Contrario»: «àa 
Constituição Federal». - M auricio de Lacerda.1 

N. 13 

Substitutivo ao projecto n. 589. de i920, do Senado, e 
n emenda substitutiva da Commissão de Constituição P. .Jus.
liça da. Camara. 

O. Congresso Nacional decreta: 
:Art. 1.º Os estrangeiros que possuirem bens immoveis 

no Brasil e forem casados com brasileiras ou tiverem filhos. 
brasileiros, .comtanto que residam no Brasil, são considera
dos cidadãos brasileiros, Ralvo se manifestarem a intençãl) 
~e não mudar de nacionalióade. (Constituição Federal, § 5º, 
art. 00.) 

Art. 2.º Aos estrangeiros que fizerem a prova dos re
quisitos exigidos pelo artigo antecedente perante o 1\finis
terio da Justiça e Negocios Interiores. Presidentes ou Go
vernadores dos Estados. será expedido titulo ·declaratorio -pelo 
Presidente da Republica. 

Art. 3. º .Sez>á organizado no l\linisterio da Justiça e Ne-
1~ocíos Interiores, um -quadro estatístico de todos os e~tran-
gei.ros naturalizados nos casos especificados nos §§ 4º e 5º 
do art. 69 da Gonstituíoão Federal, no qual serão inscript.oP. 
~.r:-officfo, verificado satisfazerem º"' requisitos constituoio
ns.es, os nomes dos cidadãos brasileiros tacitamente natura-
lizados. ,. 

Art. 4.º Os estrangeiros nas, condições do § 5° d() art. 69 
da. Constituição FederaL serão considerados na posse .d.los 
àireltos de cidadão brasileiro, desde que tenham feito a 
provà a que -se refere o art. 2~ desta lei, ou tenham sido 
inscriptos no quadro estatistico a que se refere o art. 3", 
<:'xccptuados os a.listados eleitores federaes ou nomead;:>s, para 
r.nrgos publlcos federaes ou estaduaes, qne são ·eonsiderados 
na posso à.os mesmos direitos. · 

Art.. ·5.º Aos estrangeiros naturalizados bra.sHeíros por 
forca do § 5° do art. 69 da Constituição Federal, . in~lui.dos 
no quadro estatistico a que se refere o art. _3\ ·desta Ie1, seri 
expedido titulo -Oeclaratorio de oidadão bras1le1ro sempre que 
o requererelil . . 

Art. 6.º A prova da inte!_l.cão de não m~dar de nac.10.
nalidade resultará da declaracao dos estrangeiros ás mumm
pcnalidades dos logares, onde r~sidem. aos go"'.ern~s d?l'l E!'l-
1.ados e da União, bem assim da recusa iís obr1gacoes impos
ta~ aos brasileiros. 

Art. 7.º - Revogam-~e as disposições em contrario; -
Joaquim, Luiz Osorio. 

, 
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. Tambem a Commissão de Constitufoão e Justiça pf!é.o 
i•eceu a seguinte 

EMENDA SUBSTITUTIVA 

O Congresso Naeional decreta·: 
. ".;\rt. 1." 'A prova de nacionalidade adquirida por forc.1 
âo disposto no n. 5 do art.. 69 da Constituição da Republica 
- que considera .cidadãos brasileiros os estr:mgeiros que pos~ 
suirem bens immoveis no Brasil e forem casados com braRi
leiras ou tiverem filhos brasileirog. comtanto. qué residnm nd 
Brasil. salvo se manifestarem a intenção d.e não mudar d.j 
nacionalidade. - será feita. por titulo declaratorio expedido 
'<pelo Minisforio da JusLiça e Negocios Interiores, mediante re~ 
qnerimento do interessado com a firma :reéonbecida, ou por, 
procnrador legalmente constituido. 

Art. 2.6 Para que se.ia expedido o titulo declaratprio de
ve1·::'i o estrangeiro provar: 

a) que residdc no Brasil ha mais de cinco annos; 
b) que nfio manifestou intenção de conservar a sua na-

cionnlidade; ·' 
e) que .é casado com bras'ileira. com quem convive ho-• 

nest.amentr, 011 de miem. depois de sua convivéncia, está lr
~almente separado; ou que tem fílho brasileiro legitimo ou 
rcconb ecido; 

d) que é legitimo possnidor 'oi'.' bens immovnis nn Brac;;i!, 
riue prestam para habit.ar,ão ou. para estabeleciment.o agr-i
cola, commercial ou industrial. 

Art. 3.º Expedido o titulo declarat.orio. a mudança da 
nacionalidade considera-sP- effectuado, desde a data da en
t:rac::Ja do requcrimrmto inicia~ Pm termos re~ulares. no Minis
terio da Justica e Negocios Interiores ou na Seerêtária tio Go
verno rlo Estado. em que tenha o :requerente sua residenoia .. 

Art. 4.º Quando. -perante os jl.1izes vitalícios da União oti 
rios Ee.fa.dos. for considerado hrasHciro naturalizado. nos tor
m0s elo n. 5 dn rf'ferido art. 69. o P.Str:mgeíro qlll'. directa
ment.e., haja feito ah i a prnva dos reaui11itos 11onstitucionaec:. 
o ,juiz. ·que reconhecer essa qualidade, é obri~ado. sob pena dd 
responsabilidade r,riminal. a fazer. immediatamenle. r.ommu
nicação de se11 despacho ao Ministro da Jnstica e Negocios 
Interiores. juntando, por certidão, n inteiro teôr dos seginntefl 
docum~ntos: 

o.) peticão. requerimento ou qualquer escripto, em qné 
n estrangeiro haja· solicitado o reconhecimento daq\.rnlla (fU:t: 
lirladP.: · · · 

b) Drovas que. do. P-xistcncia daq ..... elles· requisit.m:., hn.i:t 
produzido FJm juiz o: . ~ 

Art.. r-;.~ Em torlos m: casos de naturahzA.<)aO será in<lis .. 
pen!';·avel a prova dn r0sidencfa. no Brasil. 

Art. 6.º Revogam-se as disposições em contrario. 
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Vou snbmetter a votos a seguinte emenda, cuja votacão 
iicnu interrom9ida na sessão de ·ti.ontem: 

EMENDA 

[N': 2 
~ · 

Ao arl. 2º - Supprirna-se . . - :Mam·icio drJ f,acerda. 

no.ieitada. 

O Sr. Mauricio de Lacerda (pela ordem) requer a veri
ficação da votaç~o. 

Procedendo-se á verifirni;ão de votaoã.o, reconhccc~sc le
r•:ml votado cont1·a :107 Srs. Deputados e a favor u.ni; tolnl 1.08. 

O Sr. Presidente ,..- A emenda n. 2 foi rejeitada. 

Votarão ela seguínl.o 

i~MENDA 

N. 3 

Ao art. 2º - Supprima-se n Ietl.râ a .. - ~faitricio de 'La-
e1Jrda. ·t ~ 

O Sr. Maurício de Lacerda · ( *) (para enf:aminliar a 110-
tw~âo l -- Sr. Presi<lente, peço liconca ao honrado Refator, 
~ohret.ucto ao leader da maioria, o Sr. Deputado Carlos d~ 
Campos. cujo nomP, declino com viva $ympathia; pelo seu mui 
illustr0 talento. peço hccuca para rclêr oo Congresso as :pa
Javrru; r.orn <JUE.", na Constituinte, o ·~cu venerando pae. e ô 
eir.crito rcpuhlico, um dos fundadores intellect,uacs do rcgi
rnt:'m. o Sr. Bernardino cje Campos. se insurgiu contra ai 
1•mrnda. <lo Sr. Epitacio T' cssoa que procurava. alterar o ar
t igo 69 .do projec:-0. em bôa hora mantido. depais da intr.r
""nçiío <fo Sr. Bf~rn:u·dino d,3 Campos e de toda a sua bri-
lha.nf P. bamcada. . 

O artigo, Sr. Presidente, passára t)m primeira discussão, 
f. l'onsa.grnva a ·n::itnralizo.cão tacila sem que da parte do <n
fl'ang-eiro. t~ollocados nas condições :determinadas no pr-0,iecLo, 
ú~ve!\SP. 1)ar1.ir qualquer declaracuo no· sentido <le acceit.ar a 
nova 1patria. f' .rr•neg-nr a patria ·de origem . 

O ~r. Epifacio Pessoa, jl\ então UàCionalista, nnrionalis-. 
mo qun 8Ô soffren iôLerrupl)ã.o quando o S:r .. marechal Fio
ria!w PC'i:xolo tiP. apropriou iíelle para perseguir os correli
;.:ionn•rio:; do mP.smo Sr. Epit.ar.io Pessoa, propez qirn n nahl
rali?.aeão Incita· só ._ro:;so nrpeiln como diííniliva, dPsdc quo 

.C) Não foi revisto pelo orador. 
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houvesse da parte dô estrangeiro que se encontrasse no-~ 
i.ermos do pro.iecto, . uma deelaração relativa a não querei.' 

. nonservar a sua paitria .de orige1n e acceitar aquêlla que lhP. 
era det.et'tninada pela sua nova condição -:rociàl e .f',jvil. 

O Sr. Bernardino <lc Campos, surprehendid>o com a a ti-
provação da emenda em segunda discussão, assim se prGnun
ciou, e.ppellan<i'o par.a. o 1p.a~riotismo do Congres5o no seqJ.icio 
de pcd1T-lhe a recons1d·eraça-0 .d-0 seu acto: · 

. 'l. Nós podemos em 3• discussão fazer cahir ess~ 
emenda e restaurar o direito pa.tri.otico, constiitui1u· 
pel-0 Governo P'rovisorio e que ()Qrre1S1Pon<le :ís verda
deiras aispiraçõe:; <lo paiiz .(muitos apoüulos). Por ~ta 
fórma teremos prestado fé inteira e completa áquillo 
que nós mesmos fizemos, porque é preciso, que, n ;r 
muito que os actos do Governo Provisorio devam ;,er 
subroettictos ao nosso criterio ·e á nossa apcprova.çã<', nós 
saibàmos atP. on9e é possivel chegar sem f erir isso que 
con3Litue a propi:'ia digni<lade da nação). 

F~ perorand'o, pr-0feriu 13stais palavras ardentes: 

« •.. Esperando que o CongresSô, l)Omo tantos ou
í"ros, désse mais uma vez um f::xem:p.!-0 de pat rioti.;;mo 
e de verdadeira comprehensão dos d·everes publicos e 
das verdadeiras converrienci~ nacionaes . ~ · 

Sustentando o ultimo decreto do Governo PrGvisorio que 
chamotu de -:1patriotico$ e p elo qual «gozariam os estrangeiros 
residentes no paiz da plenitude do direito polit.ir.p indepen
dentemente de qualquer prazo que não fo::.se o estabelecido 
para a ac(~ettavão <la nacionailiidade~ fazendo-os assim incluir 
nos alist.ament.os lornando-.se eleitores e elegíveis, disse so
bre os dcerefos do Provisorio o Sr. B ernaroino: - <Esta 
ordem -de .cousas corre;;1pondia á que em 118'2'i creou a ca'l'La 
out.or.guda por Pedro t. em reláção ao·s portuguezes existentes 
no Brasíl em 1822. Forazyi der.larados brasileiros o,s que ex~ 
pr~ssai, ou tacitamente. aooeitavam a Independ-encia:. . 

Ora, os estran~eiros então tinham acceif.M<> a Republica. 
O Sr. Bernardino oP- Campos defendia, Portanto. o criterio da 
Constiituição -:le 182'~. que fôra aliás · r.r'elativa aos portuguezes. 
subditos da Nação que ·aité então predominawà como metro
polfl, e dizia: 

«Temos a · honra de declarar que os nossos d~plo-

mas merec.em e tra7.em esses suffragio~ - os dos es
trangeiro::i que ·:>fl ligavam ao paiz com lealda.de - e 
qu e 11: os rGpresen tàntes de S. Paulo, como muitos dc. 
seo~ dignos coll~ga.s. tinham em seus diplomas o voto 
significat.ivo . ile suas coloriias estrangeira~ . 

E mais adeante, de.pois de constatar que o· recuo da 
emenda lt'pitadQ correspondia a 70 annos de atraz.:>, tlada á 
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quest~o dos abastecimentos scc-ia.es daquella r.\poca accre~·
centa: 

<i.O Congresso do 18W' collocou-se abaixo da ca1rta 
outorga.da por Pedro 1; o Congresso de 1890 não cor
respondeu ás exigeneias da época, ao.s díctames da ci
vilização do nosso tempo, ás imposicões do progresso 
actual. ·. 

- Não é só isto, Sr. Presidente, revogancl:(} actos 
publicos ·pelos quaes a revoluç~o .quiz dizer aos ci
daid'ãos estrangeiros que as portas da nossa. naeiona.-. 
tidade lhes e!'ai:n abertas, para que clles pudessem ab.i 
exercer os ·direitos politicos, nós vamos ao ponto de 
faltar com a fé .d:evida a actos officiaes em relação a 
estrartgeiros. Que credito, Sr. Presidente, queremos nós· 
d'o.rai avante mereçam os actos do nosso Governo, os 
nossos proprios actos em re-lacão a estrangeiros quando 
nós em um <!-ia negamos até os direitos adquiridos em 
vfrtude d'os nossos prop·rios decretos de outro dia?> 

Observand<> que a emenda E'pitacio não negava a natura
fü:~ão, a grande natüralização, nem a naturalização taciia, o 
Sr. Bernarid1iwo de Campos assim affirmava: 

~ssa emenda, do .Deputado pela Parahyba, im
porta em negar aos estrangeiros até o direito adqui
rido, riorque :exige que esses estrangeiros cpor uma <ie
claracão expressa, renunoiem a nacionalid.<ade de ori
gem, e acceitem a nacionalidade brasileir~». E' ajun
tava: ~é ou não é essa disposi~ão revogatoria, absoluta
mente dos actos do Governo Provisorio e da .diispo
Sivão revogatoria, absolutamente dos actos do Governo 
Provisorio ;e da CÜS(posiçãQ const.itucionaí1 .apl)!rovada 
em 1 ~ discussão:i> antes deli a, emenda Epitacio ? <In
questionavelmente; éi> respondia o proprio Sr. Ber
nardino acompanhado de numerosos muito bem da as
sembléa, que d'efiniu como ~exigindo o renegamento 
publico da patria.». 

Ahii tem, V. Ex., Sr. Presidente, eomo o Sr. Bornardino 
de Campos juligarva a exigencia. de uma declaração qualquer
que modificasse a expressá(} -t~acita~ do artigo oonst.itucionat 
feita na emenda E:Pitacio, que revogava do modo absoluto o 
instituto da nacionalizacão tacita~ e. quando fazia. a inter
roga~ião - si revogava ou não - dizia - inques~ionavelmen
te crevoga.Va» 1 

Toda a Constituição. arresta<!a !pela or~o do repi'e• 
sentante paulista, collabrrou, aliás com a presença d.o $1'. 
Epitacio Pessóa - que tive o cuidado de verificar na lista de 
presenc~ - que assistia a sessão. sem dar um só a{>arte, nem 
produzir um só àisc_urso, derrubou a emenda, que foi rejei-



Cânara dos DepLtados - lmP'"esso em 26/06/2015 11:30- Página 34 de 41 

;\N.NAES l>A CA?.1ARA 

tacla com declaracão assiguada entre outros pele;> Deputado Sr .· 
-C'arlos Garcia, cuja opinião, · espero, se.ja lwJe acruella . qua 
íoí na affirmativa de seu voto. . · 

O SR. CARLOS GARCIA - Perfeitamente. Cheguei a aprc-
1>entar emêílida dando dlireito ao estrangeiro, mesmo, não na
i.ul'ülizado, de ser vereador. 

, () Sn. !\trAumcIO DE LACERDA - Abí tem a Gamara. o de
poimento dessa lestemuntia viva. 

Na declaraoão· a _que a.iludi, figuram as assignaturas <lc 
Campos Salles, Cly<.'<!Í'iO, . Rodrigues Alves e !-aur~ Müller . 

Sr. Presidente, depois destas palavras, nao .sei .como a 
Commissão pod-erá julgar constitucional o project1J do Senado. 
Natu!lalmente, por tactica parlamentar, por prinoipio· -d~ sabe-
·d•ol'iá po-lit.iea. . 

Entre o projecto extremado -do Senado, nascido no b erço 
"do 'Caltctc, r o projecto moderada da Camara, qualquer ata
que dos que são conlrarios a semelhantes providencias em 
globo, como C!U son, ha de visar principalm.ente o projecto da 
outra Carn::i.ra, para reforçar o ataque a esse projecto exage-

. rudo, e .si não puder tudo salvar, ao menos salvar, na emenda, 
os princípios constitncionaes ~ que me refiro . 

O que não comprebendo, Sr. Presidente, ~•era o que de
sojaria ouvir da Commissão, foi como ella julgou constitu
cional o projecto <lo Senado. Pois si a Constituinte rejeitou o. 
emenda Epitacio coai essa declaração o::ir:pressa do Sr. Ber-
1rnruino de Campos, depois de a ter acc,eito, como vem o Se
nado e declara; contra o que' a Constituinte declarou, contra 

· a int~rpr~tai,:ão, portanto, litteral, grammatical, analogfoa e 
11istoria da formação do artigo constitucfonal, que é consti
tucional o artigo êl'o Senado'! Dirá a Conunissã9. da Camara 
que, relativamente no Senado., este jtílga da utilidade e da 
constitucionalidade dos projectos na sua primeira discussão, 
mas, uma véz que julgou da utilidade o da constitucionali
dade do projecto, essa averiguacão não tem loga1· na CR
mara, que só tem de dir.er do merito propriamente da ma
t eria proposta. 

Não é assim, porque em qualquer tempo do projecto, 
póde se levantar essa preliminar da sua inconstitucionarida.dc 
ou não. Rogimentalmcnte existe um turno em que o exame da 
.constitucionalidade é precípuo. ~as .. si .nesse turno não se 
fez ~sse exame, a todo o tempo cllc sn poderá verificar. 

E' isso justamente> que fará· oóm que na. terceira dis
cussão eu :ipresent.~. si. a Commis1:>ão não quizer exáminar 
esse ponto, um requerimflnlo pedindo a võltã do projecto ó. 
.Ccimmissão para que ·ella reconsidere seu voto e melhor e&·· 
tudc o assumpto, sob esse aspecto. 

Concluindo, Sr. Presidente, devo dizei' que não tenho 
nnhumn duvida sobre Msas tentativa~ de restauração nas 
nossas leis dns medidas que o Sr. Berna.rdino de Campos de., 
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clarava, em 1890, valerem por ui;n r ecuo de 70 annos; dada R 
))rP.ssãu dof'. aconlecimcnt os sociaes daquella ~pot~a. Hoje, :m 
nnnos depois, se poderá dizer que set':i um scculo qua~i, ina::i 
cu nãQ posso dízcl' qtie é mais do que um scculô, porque a 
riressiío dos acontecimentos soefaes desta época é muito mais 
acccntuada . 

. N<lstas contliçõelõ, :evantar o espiriLo nacionalista. conLra 
o 'ideal da c;onfrateroização .humana e da confiança . que· de-

. vemos estabelécer. como postulado do nosso pensamento, da 
nossa formação economica, e, Sr. !Presidente, incontestavel
mente, contrariar da face a inspiração positiva da nossa lei 
fundamental e ao mesmot€mpo a aspi,ração universal do 
nosso povo, da . nossa idade, da nóssa gente. 

Sera uma cortezia com as idéas novas do Sr. Presi<iente ela 
Rcpublka, mas a Carnara que averigue. O Sr. Presidente da 
Republica é uma qualidade cplleméra no mare maonum da 
1>oltitica. Fcli~mente, pal"a nós, os quatriennios nã.o são infin
daveís, por mais que demorem, por mais que nos torturem 
com a espera do seu termo. 

O Presidente da Republic(I. <ieixará o poder; mas ficará a 
Constituição republicana espingardeada pelos constituciona
listas das dnas Casas do Qonm:-esso, que ~on:.i ellc quizeram ser 
hast~nte amaveis para esquecer de uma feita, não só as tra
dições do nosso direito puolico, como as propria.s tradições 
J·cpublicana.s de uma "ancada como a d~ S. Paulo, cudos gran
des leaders com responsabilidades directas no regimen, se e1'
gucram contra as tentativas do Sr. Epitacio em 1890, e agora 
no er.cu tumulo devem, constI'angjdos t•s seus restos, receb~r o, 
}}~sn dc~se pcccado tios l'eprt)Scnlantes que . os succcderam, 
~poíando a mesma emenda contra. a Constituição, contra o 
espírito e contra. a tendencia da brilhante bancada do Estado 
de S. Paulo. (Muito bem..: mttito bem.) 

· O Sr. Arnolpho Azevedo ('" ) (]:><11'a encaminhar a vo-
tação) - Felizmente, Sr. 1Pl'esidenw, para a Commissão de 
Constituição e -Justica e muito principe.Imente para o hu
milde Rela.tõr, Ili.em alia nem o seu .projecto estifo em <les
accôrdo com o que foi sust-entado pela bancada de S. Paulo 
na Constituinte Republcana.. .. . · · 

o .SR. MAURICI() DE ÚCERDA - Como; não? Exige que 
o estrangeiI'o seja proprietario legitimo, · e que o estrangeir<J 
casado seja honesto, l>em comPQrta.do; emfim, não vá ao ci-· 
ncma ! 

o SR. ARNOWHO AdVEI>() - Estou fazendo uma amr
mação, que deco.rrt;; dos prOJ?rios docu~entos já imp1:esso8, 
~m que a Comm1ssao de Justicia se IJ}an1festou a respeito do 
projecto . do Senado. A emenda re,ieitada na Constituinte 
exigia uma declaracão expressa dos estra:ngeiro.9 que pos• 
.~missem bens imm<>veis. fossem casad-0s com brasileiras e ti
yessem, fil'hos brasileiros, declaração essa feita. perante a au-. 

' • 
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toridade competente de qUé acceif:.vam a nacionalidde bra
ileira. 
· · '9 projecto do Senado declara que s6 poderãO' ser reco
nhe~1do~ como brasileiros aqudles que obtiverem Htulos dc
clarator1os requerido perante o •l\finisteri<i do Interior. 

O Sn.. MAuRrcio DE LACERDA - Basta que- requeiram. 
. . p s~. AA-VOLPHO AZEVEIO_? ·_ A Commiss,ão de Justiça, 

mamfestando-se sobre. a decisão do '.Senado, diz o segUinte: 

cSi .é -muito conveniente estabelecer em lei a 
1'órma pela qual os estrangeiros podem obter o titulo 
de cidadão ·bràsileiro, que lhes .ctiispense a repetição 
das provas <ias exigencias constiLucionaes, .toda vei que 
tenham de invocar oa direitos decorrentes, não nos p~
rece constitucional que, para gozar ·de taes direitos, 
se exija sempre a expedi~ão do titulo declaratorio, 
Quando hajam 'feito a.quellas provas e tenhaill sido, em 
outra instan-Oia, julgadas boas. -

O que o iegislador constituinte .quiz foi que o es
trangeiro proprietario de immoveis e casado com hra
sileira ou tendo filhos tirasileiros fos:ie considerado 
brasileiro, quando residente no Brasil e sem mani'fe;)
tação do desejo de conservar a nacionalidade de origem. 

E' uma questão d'e facto: provado o iaeto,- surge 
o direito. 

· Póde a lei, c-omo fez o projecto dà Camara e faz 
o art. 2~ do Senado, regular a f6rma <le pro-var-se o 
facto e definir as condições de existelicia do mesmo 
facto; mas não póde, füita a prova na f6rma e con

dições legaes, sustar, suspender, adiar ou invalidar o 
exel:'cicio dos direitos consequentes dessa prova. · 

E', entretanto, o que faz o projeclo do Senado, 
quando estatue no art. 1 º que os estrangeiros. na
quellas condições, s6 pode-i·ão ser consírierados cúJ,adãos 
brasileiros depois de teretm -requerido e. de ser-lhes 
concedido 1im titulo de-claratorio pelo Mmistro da 
Justiça e Negocios Interiores». 

Não. Elles serão c0in-siderados brasileiros, ainda 
quando_ não req~eiram-"õem. lh~s se.ia· concedidp. o ~i
iu·lo declarator10 uma medida de alta convemenc1a, 
quer para o estrangeirC?, que assim se natut~ tiza, qu~r 
para o Gover.no que •fica. conhecendo e reg1stra 11Un.1s 
um cidadão brasíl_eiro. Aotuah;nente, os brasileiros, po1• 
essa disposicão constitucional · incol:'porad~ á nossa. na-
eionalidade, ·são ignorados do .poder pubhco; passam_ a 
gozar de seus direitos em consequ~ncia de uma runccao 
automatica, na qual nen;i mesmo sua v-onfa.de d'e m~do 
expresso intervem. Muitas vezes ess_a. vonta-de só. se 
manifestou no sentido opposto, mas, -0omo dessa ma
alifestaQão ninguetn exige qualquer prova, são em 
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eleitoral qae só p1·ovaram propriedade immovd f~ ca
s~mento com brasileira ou nascimento de :>lgurn fi)h(l 
no Brasil, ~eindo a . ridicula residencia · d-e dou~ mezes 

1 ~ inscriptos Dos l'Hspootivos consulados i '<.ltn de~rjo:-; 
de rn~nter a nacionalidade <lic origem ! .. . i- · 

Ora. si a · Commíssão de Justiça se manifestou com essa 
Jiui;ungem clara · e · precis.a contra. os termos e~ressos do pro
;i 1~r..Lo ''º Sena.do, que reproduz po-r outr a. fórma a emenda ;re
t•uimfia. pela. Constituinte. essa Commissão está em desac.cõ i·-
1lo. não só com a emenda da Constituinte, como com o pro
.i 1 ~Cto do Senado, tanto assim que -apresentou um substit\1Jt.iYo 
i 11t•~ <;'rnl. 

O :5n. :'l'f1Atm'1cw ui,; l...AcmmA · - PcrmíLta-me um a.pu1·t1• . 
Y. Ex. pot na letvu e: « ... casado com brasileira' com qrn\lll 
1·1.111vivn honcst.amenLe». Supponha. que elle vae fazer a pruva 
L' o ,jui1. diz: Vocô U~(} é. rumesto . 

O S&. AmrnLPno MÊVJ-JOO - Essa expressão «conviva. h o-
1u·!;lam~nLe:o> quer ./Jizer que tenha o ssu lar constit.uido, or
~anir.ac!o, que se tenho.. casado para constjt'uár familia e n5o 
par:\ bnrlnr a lei, isto é, para. a,dq:uitír a nacionalidade- lll'a
~il 1~ i ra . . 

O Sn. i.\fatiRtclO DE LACERDA -- Alhi se exige Que f:cj a C•t -
· :;:1d1> <1 conviv1L ho11 estamentc·. Mas .. :ú ollü é ·casado. q uP t 1•.rn 
a antoridade com o faeto de que elle não viva l1011cs l.amcnle '~ 

O SR. Afu....,OLPHO AzEVEDo - · O casamento é ciÍgido cotr111 
ha"r <la constituição de um lar. Nem pó'dn SM' de out.n.i. 
r•'•nua . . 

O Sit. i\1AüRJc10 DE LACEl\DA - O ca.sru11c1llt1 1~ 11 cusa -
111" 11Lo. Agora, si é base dil. coustitui~~í.c> d e um lar. o ol,j1i
d i\'O (; que ninguem sabe qu.nl seja . 

O Sn. AnNor~P:uo AzEvF.no -- Si :i. Commissiio si• IH'OJlÕI' 
a r1~gula.r ns condiçoos pelas quacs o est.rangeiro tac itarrte nb· 
·"' 1iat.u1·a1iz1l. nos termos do n. 5 do nrt. tm. dn. Consti!AA1i\:itn. ~ 1 

1111,~ facl.os s~ tecm vcl'ificndo que burlam complctumcnL1~ u · 
;,:;.·11c.ra!ida.de da. nossa. loi fundamental. .. . . . · 
. Em . taes condições, ·esporo que . Q · üobt·c Deputado i'ai;;1 · <t 
,J .. \·i<la .i'usf.íca ú Commissúo, em cujo uomc. ora fnllo. 

u Sn. :M'At;RJClo 1m LACEHDA - - V. Ex. já declarou q111• a 
1·1111•1Hla do Scnndo effccth·a.mcnlc conf.ral'ia a Constituição J°<'
•t.•.L'a l ; l'npct.ia a emendo. EpiLacio, o projccto do. ·Ca.ma.ra p1·0-
i·t11'11tt conciliar as int~ncües do )1)gislador com a Constituu;iio. 

Exami11~rci na 3° discussão o p1·ojccto da Cu.mar.a. . . 
() f.:;n. A tt..'OOU>Ho A;.:.f..."VEDO - o projcclo <la Cama1'a nri.o 

liwna o!J.ri gatoria a. Px:pcdiçã(l <lo titulo. Como o n osso Pl'l)-
1·1·~~ 11 de naLuraliza.ção é um J:lrOcesso administra tivo, :!'cito 
l1eranlc o Poder iE.xecu.tivo ·e não perante o Poder Judfoiario, 

L'. -Yol. :XIU 8 
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a t.'.ommissão e::;taheh.:1;1~ uma fórmu pch qual esses reci:1.;i:;i. 
t.n::; .:;1:jam prova:tJos pr·ll'a.nt.• autoridade 1;ompclente piu-.1 lll'l•-
1·.1!:;.~ar u. natul'al1~ação; mas não exclue, como es1:i expn~s~r, 
i10 al'i .. 1

1". <.(Uc :t p-ro\'a :>t~.ia cm outt·o ,iuizo, n essa Pl'º"ª ~erú 
rncchida. n11 :'llinislerio (ln, Jü&t-ic;u r:omu pi-o,·a capaz d11 JH'l•
duzfr a nat1.1raliza.i;ão. 

Ora, ·si a Cumrn i::;são t. ,:~ve 1~ss1• e u:idado J n l·usalY:'ll' •1.' 
d:,;posições 1.'·0BsLitucionaes , não -. podi:i ser aecusada d 1 ~ '·'" lm· 
apresentando -um !H'üjeclu inconstitucional. 

O SH. MAu111c10 u1·: .LACl:;JU)A - O 1·•~lJll ut·i1111 .•nlo d11 i11-
Lercssado ~ ,ju!;LUrnPnt .,~ a manif,•staçiin cxpt·p:;:;a qw • :1 \:11 11.,li
~uint.1~ não qui..:. 

O . 811 _ Al{Nut, PHU A:t.l•:V b:llfl --- U l 'üljllel'Üll•' lll<1 Jo i r.J l "1'1!; . 

. •ado é 11aqt aclqnir ir a }11'<>va dCJs 1'1'1-}Ll is itos . 

O ~tt. :;_\-IAOIUCW uJ.: LAt:b:llUA - .'.'1·:iu. .!::IJ1~ rmi :11·e 1\í llH a.; 
f.• ;:uva.s dos l'&j lÜSitu;; 1m r a ll\1' 11 l ilnl <J dPdal'alo1· in . 

O &t. :\f4'iOLPHo Azt.::vi::no -- Pn1·a Hão t.cr n<'e1~,;;:;idad •. : <b 
exhibir essas prova;:;. toda a Vl'Z t}uc qu i:r.er ifotdarar que' •.' i.~~ l · 
:,:\!~iro ou que quizei.· gosar ·à1· <1lg·u111 cli t'1•i1 .. .>'' rc•::;ult.aul•~ da •1Ua
hdnde de cidadão brasileiro. 

O SR. MAülUCIO im L,u :mw.\ - :\ão b:.i,.;t.u: .~ in·1:l: i':'•> •i li 
1ul0 <lee.laratorio . Ahi t~ q,ue r:-; lú ... 

O Sn.. AR~·ul.Plfo .\zr;v1.;no -- !>elo art~ 1 •. u rn·oYa 1[,• 11n
t'.ionalida<le. :;erá Jeitu p01· titulo dtdal'al'm·i,1 •!Xt w diJn l"' I·• 
\finistex·io da .Tt;~tiça O Nc.•:->o!~iM l1üét'io~·e.,:. Pelu urt. '1 ". f11" 
rante -OS jui;i;c~: vita\h\iO!; da U11iâu ou du:; E!:'têh.lo;;, o l'Si t'al'- . 
~wiro fm·á ~l proYa do" 1•pquisilo,.; 1·011-">tit.ucionae:::. ,, 11 .iui~ .q 11r 
rt•conlte1~(.>r a qu:ilirladc de l 11:asi lt!i t' ('I 1iat111·atizut.l1_1 . .-~ oh1'.i;.:·:11h 
:-ob pena. 1fo respum1abilid:.ú.l(' .:rirninal . a t'al\l' l' inrn11~d ia l :1 · 
ui ente comrnunh,ac;ão d(• :il'll d1•:-:pa1 ~ l 1 n :w .\1 ini ,.:t1•1·i1\ tln .Jn::· 
1 ir,a. Isso .:· uma vauta~·pn.1 L>ara o 1!:sl.caui;c it•11. ma,; -\'a11t a::t•11: 
t::nnbtm1 pa1·a. a n.Jmiuisl1·uc;ão. po1·q HC' ·pl'lu re~isl.J;o 1111 :\1 i111;. 
Lf'rio da Ju~Li~.u. sobt•I) mtt.ut•alizac;li.•'. fica-.~•! .. nn'lt1!1~ 1·nd 1J •P:t•" 
.-;:io ot:: naturalizc:<.ios. o 1JUl'I tlclual11wn t.•.i nú•.1 s1' dii . 

A lf:nnuni~sfu.1 dt• Ct •l\ .~I it.11i1; :"10 , • .T 11;: t. ic~a. 1•:'i t:'i co1 1 ,· 1 ~ u l'ida oi•\ 
uut:< ll sc.u projncw se acha lh•11t.ro llo.-: 111uld1\,"' da Cou..;t.i 111 i•;ft·• 
.Ja Republica. (/lfuil.o f111111.1 mr1-if,. /J r: m. _1 

Rl•.it•it.nda a i·~f\widu. .. 1111•1ula 11 . :: . 

O S1-. Mauricio de Lacerda (yC'l<l n1'tiem) requer :1. v1:1'i 
r!r'Rt<iíu da ·.,rotn1:úo • 

.Pi'Or.edt!Udo-s(• :\ \'1!dl'il'at,.::"t11 d1• \"<ll.a1:üo. 1•1•1•1111h1•1·1·-~1· 11·-

1·1!m vot.ndo ron~1·a 7t:i ~!',; . D1~pn ludl1s 1• !'U\'01· 11n1:.l\1t:.il: ·;1; . 

O Sr. Presidente - Não ha numero. Deixo de m:.iulkil' 
1H'ü1;edci· ú elm:na-da J)Ol' Sl\l' vbivcl a falta de uume1·0. 
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J•:1<:sa-SI:' :h; malutias 1'nt di~e1.t:::süo. 

Ent:r>l'I'<HI;, :-; :.: di!>r:11.~sft 11 dn :u·tig·o uni<:•• .Jn 1.1r1J.i•:cl.o n tl 
~ 1t••rr> ;;8·!, fJ•' 1~1~0. abl'i11d1.1 n 1·1't'dilo í':O!Jl'cia l di· ;; ::!7li:t:) .i.'l. 
l" m1. paganwnl11 ;.: ~l;i11""! (j11il'illt.• ,lt11·;,;1~ ,. :\UJ1•1•ic:o .!1.1,.::,; U:·
<1:1111•. J'ii·n1lllo :iditicla a 'i'rtla(.'iio. 

r·:1lí'l'l'!'ada a :!" dí::r·11.-;."ão do a1·1 i;.;i1 .\ll!Ít·o d1 1 111·11il'«-l n nu
'. "1·1·1i :í!li. Ü•' rn::>ll. :1hi·ii1dn li r•l'l'..'diln c-,;pl'c:ial d•· 1 :._~,7~ 1~1 ·;. 
pa1·~t [1<1.t;'tlilll'Jlf11 r.: •• dif'f',.1·to.rn;a d<~ :,:'l'a(il'ie:1<~ftn a Ed~1a1·1 in Fran
ri•1:lt 1/ns ~nnl.os. J'irando mliMla a \'1)f:-t1;5.n. 

I" •liseu,:,;ãn do prnjr:••!.o u. 58G A. de 1!)20. ·~nnsidern.nuo 
1l1• 111.ilidadP pnblica 1i Cl11b dro íl<>gal:i.s dn Flam1·ng:o; com 
p:1r1~1: P. 1· da Comnii~::din dt' Com;! i[.uic:ã•> e Ju:iliç<L 

En1·1·1·1·ada ,: ::itliada a ,·.,t:.u:ão. 

t • discui::são dn pro,í~rln n. 636. df' 1920. aufo1·i;;an<lo a 
:il1ri r r.nnc111Trncia p11~!ie:1 p:ira 1.1 ·estabcledn1c:: Lo de uma. 
lin ha d1.• viat;ão mariti ma entre o Rio de .Janeít·o () Nitheroy; 
11101 sub~tíluliyn rJa::o C:nrnmissõP;; do Obral> Publicas e 1Jc Fi-
1·a11 1:a~) . 

· E11r .. 1T aila ,. ·ar.l inda a \·11i.ar;áo. 

:;" llii;cussão uu prnjel"to n. 360 C, · u1~ 1920, ~·egulan<lo o 
~·,,n· i1.;1> ·d(• ª'·iaçiio" 

!-:111·,,1'l'ada •' ;nli:H/a n \'l.1ta~;ii11. 

Lli~cussün f'!"i)ccial do pt'o.i eeto 11. G:?t~. de Hl20 (redac1;ão 
d.1 ·~rncndtt approvada e rfosi.Madtt do pro,jccLo n. •i43, de 
•1 ~1;:111. abri~u.Jo 1 ~rcdit.<• pat·a. a crcut;áo de um h1.ispit.al em 
Viffo d.e Caldas Novas, Goya.z. 

E111·f'1Tatla " ar.1 i;ida a ,., 1la1:<io. 
,, "" ~~ ~ 

O Sr. Presidente - E;:;gotacla~ a:: m:\tlwias e.m <l·1scu:s:3ãú, 
···~•i li'\·nnü1J• a s•!~~ão . designando para ama1111ã :.:. :3•:.guinte 

OHOl::il! un nI.\ 

C1 111Li1nrnr.,ão Ja \Ot.àr;iiro do pro.ii~l'l,n ll. iJ8!) ,\, de 192-0, 
ol11 :-:"llado. r>:<falw l rl'f"lHln ª" eondíçii<•s n qu0. sr• d1~ \' '1lll sub-
1 rt!'f1 1~r os· t•sl r·an:.:-rirn;; t'l'Siclen f P.s uo Titasil pm·a o· fitn dt: 
• 1lol.r·1·1•111 n 1 rllllo di· n:1t.ui·ulizn1:fü1: enlll pai:'eeot' tia 1. :onnnü1~ãiJ 
ii1• t:1111"'1 it.u idio 1· .Tu:;.l il,",;t :<nhÚ~ a,.; 1~rn .. 11das (111ur! n1fa 11, :1 e 
s1·~ 1 1i1!1 1 •,.i:1 .. ~" diseu~:-:ão~: 

. \\1la1:;"10 d11 '[)l'l\,ÍPci\> li, ~·~ . ..\. <((' !il:!il. <1111.\ll'ÍZ:llld.u [\ 
1111· ít· " 1·1·c•.J.il11 ,i., ·, t ':~lll l!;( , para "u:1~ !1 ·11l•1;;w •.k 1111rn l~11ha 
l!'k•::;nq1hieu Pntl·P. Pil'di:tl.lt• " ~-O roca ba; com :;ub,;dl utiv(I da 
c.,1 11uni,;~fio dt• Fil}an\:::u; (l. " . discut1s\'\~1) ; 
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VoLação üu Vtu,jeülu ii. (;8J. uc 1\120, abl'imhi o Cl'edilo 
•.:specia.l de 13 :083$333, para pagamento a nandolplw Coull) 
(2" discussão); 

Votação do projeclrJ n. t>a2, de 1920, abrindo o cn~i.Jitit 
especial :de 2G: cl54$2Z3, OUI'O, pa1•a pagamento ao. Lloyct füni 
Hollauder. (2• discussão); , 

VoLação do pfoject.o n. ü33, 1Jc 1920, abrindo o ct·t:~lifo 
especial de 2. noo; 000$• para pagamento de subvenções dc
vi<:las pela consfrucção do estradas d8 rodagem (2" discussãn): 

Votácão do pro,jeclo li. t>34, de i 920, abrindo o cn:rlilu 
especial de 1 :065$-l.OD, para pagamento a Guiiherme .Perci!'a 
de Me~uita, Oscar .Jorge Pereira o Miguel Souto ~Ial'rnth ('.!' 
uiscussão); , ·t,;•. * ;ii··: ' • .'.!! 

Votação do JH'OjecLu tL 23-í. A, de l920, <lespendendo ai.;) 
150:000$ com à constrncção de linhas tclegraphicas •hl 
Ferros !i cstacão lle> Escul'a e do Ferros a s. Domi:ngos do 
Rio do Peixe; com parC'Ml' ·Javoravel da Commissão de Ol1ras 
Publicas o suhstitut,ivo eh de li'inancas (i • cliscn~são); 

Volução do prujecto 11. :!SG .A, de 1920, L11ansferind11 ao 
Estado de Minas Geraos, mediante acc&rdo, o material d<?::
tinado á navegacào do S. Francisco; com pnrccer fa,·01•:1\·1 .• 

da Commissão de F'inam::.~s (1" discussão); 

Votação do pl'ojecLo n. :H7 A, do 1920, autorizand11 \ 
croa.oão do cargo de almoxa.l'ifo .dos. Correios do Minas; 1~1>m 
parecer contrario da Commissão de Finanoas (1-. discm;sfío); 

. Votação cio projeclo n. 5'i'O A,/ d.:; U:.20, autorizando a 
al.!rir o ceediio de :!7 :1 ·í,0$. para a construcção do um[I. linha 
t.elegraphica en Lrc Xiriril:a e 1'1Jorai1ga; com substitutivo ria 
Commissão q,e Finunças ( t" discussãc) ; 

Votaottv do pr0Joclt1 n. :ll5 A, <lo 1920. considera.ulP ;,. · 
lcgraphistas de fJ" clMsc as adjuntas da ft-eparli.ç.ilc Geral d"" 
'l'elegraphüs, com mais ue 15 <1.nnos de effectivo .serviço; rnn1 
parecer contrario dn. Dommisr.ão de Fin~nças (1 .. <liscus~1fo.,: 

Votacão do pt·o.iect.o n. 257 A, de i 1)20, cicvaudu :'t '.'' 
clasac a Ar;eneia Postal de J·aquai·itinga; com parecor t.·nu!ra · 
rio da -Commi.ssão dei Finanças (P discussão); · 

Votação da emendl". do Senado :w :;>roject.o n. ~o 1, 1i•1 
i920, dr. Camara, nbrindo o erodi IP supplomontnr elo 3:í~ ;OOtl-~ 
ú varhr. :3• do orr-ameuto Yig'cnlo 1h1 Minjstcrln dt> Via~:in :' 
Olwas Publica8.: com pnrcMr da CmnmiSliÜO <lo Fiunnr~a,; fa~ 
-VOl'avcl ú referida euwurla (vjdc rir1.•jeel(1 ll. ~O!t B de l!V!IP 
:Cdl:::cussão únicn): · ' 

Votncão do .Pro.ice( o 11. HO .\, uo 1U2ú. urnndamio l'll · 
tregnr 30 Estado do Maranhão n_ qur.ntin du 895 :272$1ti !. 
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(Jlji (l, ar1·ecaâa~a pela Alfandega de s.· Luiz; CíJJn snhsf,itnt.ivo 
d:>. (;ommissão de Finanças {2" discussão); 

Voiação do projecto n. r582·, de 1920 .. abrindo o .cre
.Jil11 nspecíal do :-1 :2i6$343. para pagamento a Manoel Qui~ 
ril1•, ;J prg-" (' :\.merico .Jos<· Orduno ( :?" discn~são; : . 

Yotar:ão do projccto n. 597, dr, 19~0~ ~brindo o c.re
•!iln especial dA 1 :277$13G, para pagam1mto dr. difforenca de 
;.:1·:d ifical}flo n Eduardo .Francisco dos Santos (2ª discussão·) ; 

\'CJfaoão ,de projeclo i1. 5SG A, de 1920, ;:onsiderando de 
li l il idade publica n ·Giuh de Regalas do Fl::.imengo: com pa
ri~r·•• l' drt commissào de Con~ ULuic:iío e Just.ii:a ( 1" di~i'U!l.$àO) ; 

YoL:H;ão do IJro.i ecto n. G'.30, de 1020, auLot'izanrlo a abril· 
1•11n1:urrencia public.:1 para o estabeleciment.n do uma J.inha. de 
"ia~<ãn marítima entre o- Rio de .l'anriro e .N il.lwroy: eorn suh
>1 il,uf.ivo <las Commi~si3cs ele Ohra~ PulJliC'ac, <' d" flnn1H'a'.': 
·t· dis1:;1ssuo); ·· 

VoLação orlo() IWO.,jccto n. 360 C, •h' U!~'il, rcf:'illat1<lo o S•~r
\ i•:•' ~fo aviação Ql·" discnssão); 

\'of.ai;fü• do JH'tÚecLo n . .(\~ \. d1· l !}~(I ( r'!~dal"\;:i.n da nmen
•la :1p1wova.f\a e tlcst,aca<la. do projecto n. H3, i.lo 1 fl2ü), n.lwin
du •:,rrclii.o para a creação dr: 'l.1m hospilnl rm '?ilia· dr: C:~ 1 ~ 
ria" Xnvas, G(lya;.: (discussão '~~peeial) ; 

Volacii.o do requerimento n. 7!J. do 1020, flo ~'" l\fat1riclo 
.i,. J.uccl'da. pedindo :informar:fi"s ~ohr" 1~onr.m·.-0~ tlP- rr111<licos 
11a Snul(ie i~ublicu; 1 • 

-!.'' di~cussüo do proJucto n .. í Hl A. 1lc l ~i·:n. nutol'i:mwJo a 
1w11111oção ao posto cio ~eguru:los tentml1•,o, 1los Iro~:;; :;ubujudan
l.10..; in:whinist.mi. <1(\it~ não compl<JLnram n Lmnpo P:..:i~ído pela 
l1·i 11. :1. íi31. de Hl18.: com pnrccm· J'OYtH':lVl'I rlnf' Cnrnmis.~1it>..: 
111 • ~l:winha " GuN·rn " <fo l•'innncas; 

1• di~1;US!'láo <lo 1>1·uiPdo 11. :t:\8 :\, d1• in:.::o. a11J.01·iza1uln 
" 1 iov1·1·no a dm;pC'Ud(lt' ':!.oo :000~ co1n a eon~t r\ic1;iin 111~ uma 
•'~l l':ida tl1' 1·CJdUJ..[t'lll llo Esla1clo d1· :4Pr:.:i1w; 1·11rn ~nhsl i(.1111,·n 
d:i f:11t11tllissão d1~ 1~'iunm;.ni-; 

l >i ~.·u,.;:,;:io u1dcn. dt.1 IJlll'l'f!tH' du . Co1rnui8l'fi11 rl11 Fina1H;.n.s 
'

1•l 1r1• n, nflwudu nlTt1L'c(líd1~ 1m !I" lliscuss;fo do r1·0.iN•.tn tlll-
111 .. ,.,. r,;~:), dt• ·J!l:!O, uut.ori:wndo a ubt·ir o o redilo N'-pecia 1 do 
1 :~1 Pl{$'.;i:-i, Pam l•U~amento dn ponsiin a n .. Juiia Mt1rli11~: 

" 11 111 11:i.t·ctMl' ria 1;u1rnniu~iio dn Fim1111:a~. !'uvc.ruv1•I ~·1 P11l!'11d:t 
t•:11·a :<l'I' rlí':,;lfü•ndn " i•nn~I ilnil· Jll'O,Íf'do Mtl s•·Jl:1:·adc1. •' :1s
'1t1i "lll'l1t1•l! iol11 li .~i'll 1•.XU1ll1' ·\·id1• (ll'Ojt''C'!n ll. ;,;1\l .\. tit• 
l!•.'t!': 

1 ds1·11t-:1;Kn u11it1n íla Plllendu do ::-;011u.tlu Ult r1roj1!d.1.1 1111-
111•·1·,, :1:!!> /\.. dt< Hlto. da Camn.l'a dor; l)oputndo'!, :0:0Jn·1~ a ;>t'<'

{•.•1·,·111·i;~ tlt\,; lt1~)H~.e\or1•s qn<' !"t'l'Vil':.Illl lla l'.íHllllli;.1~iít.1 1\on
rlllil. Ptll'a :i nnnHmcfi.o nn Hopar~ii,:iiu (foJ:al üos Tdc,g-1·:~nlln:->; 
'""li par1.'1'PI' ~ontrnt'io da Gommi!\f'fÍU d1• Co.1n~filui~;íi11 1\ .. f11,;-
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ti <.:á " \"o>ln 1'!11 St'>pa 1·nrt11 d11 S: 1·. T 111' ia1w 1.'.:i.ml1P!Jo (v idP 1w i1-
,jl'rt.o o. <iO"I. de 1 V:?-0 ~ ; 

h jscus,;{Jo l'SPN~iai do pr·o.i•>do 11. ti·.:!fl. dr. W.20 , ( t·cda
c:ç.ão úa r>mPn<lu apprO\'tHh1 1.• d1•;:to.eadu •lo p[·njeclo n. !lli"I. 
(1P. 'lfl2{11), ::ib:•índo (1 <'\l'<'díto df• ~ :fl'.Hi-~. p:u·a pagamnnr11 ~" 
l 1ar. hU l'l'] . \Vald~lllül' ·dr>. :\V(>)]ar c\ndradf' I' ;1 t~andir.lo Y etina-
(' io J 'r•r(' i n1 l><'i xoto. · , 

Lenm~a-s1• a ~es:::ão ih; 1·:; l1nra:>. 

15.p SEB$,\O. EM :! DB DEZEMBRO DE :t ~120 

Pnl':~lDENCl1\ no Sll. BUl!:!';Q flJ'.<\'.'ID.i\o. PRES!OENTE; EPRTOF.NlO nn 
SAU.!~$. s c; Pl'l..!':NTr: DE l';F,ClrnTAIHO : :1UVEN!l.T, r . AMAHT!Nl', 
1 •• s gC!lfn1\RTO. E Bt 'F:~íl BHANO:\O, PFIESIOF:N'l'~~-

A';;. 1 :i h oras comparf~c~m os Sr,;. Bueuo Brandão. Andn1-
. de BCzérra. .Juvr. nal L:unal'f:i ne, Octacilio de Albuque1:11w\ 

Eplligl'nio de• ~olle~. Diony11fo B<!nLI'~. B~nlo l\fi rand'1. Cnnha 
·Machado, .\grippizw Azev~do. Arm:rn<lo llurlamaqrri; 'l'hon1a1. 
Rodrigues. Vicente Sab(iya; Q;;orio d" Paiva, f'red~rieo .Bur
gcs, .Tm::1• Augusto, Cunha Umn. Oscat· Soares. Eduardo T:i~ 
vares, Gervasio Fioranmt\~. E !>laeio Coimhra . .Tulio de 'M0lh 
litliz Silveira . .Tono :Vforn~zes, Deodatu !\laia, Ln.ur0 Villas P,!)Ll>, 
J>ire$ de r.arvall10, . Pnchf>M Menfü' s, SP.ahrn Filho. Ar!ín1l1J 
J,~orw, Ranl Alv1i:::. E1p id io iJI' l\foSl1Llit-a , fl.oclrigues J,ima , f:u
genio Tourinho. Leãt• \'(•. llQ~(I. Ma.noel Monjardim. H~it ol' (\.' 
Sou1.:i, ;:;arnpaio Cor1'í':a. Nir.tmor '.'ia!;d rncnto, Paulo <lo F' t•nn
'!iu, !\frnd<!s '.ravar1-!,.;. Haul Harrosn, Leogruher· Filho, ~fa1111'-'1 
Jleb, V crissimo í\P \Iello. Mat'io 1.fo Pauta. Maui·icio df! La
c~PrdG. .Aus-t1sto d" Lima. .Albertino :Orummond. Sôrma l-'i
~ttc>iz>Nlo. Fr:mcisn(1 Brt~ssau•!. !\h)!'CÍl'a Brandão. Raul ~ú. 
\ \ 'aldomit·o dr• Maga lh5.e!;, Cario~ (·i;1.rda., 1"C!n·eita Braga. Jn~\ 
Hoh<'rt.o, Alhe l'lo 8arnwnt.o. Unrro:; p,ml.11ad0, Marcolino P,:w
r~ r(l . Voiza Mi1'111Hla, t::11·lt1:; tfo Ca mpos, ,\ rnolphn .:\zew•l·•. 
Ol~~ario ~Pinlo, l'erf'.!it·a J ,Pil<'. Ln i:r. Bartholomí'l r .• foãn l'•;r
netta. 'Et1 ;.!'••t1io .\lilllr•1·. .\ lva 1·11 Ba('I j .;f:i .. i-'1·1·;.:io"t oJ,. ·01h·1 ·Í i':L 

. Jll:.u·(:::il dtl Es1iohor. <klavin n.o.c~ha, Domingo.~ ?IHIS<:a.t'cml1:1" •l 
(:o!'ln." i\laximilin1111 (7:i ) . 

O Sr . Presidente -- A li:0:: t.a 41<' prcsenç.. n.i:rnsn o c 1t111-

prw<'cim1•nt11 1l1i '7:1 81·,;. D•'Plltndoi:;. 

Abr~-~·· a .-:l'~são. 

O Sr. Juvenal Lamartine (·/· s,,,~,•el<wio) 1wr.wed~ :~ 11' Í· 
lura ela ar.la tia ~cssfin :inlM!l'.'O<'nl<'. ;-1 .... qnal ,~ . !\~rn !Oh$;1~1·Ya-

c:.f'11~i; , a pprovn ctn. ~"' 

o Sr. President~· - Possa- se· á leitura elo expediente. 
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O Sr. Andrade Bezerra (-1• S~r:i·atari-0) procede a lcib1l'a 
.-i.;1 ,,,~1 1 ini ~ 

EXPEDIENTE 
TPll'gramma: 
R<'c,ife. ~!I ci1,~1.embro ---- PrcsidentP Camnt·a Deput.a_çlos 

Hin ,_.. Tenho honra r.ommnnfoar Y. Ex. ioaugur açao so
il'mn•~ F ;1l'11ld:1de de> ~fo<.ii <' ina Recifr.. - Dr. Grnn:eirr- d P. Ra,._ 
r"-'" · ol i r·1·1·:."r .Fa1:11ldad1•. -·· · frt tr~irnda. 

r.: lidu •' ffra :sobi·C' a rncsa ah"\ ulterior d eliberacão . um 
r_.r1.•.i<•cl.11 do Sr. 1\ oi·'ivo.l 11>:- Frl'Hfü~. 

-i:;• Jid" 1• \':l1' a im1n ·írnit• n :;eg·uint.c 

-;-\. 
11:-Í -· ·- J~l.?.0 

Fi1·kf1•1•c n 1•er111.erimcnto em <til'! Cw·lu~ llittiy i;crl·~ i•1•l,>1:arãv 
1/11 Jl1'•' s1:1•-i]J1.:ôfl -pn·r.r1 111·r:11ei1· orr ti(1 NJ1H 1·11 11 ,,,. ,., ele swi 
df'm.i~s•ÍO. ~ 

Alln((a C:nr lo,;: Bil t.ig- u :"cgui nl.~ '. rJUe f c1i 11omeado com
mi:•:.1r io dr• ~· 1·Ja;;,;,, d o :?:1·· disft'icto polieinl. de 1' l'lltt•an~ia, 
1•111· ad.1.> (ie 9 .- lt: ahl'il dP J !1 lO dn tmlflo Chcfo dt! Pol icfa 
fl 1·. 1 .N'ITI i ll:m10;; : que sel'vi u nn .-J i 11) cnrgo dm·:intf• quatro 
a 1111n;; ,;eru JaHa qua o de~nhonas,;1.• . . ~(· ndo. al'inal_. -dC' miUitlo 
•·111 13 •h nov11111bro d ,. 1~11.r,, pelo n1-. 'Frarwi;;co Valla<!a re;:;, 
~··111 mol ivo '[)lau~ivcl; cruu 1~·0 u.p6:; su<1 dc~1r1 r~ :>iín ,,:1·g-uiu 11:.irn 
a \ll t'rn:mlrn, afim eh~ ncompanh::tl' .-:ua· v0lhn mifo 1•nt'0rma. · 
1 .. 11<111 ::is;;ini. dur:-i1tt.P -,;:ua nusl'tll, ia d11 Ika;<i1. ,,,. 1~n11sumurlo 
" preSl.!ripc.;:io ~ !o direito q11P lh1_• :.t!;;;i st i a µar:1 r'tWl~mar ri:intra 
11 :11' 10 Q1J1· r eputa injusto, do ;;ua. dezni~; que, isto posl(1. 
i1~1J,. q111• ~) G011;1•c;:;,:;o !hP rc1Pve a. p1'i~Séh11i::ão ~rn l!'lln i11-
•'•.•r·r1.•u. 1)(1 qn0 roí alli:>gndo p r.lo 1w•l i>L'io rNm .. 1·rmtC' SP i n--
1"1· :·1 · •11w ri d il·~it11 qu" Ih" nssi;.:Lia 1fo l'C'ciamar contra .~ua 
,:_1·mi;;;;fio per;cnlt ~ os trihunaes <lo pa i7., ;;t\ pr,-.~e1 ·t·.·\·et 1 (.HW ""ª 
prnp1·ia 1•ulpu, . poi5 o 1·equen·nt.!. conff'5Sa flllil ;;r• a.11,.:1mfnir 
P<tra n 1~,.:t.ran~~il'o ;;c111 t•)fil:ll ' qual\JUCL' proYidl!ucia capaz d·~ 
:ir·a 11 i l'l;t1· 41;; SP-llS i11tr•t' PSSf':': . pl'1'.i 11dkad 11;: 1wla df•mi <:.-:in 1fo 

!!fJ" :-:1' q 01-ü:-cn. 
)IP.st.::i.;; roncti<:ú('~. 1! l'laro riue a C\1mmi~;;ão ,,·J·.-• Ct'.ln ~ ti111l

•:ii11 " .ln.st.iça ~6 fl"m a. nn0ns~lhar :\ C:imni·n :1 1'•'.i•·i~~:i11 rl1i r1•
q111-rirn1·nlo dn Sr . Cnrl<l:-: _ H iHip.-. 

Sala da;; Commis~õ~:;. :.! d~ dez~mhro d.-. i!120. - C11'11lr11 
}.Jol'lwdo. l.ll·r.sicPntP . ...... -<lomarcinrlr• Jlil1 11.~. Helaf ci1·. ·- - · P1•11-
1i,' )l/.e 111 ~ M r!l'a•1s . -- To1P 'i1111il Cwn 11dlo. --·- .11·nol(11 . l ;;,·1•t•d.1. 
~·-- Mar~nl ri1~ Rs1:ul){l1'. --- .h·lindo f.,f!nw· . ··- ' 'f' ri,Mi.mo •·{((~ 
..!'!ll<J - D eodato J-foia. 
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N. 6 A - 1920 

(Pro.ieclo de rosoluW;1lo 1d~. Cumiara) 

{\lod-lfica o D'.c11ula<,mc11to da Sec1·ctaria da Crnnara; r,0111 iJ11.; 
1·ecer da Commi.<;sãn de Policia sob1·e. as etnendc.<i i-1 111·~
:;cmtadas e su bstitu tfvo <ta. -m.e:;1n.i:r. Com missão. 

' "A Commissãr.> dl) Policia., tomando cm <:onsidorr.cão a; 
divc1'Sai> emendas apresentadas ao projccto de rcgulam('\llr 
da Secreto.ria {ln Camara e :iproveiLando algumas da;; · ... 11:,: • 
. ç·cstõcs nellai: contidas, qu<1 cvictent.ement.1) ass?.g1m:tm o irw. 
lhClr funceion:.uncnlo uaqu~~nc ,;.;crvieo, offo.rrcc :'1 ccirn;irl 1•t'll•~:Í ·l 
1\ii ,(~anint'.:\ •o ,;rr;uintc 

~ t:!l!'\1~TFl'1 \'0 

Regulams!ltO da S~cretaria da Camara. dos Deputados 

'l'T'I' P r.o 
T>.\ :': l!:Gl\l::'l'.\lll.\ 

ArL. t :· A See-rctaria da Cam:wa dos' Deptüados tem o ~.-,11 
fondament~) nas 1.li:;posições conslitucionacs c1ue prescrc\•c111; 

1.." .\ 1'nrl.1 nma <las Cnmnrns ílo .Poclrr Lé~isluf.ivo 1:11111. 
)1"1 (' : . 

. ,. 
V cri nc:ir e reconhecer o;; -poderes dos ::;CH I$ mcmhr(J ~: 
Jt:teger a sua "Mesa; 
sOrganiza1: o snu Regimcn t.n lnLcrno; 
nogulal' () serviço de strn polida intcma: 
Nómoat· 11s ernp1·cg-ndos de sua Rocl'otU:rin. rA.l'tigo ·18, 11.1· 

r nt,;rapho uni~o.) · 
. 2." São '.wgãos du. i>obara.nia nadonal n Poder Lcgil:ilal i1·"· 

n Exc!culivo e o .Tudiciario, \rn1·monicos <' jndP.p<mdente!-' 11 111 :· ·~ 
~ i . ( Art. ·15 . ) 

. 3.~ .Continuam crn vigor, 01nq11anlo 11ã0 rP.vogadas , a ;; IPi• 
rlo :i.l1Ligo i'C\!;irnen, 110 que 1~xplicitu ou implir-ilamont •'. . n~·· 
f'i}r 11011Lrn~·io ao .o;ystema do ·· governo fit'lll!'ld1>-· pela Con,-11-
t u ição ~ ªº" rrincipios nelln consagrados. (.ArL·' 8::J.) 

~ -J.• 'Do :1r.côrdo cóm o o.t·t. 2'2~l cln Reg~imr.nt,n Jnlmw1 
d:i Cnmnl'n, ao lPmr>o lia proclamn1;ií11 tl11 Jl 1.•(lublica. «O m11111•1:11 

{' o vencim~nt.o dos empregados óu ~ecrntal'iu. o 1l11s ma• ' 
que l'orem l1cccs;;arios -pa1·a :i guanla e' u s1~ 1·vi,;o do Ci1:-:a. 
i-;r.r:fo :l'ixados pela Camara, sub p1·nposk1. da f!ommisi::ão d:• 
.'Policia. a qual osl.abclcccrá ~m rr.gulamcnto o~ dirnitn~ ·~ ai. 
( ribniçi:ícs de t.od0s os os ditos fnipr1)gu.dos>. ~ , 

0 li 2.'' Os ~l"rv iÇu!:; da ·Gn.maT:1 rlo!>õ D1>. f.ntl.:1tl.o"' fa 1 ·-~1.'-h:t• 
pl"ln '· seorct.ai'"ia ... n rc:-~·P.r~.sc-hão por 11111 1·<'g~.1 la11 1r.•n1.n :í porfn 
-(Rcg iménto I:ilcrn.o, art. 34'! .) . 
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!TITULO II 

DO$ SEIWIÇOS '· 
. Ad .. 2.º Os se1·viços de Secretaria lia C:irnara Jos Depu _. 

t:\d11;.; abrang~m todos ús trabalhos que fü e fQrem·· affecto.;; 
)l•·la Mesa o pelas Commissões da Camara. 

i1>ai·agn1ol10 tll~i•.'O. Essc1' servi<:(>:" comprchcnderií.o. a l<\m: 
•la- 111.11.ro,,,, o~ : · · 

D e o.'l:pel.lienLc, dt~ recel..limento e <)xpedição dê eor.t·c$ ... 
. pondeucia, de protocr.lio, do synôpse, de vorificaçã0 de po .. 

•lt'l'eS. de convocação de reuniões, de í!~pcdição e cobrança 
do · rfocum~nr.o~. de infot·rnu.çües1 d,-: ·c(>piai;.. de cerl.idõe~ : 

D1~ adas, do !i:::tas de presença H Q (\ l'.!rnma.rfa, de avulsos 
1rnprn~;;o!', d•.! annaes, de tlocumentos : 

UI' pr1rtal'ia. <I P. · con~t'l'Va<;-ão. lirnpcza 1•. arrurno.ção ri1i, 
Nlifi.ciu, íle i\fostt, de gabincLe e ric conducção do Prosidcnt.: . 
• it• ;;abinclc .'los Seer ntarios. de sah\s ctn.s Comm1ssões, dos 
J l,•t 1ul.ado;:, d~ ~R[)Cl'3. (\ de chapóO». do elevador, de impr;msa • 
.Jc• ing-rcs~n .na Camara, de tribunas. d!! galerias. de bu{fet, dti 
l•:nltlPira, de c.-Orrcin, d o 'l'clegrapho, . de t.elephones, rle jardim: 

il)(: polir ia, ün i·r .iinto das. sessões 1) <ln~ Comrnissõcs, dns 
.J.·p1 .• ndern:fas e ilas immedíacões do edificiu: 

n1~ Ül)h;itc". sou apalih<ime nto•. dceil'raofi.o. ('.(]!lfl' ronc i;l, 
:111di1·:to. eorr(~cçao. l'l'\Visão t1 pul1li'r.ac,:.1ío; 

])1~ hibliot.hc>ea. sua conl'{'rva~:fío r natalogaç~o; dr- pr•rinu; 
la,; •· c~~nsulta ,.: ; . 

l>c~ arch!v-..1. sua conserva!;ãn. r:1 c-ri.tnlogaoão. d<' :wchiva-
-,,,,. 111.0) r: dcsarchivamcnt.o; • 

l><\ con b~lilidade. dn l!·~'~·ript•.u·a~ãu. dL\ J ivros rfo ponto, 
d1• l'o ll1as rJu p agamcn Lo e do direcção L1os Depué:ldos e do 
1'"~"·X1 l c!a ::::ccl'dnria e fü• r•~1r1p~;:a é rm~r.bimcnto ·de J1Ubli-
t·;u·Õ('~. · 

· :\ d .. :~:" Tocfo::: os s1'1·vii,:o>: 1.h .SHc1·etal'iit seriio f'U[)CL'Ín-
10•11oii(fo~ peio 1 ~ 'Stw.r·olario . .qur• pree11clrn11;í 1 odas ª"' l:t<.'111rn.; 
·h ·~I· · He>guln.·ntmlll , ~ sm·tt ó Sl!U :ntcrpretc. \ 

~ -f." :\. 11iio s c!l' t'lll oL>j ect.o de scrv iço pubiic•:1. é uhsolu".' 
l:11 111!11ll' v1~lhda a fl•.! rmanuncht ele qualqu er· pes~o:t l'sf.nmhu a 
:'.•t'l'dat'ia. c m quah)U('t' d:ls :>Utl..."i SOC\)ÓCS. • 

~ :!." Os 1~mprcgad0s da Sncl1·claria não podorão. sob p1rn ~li 
11· · c·,,:>µo n sahilidade. que?- irá da adY1~1·l~nc ~a .:i dcmiss.ão. f~l'-
11c1:"r :i,.: pal't1~ 1=:. \'1whalin1mte, ou por 1•scr1plo. r1u:w.squcr m ·· 

!' 11 1•nm1:üe~ " ºbl'•' " ·" a!>sum11to>: l'll\ r•:-:1 ud<l.: na::: Gommi>:slie.-:. 
da 1;;1 111a 1·a . 

~ ::." A:< i11i'nrÍn:u1lics :::oh t· (~ 1 1~ a s,.;utnplo.:: c ru <-•slutlos n:H 
t'.111111rd~s iies :;;erãn 1Ji·cstudui;;. v1~1·Jmlmenlr\ ou 1io t· csrrí pt~1. 
""11f111·n11) l\ 11 .. ! tn l·equis itada;;; '. p•w dc tel'lniuaçãn c:Jos Prcs1-
.1 .. ,i1,·~ da,.: 't:nmmi>:sõcs.' (lU do 1" :::iccretario. 

~ ·I.'' E' J ir lLu ús ·part ef< ,·1~quc1· tn·0m ecrl.iuÕl'" rio. :w<ia-
11 11·11l n <!P sua,.: pr•f.if)t)(';; no t• 1'!<'r·rr tr1 ri1 0. •nt a11::; Prt'.'.~1dc nf.r'.:; 
do• t:1.immissõi:s .: · 
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:l!.!2 ANNAES .DA GAMARA 

C·\ l'JT[l J .O I 

D Cl i~ X P E n .l l:i N ·1• E 

Art .. ·Lº 1) expe.rliP.n1e da :=::em•!\laria dn Carnara dos D~·\ln. 
Jndos ronsisto r~m: 

<J·· i·ecehJJL alJdr. 1 •1•1.) toc>••ll a l' e P.1Wan1 inhar 1. rn:.la ri cn;·. 
1·0.<:pondencia tc-enbida: · · 

bi l'Cdigir·. f:lZl!l' as,;ignal'. pr·nt<wntbr 1' 1~xpcrlir lr.11b í\ 
C•)t•r•nspond~n0ia da Camara: 

•:) consignar o andamento ilf:' l.o(]ns n~ papni~ Pm pf,< 11 a_ 
i•io. ou nas Comrni.3sões:. · 

d) redig-ir ~ fazer ptll11ir:a1• r,onvoe.açõ0s do fwS~ã.o. n1: •i•.~ 
1't~u n ião de 1.:omrn issão: · 

e) expedir e ~obrar doc1.unenl-0f'.: 
{} in:for.ma1· os lb$Umpfos qne fhi:: - forem .t.:ll.Í1•i lo<.: p~l.<'.t 

~s:>e Iím. 
~ ·LQ Durn.Hle a ses~uo lr~gislatiYa. os 8ervico~ 1in. Se1·1";

l.aria tm·iio 1 aicio :'i.<: 12 llorm~ de. tnctos o:;; dia;; HI f'ÍS ,, d•·
•lnm ing·os l' ff'1·iaclo" nrn qcil' a Carnara funrciona1·. 

~ .?." O expeilic.mt.o t.crminad. :i llol'a reginrnnta! on1 •1t: '' 
:i. ·"'~~srw devor~1 "'"'e lr:>va.nt.ada i':il'l.s. :?lí.I. ~1.1 n :?!~ ctn !{ .. ~i. 
rnPn1.o Intrrno.) · .. 

§ :l.° Os :-<;rYi1.:o>: i.ii' (!Phal<> 1:.1mc(;ari:i1.1 l~Orn •. 1 í11id1> ,[.: 
·""::'::'tl0 " Li~rm inat•ii.11 l'n111 ll t'f'\'i,.:f1n tlf'l'ini li YH ila'< T'l!:O::íli'<'l.Í\ :!' 
pr<n-as t:-·pographicll~. · 

§ !1." H:weu<1.o smisfto nocHu·n~, 1) dirP-cl 0r ~,-era l n~'"ª í:1r·1 
íH l'unr.r•innar.io." q1J(' dPvam coinrmr't'ccr. · 

Arl. :i." :-/(• inf(•tr<!gn.o tla~ "'-~%ües. '' Direrto1· il1-? ,,:i.~i1ri: · ·1 
ns 1'mp1·r•gado~ <fll 1~ <\cYam compa1·Pcl1r :t S.ecretaria. 

~ 1 .'' Toflns ü~ riy1prcgallo::: lll'\'l'rfit.• cnm11a1•1•crr ;\ s::.,.,.,., .. 
l.m·ia. llll primei1·r.1 dia 11~i! <j" (;adt\ ,-.•rnnna 1• 1111 Hllirnn dia 111'1 
d1) e.ada me)!;. · 

~ ~-" !:\lo ínt!'Tl'<![).Un 1\as :;{'s::;ü,~;.. 11 h0n1 rln 1•x1wdiPlll•· I " '· 
d<'l'Ú l.Pi·mirwr ci~. Hi hora~. 

~ ;-l. '' O c-mpregndo que pr••t('nder ~r afa;:;f.111·, ilm•nnk ·· 
int<.'rr~gu(l ilu~ ;:;cs$iit'$ lci;i,-;lativn~. <l1~~:a. Capif.al. d<'Yerti ~;1. 
1 ir· i lar, prr'vi an!l'~nt r. pnr prnr.n pre fix:i.rlii. ,. rlll! •'Jo lfr1•11r·.1 
1•a1•a e,,;:n fim do f)ircc.tnr 1la Sl'e l'·.~t a.riu. . 
. ·§ -~." A' ausf'nr.ia dr, Din•rto1· dn 81·1~rnia~·i;1 1ksl;1 C;I)•!: 
tn!. <luranl.<• r> int.i~1·1·1~gnn ila~ .<:P'-'~fü!~ li'f:"l~lat rYa:<. I' 1'1'l'P rk :·1 
Jir•••rwa do IQ ~err~tario. 

,\rt. ti." l\"enhum 0nl]ll'•'!.rl1•lo pudnní. i'P r••I i 1·n l' da ~" · 
,~ 1·i' tnl'ia. m >'s111r1 finda <l lrnrn r]o i'XJWdiPn l 1•. ""Ili q u •' '1 fli 
l'O~·L0°T' t]N•.f:11·n \p1·niin:ilit> '' :"•'l'Yii:n. 

· sr;c('iH1 1 

nn ro1·1·r·s 11rn.d1•Jl 1'ii1 1·rr'f•liid11 

Art. 7." l'oiln n correspon1lf'n1·ia da Cunrnr11 P. •.l:>" G1llll
mL,_s,jes. indu,•dve o~ doL'U!l1(mto, frnzido~ em miío pelo~ inL1'· 
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l""-"~ ;1dns. nu . "•'U>' p1·r11~u 1·aünrr,:. ,;1~ l':Í 1· ~1) chid:i. · pela. portal'in. 
•fW' a lll1111"1"H'tt ,,;1wr1·~~ivain (•n t r. annnfn11 r:ln.lh í\ a dat.a di:> 1·c-
1•••1 11;.ão . 

• \rt. 8." .·\ L' OrTesponclcnl'.ia que vi1~1.• 1:.nnt u. 110L;~ de «c:cin
fi<iencial~ . li!l «resel'\'ada~;. d1!ver:'t .sel' ~ntrei::ue. intacta. ao 

·ni1·•~cto1· dn ~erwetrwia. pn.l.'a faze !' 1:hrp.-a1: ;\$.~m~o~ do ·d&sl.i-
nal al'io. · 

l'aragrapl.10 unico . . Dcsria1·lrac'la a 1•n 1 '-l'í! ii p11nd;~n1• i a :í.s 
1.:on11ni~sõe;;. '."iW«i ·~l!a rcinel.t.id:l an clwl'r de !'er.<!.iío dn::: ;;c1·
' ' i1:ns le:;islat;vos . . fia ra t'1!gisl.1·0 de. desrinehO$ t! <.li!'t.rit111i<;rt .. 1 

i' l'\a.~ t:omn1issõe:;. d1\pOif< de rkvidanwnf,p urofoc:oJl::ub. 
Art.. !V Os papei::. dil'i:;itlo~ rlircota~ntc-. á;; Cnmn1i:- :-:1) 1 ·.~

,,,,[r1<> H.1hm·dinado:; :'1;.: dispo~ici'i0 ~ 1>1'1'i'1?d(•n l ""- · 

.'SEC(,\ O 11 

A1:t .. 'IO. Tona a {'OJ're~poud.;ne.ia da Camara. n11 tlc r-;11as 
r:,;rn nú!';;t1,.,:., ""'':Í 1'1•ila 1•rn dnrli~· ala. fivandn r •·fitla 1111Hi _.,,; 
pi<i 1i:11·a ""''' 1:1m\·P11i•~utcnwnt1? u 1·1'1dv~1ctn. 

:;: ·t .• :ü~n huma r.or respondcn-.., iu. ,.:c1,;'t. "xpNl icla ,.:1.'HI ;;1•:• 
.-•1 11\'l'H i l'1\l.1•nic~nle 1111nw1·ada 1~ prolo1·0Jlaoa. 

~ ::." A 1:or1-. ~;;ponú11 tH'-ia 1la ~l. r:-:a :-;1:1-;í r('r!ip.ida. qunntl ' 
;1 .'i~ i m 'l'i•e eum·nn i<~nt ... \ pelo ~er.rc•tnrio da 111·1",.: icl0ne ia. r. ª"' da• 
·· : .. mmi ~>:ü1.•i:: i1••ln:-: t'••l'rl'eli\·n.:: :-<i(•<·n~tarin . .:. 

~ 3." ~0t' :í 1'siall1~lecida f1·anq 1:1ia ld11;;rn11lti1•::1. na,: linlla.• 
íJl f'idan:-:. 1•<l1«1 t'l:< 11w111hro;; tia ~Je,.:a, para - º "' J1 rP:;itl1•nl1•;; da,.: 
c: .. m1t1i ~l' t•1?;; P ]la1·:1 •l IJi rPcLrn· da ~e1·1-.~ft1J'ia. 

~ li." }~:"la !'ranqu ia ~(1 pn11_c1•;\ ,:pr ll!'adn 1.'l\I nh_jl'1 ' fO de 
'•'l'\'iço . 

li :,:· A t;ar:i(ll·a do;; J)r-pu 1 ado.~. d1' tll't'('l.l'tlo r11m " :n· l. :1\1 
rltt .< < ~ li l\P~illlülll 11 (Oit•t'J10, l' rtl' l't>Sp11l lll••f'-Sl!-h:I: 

11 . r•.1>m " Pr1•.;;irl•··ntP da ll•'Pllhlka. por· r.omn1i,.;síii':' e pt•t' 
i11:. ·1·mr-din 111.•s"oa l do s1:11 Pr i'si<l1 1nl1:. 1111 l>llT' nw nsa~1•ns 11ni· 
,\,.·'•' a~:-.:i ;:uud:-a ~ ; 

11 · l.'(1111 ,, :-;PlJll1l11, 1.111r lllt'i•\ d•' C1 H1111ü.;;;.Q,is. ou d1~ nffi
,.j.,_, do ,.;1~u 1~ "ir•1·r!'•lari" ;111 I" S1i1·:·1·!:tri11 dt1 •P.1"ll1• t·:irn11 d1J 

1 :1111~ 1·1•ssn Na ' i n11nl: \ 
1•l t'1)m •l" l'\lini:.: l.1•11,.; rl1~ ·1·: .... 1nd~1 11111· inl.c•L'mNfin <i1i ,-uns 

1'.1)tn11\i;.sõ1•s. ···111 <'.1.lll l'1•1·p1wia,;:. m1 p111• p~1 · 1 · ipt.•. •' p111 · ·il'fi • 
.. j .. d11 !<f'll I' ::;1'l'l'l!lnl'io: 

ri' 1•0111 as 1.l11 in:tis a11toi·idticl1•,.;. pc11• inl.t>l 'lli('din d11 ·I ", lHl 
i1 .. :" :-\1 .•1~1 · 1•1 :u·in. 1111 du lli1•p(•tn1· tia ~t't'l'fllarin. 

~ ti.• O ;11ipl'I <ll'stint1d11 :'! l: 11 :"l'esp~mdc111c·i:i .\1•1,.; mN11lwo." 
rl ;t :\l cs:i. dos Dnp11 t a<l n~ ,, da S+.•er1~1ru·m niw pode s<'t' u ~ado 
rJ(IJ' OU lJ'3S. l)e'iS (I:.\ ;< • 
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ANNAES DA CAMAR~ 

SEf}X.O 111 

Do 1n·otoa0Uo 

Al'L. 11. 'fados ns documentos submeL~:!_clof:' ú urpi>~ 
r.iaç!io da CamaPa serão protocollados na Secr~t.aria e cm cada 
uma. das Comm!ssõcs a qu0, por despncho rln l'lfesa.. sí~ fl••sfi-
11nrem. 

O pt·oto00Jlo registrará : 
/ 

1) O numero de entra.da do documcnfo IH\ port.arfa: 
-~ > O a~immpto em summario: · 
:r1 (.) dc;;pat.:·ho. destinando-o ús Cnmrní:::f!õe8: 
·i) ,\ da t~ dr :-:nn distrilmi~iio e o nome llo rcspr1·t i\·r-. 

i·,.,lat.o!': 
ri)· A tlnLa ·elo parecer; 
G) Tndn'.':' os íucidentRs por clle determinados 11m 1it•111-

rnissões; , · ' 
7) ü seu andamento, com Lodos os detalhes. l'1n pll'n;1rí<\ 

· <'t"1ni (1s nome::: dos o..raàores que o disoutir:lm: · 
::;; ·, :\ do.ta da sua 1•emcssa ao Senado: · 

íl) :\ dala lia sua remessa. á ::;anccão; 
W) A dJ.ta de sua. s:tnC!:.ãO, ou não sanci;:.ao: 
t l) iO numel'o do decret.o de &ancoão e ~. suo. d:ihi: 
-12) As razõc>; pela~ quaes não obt.e,·e sancçfw: 
"13) A data f'lll fl\H~ fni rmblicnda a ~rlllí~('1"ÍO 0"11 () ?'f?fo 11 ·1 

f)fr11·io Of[ici'..1.i. 
§ f." Quando o dor,umento 3. pi·olocollai· j:í n houver siti11 

nm anuo anicrior, J"f'gi.~t.rai·-sP-l1iio üS fadico.:: ri<' todo.~ ns p1·"~ 
r •1nollos an.f.e~·iures. 

§ 2." Nenhum do~umcnlo, · íuc~lu:;i·vt· J)ropo;;i1,;õe:::. •k :\!1 11•1 
anterkw. devrmí. s~·.t· r.l1Jccio ffo delilJei·u~'iio, P.m plr•rn11·iu. "'' 
1'm Commi;;são, ~cm ser novamente 1irof.ocollatlo. 

~ 3.~ Todas Q.s proposicôcs, inr.1rn;h·r a~ Yinr\a~ do ~1~11;1d 0 •1 
l r•r·:"w riumei·acão successi v:i. 

~ 4."' As· proposiçúcf' tio amw anlNiol' dcvi•t·ão. de a··~ 
o';\1·do c;om ~) pat"agJ'apho anterio1·, tomat" nn\';,\ mrnir•r·:H,<iío t1:11'.1 
:mdamcnLv. em plc'nar'io. ou .nas coiiwi i~.süP.'<. 

~ 5.'' A,: letti·a5 :>eguinle,.; -~i num~rn.qão da~ propoi!1t:•"'' 
,Jnnoinrãn f• ~<'n fü1rla11w11!ci 1•Pr.d111,.1dal. \'0111 1·.;;!a ~i;.:uifk;i. 
t.:·ih"\: 

~\ -- IJUl'(!Ct!!"; 
:"l ~ parecct' ~ob1·1· t>l1W1Hl:1 ; 
B -· . 1 ft 1ii8cus~ão · 
e ..• ~" úiscus:são': 
<:~. - <.li:>1~u»~ão i.mica: 
~·:1~ - Cll1•!t1das cm :.!" ~li~cUfiSÜ\•: 
~:lla·-··emcndn~ (•m discussão unir.a: 
Cea - "'.)arecer ioot.ire omend11s em ~· dit;i.:1i)";,:.iãu: 
C!•(•:t-,. pí:ttc<;e.r: !'nl>r't' cml'nda:c: r:n1 rlil<CU!'.'&Üo unini; 
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('D Cd - ' " '. -
. .,J -r _ar.:t:at>_l.}U>'il ·~ .. u1:; eu . ..:.~:i1.1; 
f) -- 3' d1scli:>sao: -·· 
l)d - disc11s8:'io os1H~dai: 
lir. -- emendas cm :.1• dis1.msi;f'w ; 
nde - emenda~ em •.I iscusstfo OS !.>~'üÍill; 
1'ca. - parecc1· soh1.·c emendas C!m 3• di~cu:;sã1.•: 
ll([1~a~ ílél.l't!'i!Cl' ~obre r.~menda.s t>rn dÍSCUs"fi,, '";(J\!1~i a:; 
J~ - p1.u1_~,tlc pr·oposü•ão deli\\ destacadn · 
J.' ·-· re~ão fina 1 : , ' 
Pt~ - rcéfüc~ãu fin:ü cmewJ<i<.111.: 
l~r -· i·~dacção final .iá impri..:ssa .: 
( r -- autographn a ::rnr l\llViado ao Scu~tlu; 
H ·-- autogra1;l; ,, a !':Ot' "11Via<:lo ;i !;unc(~.10~ 
.-; - pi'c pos içü~i elo ~enado · 
Y - µroposh.:ão não sanccÍOn:td:i; 
-: ·- parc•:cr '.favoravrl: 
!:-;_t ··- parecct• com sÍlbsí il.11f i.1·1.1 :· 
n ---- parec('r' contrario : 
p - p1°ü(10si~·fü1 J>.r·1~.ind.ic11da: 
pa. -- pae1~ce.t· f:t\'Ot':!vel ap1.•1i:i:: ú pari•• da 1.wvp11;;i(;ju, 
~ ti." '.l.'ouas :1 . .; rn·oposiçõr~.~ devcl'ào, no:; rc.spcdivo~ avu l-

~"" im_!)tesso:;;, ll'a~1n· a il1dica0ão dos prut.ocol!l.1::; a '111'~ 1 j,· .. .. 
l"'" ' :<Lr.to s11bmct~1da>'. 
. § 'j." Dos livro,.; (lt·) rn·(1tol'nlh.1 •\f;Sim l!t;Cl'Íllllll';ll;hl~, CUHIO 
'1}1~ 1'e<'p1~e.tíy0" in <!icc~ :1lnhttlwtit:t1::>. 1w1· aut.orc,; '' ri u1· nrnlu
ria:<, tlm-tinar-se-h~ uma ~1•1·i·~ dellc:- ll l'•)Jnf)f"l;iio;fí11 rfa ,.; yn(lp~1) 
1J 0 1.~ lrahalho:-; (](l anno 

.~TWÇÃO f\º 

1 !!t. -~1/11. •Jti.~·· 

:\d. t :! . 1\u !'i111 •le ·1: ;\Ja :-:c~~. :i11 ll~;;ü,;lati,· a, ,, d1efo tl n 
~·:,.1;ii1.• dn ::;.,,.\'i1:n Lt\t;blativt) l'C UtLit·ú Loctll~ o~ li\T<lõ de \ll'l.l
l•lt:l•llu da,. Cl)~l' i.~~n•!S e •Jt·gnnizará C\~lll ellc . .; a ;,;yuopse rio:; 
~· · u~ 1 raliallio:>. 

~ J." A .<ym•p~t! tlo . .: l.rahalhos dl! i:::.v.ia sc,;,;[w ~ei;í~l(.ll; i\":t · 
'.->'J':i il'lttll't~"-;;a, nr; inlert•cgno da~ SC~sões. para St'I' d1sl.r1ht11 1Ja, 
:1 .. 1·,•nw<;o rla sf'i>~ão scgniolc, pdos Dl~putados. -. . > 

~ '..?." S syrrop.-H' .-lt1,. t1•0.ball11.1,; da :Cntrai..:.u :11lchc·1u11a r -.-"-'· 
]1;1 a p11hl 1l',1cã" 1ln~ n f'I n~ (ln sn:i!i 1·•.11nN!ij."S1)"" . 

. \l·I' 1:1. :-Sl'llilll'I' qtt t~ ,.;p t··~ali1:n1· l.llll . l'h•i!.11 LIU1'1l ri. !'•' ll'-!
\ ;1"<'1u fl<t Carn:ira do.~ Dt:putado.s. 011 para o lH'c~1nL:lnmen1. '. .> 
'''·' · Yng·a. u. 8~c1· l'la1·h fm~í, publicai'. ll~ pfa1·ú1 ,to Ccm(Ji·•:-~~·'.'· 
1'1Jt' Estado, di-; tJ·ictos cletLe>l'ac::i, t11un1cip1os, cm. nr~c111 ,u·: 
1il1abcLicn. e ,..ecc;õ-:-s 1~1\!ito rac'~, •)m ,,cqu~ncia f'!rdinarw. --· ·. :1 

tt'icdidn qÚc forem rct.' l'bi(lt)~ - . O'$ j)oletm~ cl01to1·aes e u r e -· 
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lni:ü•J •1os lino~ enl rall1J:-: im SetJ:eÍat•ía ;.la Cnmnra, coni a~ 
dalus da .~IJ:t 1.·x111•fikfi11 ,, n~c(•biffli'11to. · 
. .!•;u·.a;;ra.p!w w1i1·11 .. .\ • 1.•xecpç&u tln.• api·e.~wnlaào." 1"'/(1. 
intei·c:;sa?n!-'. :is r1'"l!l'!'l1 \ ª'"' Comnrissões de Inquerit.11. ou· rí li" 
J>1.1dr•1·1•.:,:. a :->1.''.' 1·,.1 ui·w • kt 1:a11i'a 1·a sú Tel:eherú tlocrn1 ieuto,-. 1111 
J>a11ei,.. l'Ju1Ji11•JJJ'''• piw \ i:i J»•st;tl ·ou 1.Plegnipliil'<L 

.· •. ,· ·\_1:1_ .. '! '1".1:~·1· .. hi_c!"' 11,.; .1focuu1cntos relaffi.-q~x. y u_ rn ~1l1•iln 
clcitu1 <.il •. '' ~.· { ! ~·!H1·1u da 1.nmarn do~ DeputaMJli •H·g:.n1izti!':i. 
JlDl' d1 .... i.1•i1'Lll.". r•](•il111•1w ... wapµa::; da cJv]oão. 'S"eiim1dD lodfl> 
º"}'f'll,; 11:1t1Jli('111i"" ••li1 111·d1•11.1 al[d1~1bdiea e a:-: réspeeUvus ~"" 
c1;oes 1>l1'llo1· 11•,., 1•111 · •·11u••m.·1a 01·d1nal. 

Pa:·a.i.:!'al ol.111 1111 h·". ,\ 1•,.;,.:1•.,; lll ;tppa.~ 1·1•gi~!.i·a.r-.~i'-·l1ii•, 1•> 
'.re.!!'ultn(i(1s 11~ 1':1~11·111 1 ,.. 11n1· 1~~1ndiuuLos, µan~ialmenle. por sec.(:ii·1. 
e ;;~nd 1.1''''' :h' l 1· 11'1 u, :1ss1 !-=Haltrnd•:i-,..:1~ i\,; :o<ee1;.ões que d~ix:1-
1'Cll~! •1.h- l111w1·1111 :11'. "" <ll' 1·1•11w1.[f'1' IJ'Jllf'til]ltel' do::; tlocumén!11.- · 
ele1lon1e,.:. · 

,\pt. t ~,. l·'.1n 111apf1a,.. d•~ munit;i·piu. s~riio rc;;istrado~ w 
}'C~Lllitid0!:' ,j,,. p[PIJ11, ,.:1•io1;;io ili)[• sec1;áu, úll1 SeqU611üi:t Ordin:i]. 
COlll !).~ ~··Hllt!ll•·S d1·lnllie!-i: 

11. lllHll""•' 1.li· 1'[1dl.u1·e:o: votaut\lS: 
bi 11Wlh'l't·1 ,j,. 1•J1•itm·1~s que fldx!l)'em d~ Yl)Lar: 
1·) nu1w!r"1 d1• ··l1•ilorc>s da secção: , 
tf; J\ll'lll.!r'" d11 1•1•ciulu::; N~colhidas ;i Ul'lla: 
,.i 11urr11~1·0 d1• 1 nl11." •k cada L~anúidatu. · 

~ l." D1•,·,.1·~·1 ,;1~1' a:-.si:.nrnlHdc. oualquer falil;\ evidcntP- 11n,: 
liYI'"" <~leilnr·a1'"· 1•11111\l t'11Ha fli• nihrirat: 'do .iniz :felleral E> dll 
.íuiz cfo dil'!dto ·~ d1• /1•nt11.1 d('. ;iberl.ura e .de enCt'l':tamenlo. 
Jntt.u ll•• a~.~ig11:1l 111·11, tln r\'H~,.:ai·ius ou àe elcito.re:;, falta d•~ 
re~unbc1·imr.•11i'11 d1• l'i1·111H". ra,;uras e emendas. cori1 ou se!:i 
r1•,,-al\-:l!". r.lis(·1w<lr1111·1rc •'11/1·" " num1•1'0 •io" '4Ul'fragir1,; •' 11 .J, 1~ 
YM.Ull t1),:. . 

~ ::.~ li,.; "!"il11~l 11• a l[U•~ ultndiJ•cm as acta& deve1·ãn ::;:•1• 

:.iruwt.1clas. <'11i1r H l'!lllfllllrl:i da.~ :::ua." .iu-~t-Hka(;õ<•s. bct11 C\11\W. 
tlu Jll('~lll<l ftí :·ma. o• 1•1•,~ru!d ivo,; (~ontra-rirot.esms. 

~ :1." ::.it•ttlpl't' 1llll' ftll' {IUS!ÜVC'l, (k,\·er[O Sel' 1·egist.l'ftda.<. 
:ts da!ns dl' 1·1•111• ·'"·'"ª dns bnlfltin" f~ il<ls livros cleito1·aes ,: 
quaesqurq· dh1•t'~"c'111•íu .. r~nt.1°< 1 ~\~ aetas de aput•tH~ão da eleic;fi·, 
l' ns 1·r•.<:ultal'111'" 1•n11!-0lnnte~ cl11s th.-ros:. · . 

Art. W. T01l11.ill"'~ dtJtHHueatal' (; v~vci~ cleHo~·acs dcrn · 
r ãn :-!Pr nunw1•'ld1J~. pui.d rm por pagina. " mithent.u .. adns por· 
Ull! ('ltl'iJHlw rla ~l'l'f'!'llli'\:t du Camara. 

Ad .. ! j, T•:J11'1•1•rad(1 o pt'1wcsso ekitoral. com a Ye1·ifj1~;1-
1·un i.lP. p0!h•1·-~,.:. ~l·ri'\n iiPY\\lviçl(l!; ao .iuiz s~ccionaL afim dl' 11

• 

i·emeU er !H• i u ir. d(• dii•<'iLo. quando .~e tiver de procedei· ., 
· qi1.~i(:ãn. rw 1·a · 11 ''l'f'•'ndtirmmto df' vag«.t na 1'úJ)t'f\~e1Jta~üo. I~' 
.]).,.,.;1;.; da~ dil'l'Pl'<'l\lt>~ ~•'<'t;.fle,.:, (,\rt. :·t?, ~ 2". \.l:t_ler nlettoral" 

PLtrusranl10 l111i1·n. l•:f'tn de\·olw:ão s<'1·ú fritn di>nh'o :I•) 
:w dia.::;. cmifo<.~o.~ d:t 1!l'lif!Pni!:río ;;obr~. n pan~cer da Conim_i~.
>'ÜO. curnprindn l'i\1.c.•l-11 Iler I". i='eC!'('Ül.nO rlli nnrnm·a. (:\rL. .L. 
cil~vlo. § ~~··. in-firw.) . , _ 
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SESSÃO E::'.\1 3 DE DEZE~IBRO DE 1,92·0 i27 

JJrt GtlH·CIJl:\l~'tfo u.e l'C UnW•J$ 

. .\ri._ l~. ,\,. 1..:011miis."ôt\:> l>llt'ma111mlllii, 'ou e~p·•dac~. reu-
111r-,•·-lra"· ,,1·d11wr·w111eul.!'. l. •)u<r~ a~ .~ •.'ntn11a!> , 1:~m dia5 pre
f't\d•lo~ . 
. .. !'ar·a;:-n1plt .. • utlkl~. t) 1Ji11.1·i11 1/u <..:011!irt·8.so pulilicad. tJU1i

: ri11;111:11111:11l1~. a rdu1:a 11 tlu,; Cou!l1ti~sõe:;:, 1:0111· a dr:~i;:na1;à1.1 de 
lll:'.a 1 '·' da lw!-.1 ·~111 qurJ ~e t't\alL~arào as r·~un iões . 

. \.t·f . . l9. _\" t·cuniüe:-; 1•xlraonli1i"árias da:-: Curruni.~~õr:" 1.,;
~·f;u lugar· pu1· 1:01.1\·ucação dv~ 1·c:>pect.ivus Presidentes. c:t:- ufr 
, ,,.,~,, 1.>11 a 1·uquc1·J11ienl.0 d•! qualquer de seus membni:;. 

1•:11 ·a;;rapt10 uuít:o. Qualquer co11vocarão de 1~01nmi:;sã.•J 
,1•J':i anuunciada pelo JJ·iwrlci clu Co1l!/l'e8s1; , com .·vin!c .e llU::l
fr\• Ji•,?'a,; 1k u11tecedetu;ia t ~ de~ i1,'11a~·ão dn · ~1)U l1Jeal. hoea e 
f1\Ji 1•.:l(l. 

· .\ n. ~11. 0-,; set•r P.bu it1.~ cta-; G1m1111issües redig"irão \\VPLI r
l 1111 ;1n J1.:n l 1 · a cnH\"l.lllal.•fip d1' r·•!UJtiõr_•:-:. d::m.-!11- Ji1 r:-: publ ie ida1°1e 
ll•• JJiirrio d11 COJl!f1'P,$SO. . . 

Pa1·t1;.;Ta1lhc• u11ito . .l ':ll'a n.~ l'Ctrniõl):' oxf.raoi·diuat•ias. t ~ 
. .::;T1··· l:1riu da l: 11mmi:>:::ào. alén1 da elH1vocal)ft11 pelu Düiâo d.;, 
C1•11~11··:s.'''· •.~ .-.: 1rndil'ü c.:ommunic<u;flc;;; •?se.ri pta;;. ·pelo c0neio, 
r•11 111•!1.1 lel•.'!.:r'ilPli", a 1·ada n111 t11:.,.; n1~mJn·o.-; da Con11nissão. 

SECÇiW Vil 

.\ l'I . :! l. Tuo.1L1,:; 1_1,; Joeunwnt,o'-' exped idl1s pela ~cc::re l.:1.1· i":"t . 
:1o1.:. ··r<1ac:,;. 11fl,, ,;e f.t•n•fo dado a devolu<;ãü espont.anea. fi gurar;'t 
",(;-:.,lina1a1· i•.1. nLt •tuern !illa::: ,·e7.e:; ri z•! I'. qlW n,;;;ignará eru·~·a, 
:t11 l llVltlP.111~1 da l'CC i!JlÇáO . • 

l'a1·agraphv uuico . A o 01·acl1>t· •lll" 11uir.1•1: l't\\' tn' o sou 
d i~ !' ll i'Sll, l'Ul 'H pUIJlica\-t> !ta Ílli •!;.!l'a . j)tldül'Ú ,.:1'1·- \hp L~ll\· i;nh.1 
para 1'lt::u: :.0111 cllc em seu l'ndci-. até oito dia!;. f indos os 
•n1:1 1 • ,.:. n :iu :;e t.endo dallt• n tlovoluc;ão esponta.1wa, figornl':i nos 
.l 11wr.·s 11 (}li~ l 10L1Yc1· s itln. foito •' in~crtü no Dim·io d11 Cc111-
Ll r 1· s$ -1J. 

SEC(:ÃO Ylfl 

Da. uub1·1mç(/. d11 dai: m1111ntos 

.\t·I. :?::\. :\u filli tM cad:i ~cssií.o legislativa a Se1~retari~ 
' ·1~ieila1:ú :w~ 'De putado~ que~, ninda.:. r eL\v!"nm1 p:ipe.i,.: O\l c'lo 
•·111tH1nlo" da Cam::iru a ~ ua. dr.voluljun. 

:l ·1 ;' t)i um nwtnl.H·o t.11:1 Cornm i ~."àO t'eli vel' ern seu po
./<'r'. 'apú~ c·cdu.mac:ão csor ip tn. par>ci=" :i n1esma pel'loucen tc.,;. 
rJ 8l'eretari11 dil. Commi::;são co1mnunic.ará o fado no Pr<'<:i
\]fü{ I! pnra os dfoi l~1~ i·egim~nt,ae::;. 
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~ :!;' Si Ulll Dcrmlaúo l'('.!lUlidar '·' mandalo ue DcfntLatiO. 
' •n d.e uternb1·0 da Commh;sã0, e não tlcvolvor todos -Os P<1r11:i> 
dU: t;amara, que x·etiver cm ::;eu poder u Sevrelario da. Cnrn. 
m~ssúo_ coin~.u~icará o fado ao ~uu 'Prcsid~nt<:, que út~tl'r
mma~a se otl1c1c ao 1'enunciante, solicitando-lhe a devida ct1~ . 
:vuluçao ,· 

.SECÇÃO lX 

Das infonnaçúcs 

~\.Ú. ;!:J. •os 11mprcgadm; da Sccrdaria de\cri:í.•J re,Ji·•l1· 
vor e:;:crjpto ·~'ls ini'ol'maçõcs que. lhe& forem splicit.ada.s 111.·fo, 
uiembros da .\'lesa, ou pelos Presidentes de Commissõcs. 

Pn:ras:rapbo unico. Estas informaçijes deverão ser 1.lal:i. 
<l<\s e UE;s1gnadas, comprehende-ndo: 

·. . 
•l) a exposição do objcclo lle· riue se ln1L<tr: 
/J} a referencia. áS leis a que se rcpl)rtar. c·ou 1 (lo;.H.-1Ti-

p1;ã.v das disoosioGcs nm.icssat·ia.s; · 
e J a .indicação prccis~~ dos doc:u mcnLus a que se rcfrl'll· ; 
d) à. inclusão de quac>.-;cqw•l' 1•rtpPi ~ ;:i l llJ~Í\'n ali :t,;~11111pl " 

Ou delle elucidativos; . · 
l') a opi:liüo elo informaule. 

SEC(.1fJ S 

Arl. :.}./. (b doeurnenf.o;,: dcsLina<lus ú cumposii,;fü1. !.Y11•1,
:;1·aph:ica, seja para a. publicidade . no Diario Official. ~n.i~ 
para. a organizaç:.lfo de ~tvu!sos imprcs~os. não deverão ~1'1' 
enviaidbs Ú8 l)fif:-inas cm ori:;inn!, mas em eópias. 

§ :Lº As cópias de qutiesquet'. documentos poderão f'1~1· J11::. 
:nuscriptas ou dactylogrnphadas. · . 
. .~ -2." .\s :cópJ~~ _ma.nu.~crip_ta;; l'i~r~r1 f••il.a,;. •<h~ 1we{1'r<'111·1:1 
pelos lerL,en·os nfhcwi:::, e as u rnncbm"' pe1o,;: <lact~·Jogrnph1.1~. 

'ArL. ~:> .. (;; · pcdic.lo~ !h; echülô1;,:~ iien~l'fiu >'l~1· 11i/igidr1~ :1 11 
iº Secrel.ario, quo os ~lcspachlll·ú, . 

§ :1.~ ·Os ,Jespaeho;,< do 1" :::h::cl'ehrio. dc.for·indrJ i·oriu 1~r1~ 
inentos de ,. ;frtidüe8. ·deverào s+~;" a1H'esentllrfos aú D1rccl• 11 

p•rra. o seu i innwdiato cmmpi-imcnl l'. . . . 
§ 2.~ A!< eertidõcs <leveri:io set· russadas pelo.s ruzw~tl1n,1~ 

rios das secç::Jc:;; Pll1 que .-=e encontP:irem os documento!! <t 1Ill · 
l.iü rOl)ortarem. 
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· ·~ 3.º Quando os documentos a que se reportarem os re~ 
;quer1menLos de cerLidão se enconlrarem em secções diversas 
.o Director designará o funccionario que as dever,á lavrar. ' 

. § 4.º Todas as certidões deverão ser subscriptas e authen. 
facadas pelo Direr.:Lor da Secretaria. 

§ 5.º Os orig·inaes dos requerimentos de certidões, com os 
respectivos_ despachos, deverão ser r~tidos pêla Secretaria, 
para serem arcJuvados, sendo transcr1ptos, por extenso nas 
certidões.. ' 

CAPITULO II 

DAS ACTAS 

Art. 26. De todas as sessões da Camara e reumoes de 
suas commissõcs lavrar-se-ão actas manuscri.ptas e dar-se-1í 
publicidade de seus trabalhos por meio de actas impressas, 
no Diado do Canuresso. 

§ 1.º Os Jurrccionarios da Secretaria, encarregados do ser
viço das actas das sessões da Camara, assistirão a todas as 
.sessões publ ir.:as, desemgenhando os encargos que lhes forem 
commettidos pela Mesa. . 

§ 2.º Os :funcc.iouar.ios da Secretaria, eucal'l'egados do ser
viço de secretariar as Comrnissões da Gamara assistirão a to
das as suas reuniões publicas, redigindo as Tespectivas actas 
e desobrigal'-SL\-hão de todos os encargos que lhes forem 
cornmettidos, de accur:diJ r.:om este regulamento, pelo Presi-
dente da Commissão. · . 

§ 3.º Rcg1st1'ar-sc-hãu em livro especial todas as questões 
de' ordem, resolvidas pela Mesa. da Gamara, organizando-se um 
indice respectivo, afim de facilitar a consulta aos preceden
tes, quando forem solicita das informacões a respeito. 

·- I . 

SECÇÃO I 

Das. act(ls manuscript~s 

Art. 27 . De cada uma das sessões d;a Gamara lavrar-se-ha 
uma acta manuscripta, q_ue deverá conter o numero dos Depu
tados presentes e o dos ausentes e uma exposição succinta 
dos trabalhos. -

§ i.° Essa acta será lavrada, ainda que não haja sessão, 
por falta de numero, e, nesse caso, mencionar-se-hão nella 
os nomes dos Deputados qué comparecerem, · dos que dei
xarem de comparecer, com causa justificada, ou s~m ella, e 
o expediente · despachado. 

·§ 2.0 Sem expressa permissão da Gamara, ou da Mesa, 
per despacho do 1º Secretario, nos casos previstos pelo Re
gimento. tnterno, não será inserido, na acta manuscripta ne. 
nhum documento. 1 

e. -Vol . XIII g 
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uo. 
_ . § ~·º Os p:toje~t'Os, emendas, pareceres d~s C<>mmissõe~ 
lnd1cacoes e :requerimentos. @erão mencionados em aummarfo 

Art. ~:!8._ Das reuniões <las Commissões Javrar-.se-'hâo 
actas man~sci'iptas; com summario do que duranté ellas h<>u. 
ver occorr1do : · _. 

a) a · hpra. e· local em que teve lbgâr ·a reunião; 
b) os nomes dos _membros da Commissão que_ co~pare

cerem e os dos que nao comparecerem com causa JUSt1f1cada, 
ou sem ella; · . 

e) a distribuicão das nialeria1:; por a.ssumptos e relafo. 
res; 

..... · d ) pare;,eres lidos, em summario; 
· ~) referencias succint.as aos relato1·ios lidos o aos de. 
bates~ 

. § 2.º Quando á importancia da materia em estudo coo. 
:vier o registro tachY.graphico dos seus debates, o Presidenf.a 
da· Co!Dmissão . requererá a() da Gamara as providencias ne
cessar1as. 

§ 3.º Lida e. ap(irovada ao inicio de cada reunião, a acb 
da anterior será assign~da pelo 1Prcsidente da Commissão. 

. § ·-i.º A acta manuscripta da ultimll sessão ou ren\liãu, 
ordinaria ou ·extraordinaria, da. -Camara ou de qualquer Com
tni5$ão, será redigida de modo. a sei· submettida .á. discussão 
~ approva<iltO, que se far á com qualquer nfünero, antes de 
se levantar a .sessão, ou de díSsólvida a reunião. 

· § S• As actas maiiuscripta:s, quer as da Gamara, quer a; 
das Commissõcl<, serão :encaderuadas po1· sessões legislativa: 
e por C(}l!'>missão e, a~sim reoolbídas ao àrchivo á<> fim ~é 
c4'(Ja .sessa9. 

D!M actas impressu 

Art. 29: O Diario do Conqresso publicará, diariarnen~. 
·a act.a da sessã.o, ou das sessQ~ do dia ante.rior, com todos 
.os detalhes dus respectivos trabalhos. . . 

Art. 30. O~ profoctos, emendàS, pareceres de Comrrus· 
sões, indicações e requerimentos, serão transtiriptos por ex-
tenso, com a declaração dos seus autores. ~ 

§ 1.º Tojos o,s discursos proferidos durante a sessao se· 
rào publicados por extenso. . . 

§ 2. • As informações e os documentos não officiacs, \1-
dos pelo 1 º Secre.tario, á hora do expediente, em summar~o, 
será() sómente indiéados na ãCta impressa, com a decl~t·a~~o 
do objecto a .:iue se referirem, salvo se fõr a sua pubhcacu0 

integral · requerida á Mesa o por etla deferida. 
§ 3.º As informações enviadas á Gamara pelo P~der Ebxt 

eutivo, a requerimento de qualquer Deputado, sera.o pu 1• 
cadas, integralmente, na acta $mpressa, antes d6 entregue ª 
~uem as solicitou. · 
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. § 4.º A's informações officÚÍes de caracter reserva<lo não 
se dará publicidade. 

§ 5.º ~~a acta impressa nã.o será inserido nen11um ao
cumento sem expressa pe~missão da Camara, ou da Mesa, por 
despacho do 1° Secretario, nos casos previstos pelo Regi-
mento. · 

§_ 6.º 'Será. liéito a qualquer Deputado ·fazer inserir na 
acta . unpres~a., as razões escriptas do seu voto, vencedor', ou 

-.vencido, 1·e:hg1do em termos concisos e sem allusões pessoaes 
de qualquer natureza. · 

_ § 7.º ~s act~ _ das reuniões publicas das Commissões se
r~o dadas a :Jnbh.~1dade no · Diario do Cong~esso, no dia imme .. 
d1a!-o ao da 1·eumao. ·· 

' SECÇÃ.0 liJ 

Da lista tle J)l'esença 

Art. 31. A' e.nlrada uo re1}into das sessões, um funccio~ 
nario de caLegoria da Secretaria irá annotando os nomes de 
todos os Deputados· que compareçam, para. os fins dos ar
tigos 2Hi e 217.· C lº .do art. 2·24 e §§ 2~, 11° e 5º rio art. 227 
do Regimento Interno. 

Paragrnpho uni co . A lista <le presença conterá os nomes 
dos Deputad:)s, S(}gundo a denominação parla!Ilen.~ar. 

SECÇÃO IV 

Da Usta de chamada 

Arl. :~2. Serão organizadas listas de .chamadas dos Depu-
. tados, obed'\2Wdo ;í seguinte ordem de representação: 

Estados, do norte para sul; . . 
Districtoa eleitoraes, em . sequeuc1a ordmar; 
Nomes parlamentares, .por districto eleitoral, em succe~. 

são alphabetica. . 
§ Lº Quando houver mais de um Deput?du c.om. rnent1c•1 

.nome parla·1rnntar, a J'lles~ da C:imara providenciara para a 
distincção. . . . . 

§ 2. 0 Si neulmm dos Deputados de nomes 1dent1cos qu1zer 
moidifical-u, a Mesa os distinguirá, referindo-se ao Estado que 
cada qual representa\;.. . . 

§ 3.º Na hypothese· dos Deputados de nomes 1dentwos 
°Serem representantes de um . mesmo Estado, far..se-á refe-
rencia aos ::iellS dislrictos eleitoraes. . . .. 

R Lº 8i -;e verificai· identidade de nomes em represei~
. tante"s de um ll!C~l!10 distl'i ClO eleitoral. a Mesa da )Gamara p
:xar.á. as denOiui•rnções t1 arlamcntares de cada um, cJ,,,. modo a 
evitar equivoco. 
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SECÇÃO V 

Das listas de Commís~ões 

. Art. ·33. peverá ser org~n~a.da, em todas as sessões Jegis. 
latwas ~a hsta das Comm1ssoes da · Camara permanento~ e 

· temporar1as. ' 
§ i.º Na lista das Commissões, eollocar-se-á os nomes 

dos seus membros por ordem alphabetica, designando-se o; 
Estados que T.!;Pres~ntam e a data da sua eleioão, .ou designa. 
ção, para a l.omm1ssão e, nessa hypothese, o nome do seu 
antecessor. 

. § 2.º Os. Presidentes, Vice-Presidentes e Relatores ,i'.:!'~
v1a!'.Ilente des1gnados deverão ser assignala.dos r..es.'!ll.S U:;t:J.s, 
ass~m como deverá ser registrado 0 nome do funccionario 
designado para secretario da Commissã,o. · 

SECÇAO Vi 

DG~. avulsos imp7:_~ssos 

Art. 34. De toda a mataria a figurar em orde·m do dia, 
e de toda aqt.tella que a •Mesa ou as Commissões da 1Gamsra 
julgarem nec~ssarias, tirar-se..lio, na Imprensa Nacional avul-
sos impressos. · · 

§ 1.0 Os chefes de secção das Commissôes :fis:arão o nu
mero de avmsos, a imprimir, de cada ma teria. 

§ 2. • Os avulsos referentes ·â ordem do dià serão oom elfa 
distribuidos Jiariamente aos Deputa<los. á sua cbe,gada a~ :i:e
cioto das ses:!Oea • 

§ 3.• Os avulsos sobre as matarias em diseusell:o e em 
votação deverão referir-se em detalhes ás propOBiolies respe-
ctivas. · 

§ 14." Os oontinuoa da Mesa deverã.o ter á mão avulsos 
referentes .a, todas as proposiçQes em ordem do dia par!!. at
tender, immediatamente, a qualquer solfcitaoão do reointo. 

~ 5.0 Toda proposicão prindpal -a.presentada á. Co.marn 
depois de considerada. objecto de deliberacão e despachada. ás 
Commissões, seri numerà.da, receberá uma epigrapb.e syn
tbetica e será immedia.tamente, protocollada.. 

· . § 6." Pa.ra a impressão de tod!i a materia destinada .i 
publicidade, quer em avulsos, quer no Díario do ·c<Yf!.g1·1•s.11J, 
serão feitas as necessarias cópias. 

§ 7.º Os .Jyuleos impressos dev~rã.Ç> s~r organiza.aos p~1· 
projeotos de lei, ou de resoluoão, por ind1cacões, por reque
rimentos e por pareceres, de aeoõrdo com a sequencia de 1ua 
numeraoão. 
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. § 8." Se!'ão enea.dernaclas co~le~ções de avulsos para a 
~Iesa, ~a.ra a ·Secretaria, para.ª B1bhothe·ca e para o Archivo, 
mclus1ve dos dt3 'ordem do dia>. · 

§ 9.• Os avulsos mandados imprimir pelas Cmomissões 
para. .estudos, arfdic_io_nar-se-hão, para l?S fins do para·grapbÓ 
anterior, ás propos1coes a que se referirem e collooar-se-hão 
como supplemento _final. si não tiverem relação directs. com 
qualquer propos1çao . 

. § 10: Pro~eder-se-ha de ~c~Ordo com o paragrapho an. 
terror . com 3.S mformacões, off1c1aes, ou não, recebidas pelas 
Comm1ssões~ . . , . · 

-~.SBCOl.O VII 

Dos docttm.entos 

:A.rt. 35. A f"'".retarfa da Camara dos Deputadns organi
zará os documento" referentes aos trabalhos legislativos, ·sys
tematizando ~os por assumptos e em ordem chronologica. 

§ Lº ()~ documentos comprehenderão: 
a) taboa ebronologicâ dos trabalhos ila Camara; 
b) ta.boa. ·~ -pbabetica dos trabalhos d~ Camara; 
e) project.0.:1 de lei por extenso; · 
d) requerimeptos escolhidos a eriteric da. Mesa; 
e) documentos que i~struam os requeri~ell.tl'.>s; 
f) re'(>l"esentaoiSes dirigidas á Cam'ara, escolhidas a cri-

terio ela Mas~; . 
g) mensag~ns do Poder E~ecutivo; 
h) ))areceres das. Commissões; .. 
i) quadros synoptlcos de ·andsmento dos projeetos e tra-

balhos. - · 
§ 2.º A Mesa providenciará sobre a execuolio. desse ser

viço, de modo que, sem prejuízo dos traba11;los de cada anno, 
se vão preparando tambem os volumea de documentos de an
nos anterlóres, com o material que existe no arohivo da Ca
mara. 

§ 3.º Os volumes de Orçamentos de cada anno serio pu
blicados antes de julho jo anno seguinte. 

<CAPITULO m 
DA PCl!\'t'A!UA 

Art. 36. A portaria da Camara dos Deputaãos cuidará 
dn ~égurança da· sua !lléde. da. conservMão. asseto e limpeza 
dr ~eu!i moveis e mais obJectos, da fisoaliza~l'io do ingresso 
no cdific!o, r:los servicos de elevador, de. chapêos, da salas, 
ge.bint-tes, bufete, imprensa, -expedição e cobraJ?Cª de do
onmentos, tribua:.~. galerias. conducção do Presidente, cor
reio$, telegnohos, telephones, di:-eccão dos Deputados e do 
ves:ioal da. se~retaria, avulsos impressos e bandeira • 
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~ SECCãO I 
• J.. 

Da seuurança, conser.v~ã.o é limp~::a 

.Arí.. 37: .os serviços ' de seguranc~, eónservacã.o e liJll. 
J?eza do edtf1c10 da Camara e dos seus moveis e demai" ob
Ject.os dev~rão _ser reaJizados pelos serventes da Secretario, 
.por determmacao do chefe da portaria . , 

. § ·1.0 O e'1ificio deverá ser varrido, ao menos, uma vez por 
· dia, peja mai::ihã,. e, selJlpre que hou'\'er sessão nQ;cturna, após 

a._fiessao ordmar1a . . ·. · 
·.· § 2.º Toda a viijraçaria do edíficio deverá ser lavada, aG 

menos, uma vez por semana. · 
§ 3. º A !impeza do édificio ideverá. obedecer ios preceito~ 

,do l\egulamento Geral do Departamento da Saude :Publica . 

SECÇÃO li 

··' Da Mesa 

Att. 38. Haverá empregados junto ·á Mesa e no recint~ 
durante as sessões . 

§ 1.º Os omrpegados junto á Mesa. receberão ordeng pàt~ 
a execução de qualquer tarefa dell.i, ou dos fUnccionarios que 
ali i trabalham. 

~ 2." O (ompregado' que fir,ar nd recinto deverá attender 
aos Deputados <tUC occuparein a t.ribqria, fornecendo-lhes ' 
que l~e fôi' ~oli-0ltado, e deverá fiscalizar e vedar o ingrcsst 
a.Ili das pes;;o~\s que não sejam Deputados, ou empregados dt 
Casa, em servic.o . 

§ 3.º Mesmo depois de findas as sessões, Q.S empregado! 
junto á Mesa não poderão se i'etir!lr dos seus postos sinã-0 ~e· 
pois que sa·hit'em todoe, os · seus membros e todos os funccio. 
narios da Serretaria que trabalham junto á mesma . 

SECÇÃO ·1u. 

Do gabinete do . Pre.~idente 

Art . 39 . Hnverá na Camara um .gabinete destinado ~I· 
~lusi vament,c ao !leu Presidente. . 

§ t .• Nenhum funccionairo. da Cosa, ºl! .qualquer out~ 
possoa, ter'á ingre.flso nessr. .gabinete, sem hcenca do Presl 
dente. . · ar· 

· § ·2." No rahincte do .Pr_esidente. haverã telephones, P 
. ticnlar e offioial, do Mu-uso exclusivo . , e•. clusi. 

. § 3.º Será designado um continuo para at.tender .-
vamente ao Presidente. 
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SECCM) IV 

Da r.ori/Jucção do Presidente. 

Art. 40. A Camar~ possuirá véhiculos para a conducção 
do seu Presi,fente. 

· § 1: o~ vehiculos da Camara -Oeverão ser seguros contra ' 
accideotes. . 

§ 2.º Os vehiculos da e.amara deverão ser confiados ~ 
guarda de uma das garages o1ficiaes, emquanto o seu ·eàificio 
não os comportar. · . 

§ 3. º Os empregados designados para servir nos Vebiculos 
<la Camara fi~~rão ás ordens im:rnedia.taa do Presiednte, ou de 
9ucm o esti 1er. 1:1ubstituindo. · 
l. . . . - .. 

SECCA.O V 

Dos gabinetes · dos Searetorios 
l 

Art. U. Haver:i na Camara gabinetes dos Secret.11.rios. - ··. 
§ i.º Nos gabinete& dos Secretarios haverá apparelhos te~ 

Jephonicos, particular e Official. · 
§ 2.º Nenhuma pessoa poderá fazer uso dos apparelhos 

folephoni~os dos gabineteg dos Secretarias sem a suã-~pressa 
·:mt.orizacão. · 

§ ~.º O 1ngr~$so de qualquer pessoa nos gabinetes dos Se
cretartos só será pennittido por ezjlressa . determinação d~ 
mesmos. 

§ ·\." Os empregados da Secretaria só. de"Verâ.o ~enetf'al" 
lllls gabinetes dos Secret.arios •quando em objeeto de ser;viço. 

~ ~a sala das Com.missões 

Art. ·42 .. 'As Commi~sões permanentes terl1> sala& de 
'.l:'ellmoelõ préviamente designadas. 

§ Lº As Commissõés temporarias esoollierio a..c; suas sa-· 
l:l~ rle reuniõP-s, de modo a r ão· coincidirem esBag, em tempo, 
r.nm as das Comrnissõeli pe1·manentes. · 

§ 2." Cai~ sala de Cornmissões devõrá ter um mGveJ dea. 
t.inado :i guari:la do seu expedient.e, do seu protoeollo, do livro 
dnl'l actas e rie 'todos os documentos e objectos que lbB per
tP.neerem. 

§ 3.~ O ~cmtinuo d~st.acmdo junto 4 CommiesãQ é, sob o!I 
ordens do seu sMretariQ. responsavel 11ela boa ordem na saha 
dR reuniões n deve providen:cíar no sentido de estar a mesina 
iiernpre em con~içôes par~ o trabalho •. 
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SllCCl..O VII 

Da i"ald êfo:t Depu'ta.i:fol 
'-

Art. 43. A sala· dos Deputados é destinada á. pa,1estra . 
§ f.º 'Na sala dos Deputados estarão os jornaes do dia. 
§ ~·º Nessa sala haverá. uma dependencia do bufete para 

o serv1ç-o de caí~. chã, matte e outras bebidas. 
§ 3." Alé~ dos Deputados, empregados da Casa, repre. 

sentant.es da imprensa. em effectivo exercício ná. Camara. s6 
conduzidas por Deputados outras pessoas terão ingresso nesta 
sala. 

SECCÃO V'lll 

Da 'sala de e !pera 

Art. 4·L Haver~ na Caman uma sala de espera para as 
pessoas que procurem os· Deputados. 

Paragrapho unioo. Será destacai:fo um empregado dá 
portaria para a~~ender ·a essas pessoas. 

SECÇA.O IX .· 

Da scila d.os cliap~os 

Art. 45 . ~HavE!rá na Camal"a um compartimento destina· 
Cio 1\ guardil dos chapéos dos Deputados, funooionarios da Casa 
e representantes da imprensa, em ef!ectivo exercicio na Ca-
mara, em cabides numerados. . 

. § 1.0 · O encarregado da guarda dos ohapéos deve ~~l.nr 
no seu_ posto duas horas aütes do inicio das sesGes oi:dínarias 
e pelo menos meia hora antes das sess~s utraordinarias 
e reunHSes ext.raordinarias das Commisst5es. 

§ 2.0 Emquanto permaneeer na Casa um Deputado não 
devera o encarregado da sal~ dos ohapé.os aená reJtrai:-se. 

·' 
SBCCAIJ X 

Do ~l~ . 

'.A:rt. t6. ·Pelo elevador que existe no edlfleio da Càmlirà 
dt:fs Deputados só t.ertlo subida, ou dssoida. os Depuf.adn~. os 
funoetonarios da Seoretarfà, os representantes da imrm·nsa 
com effe~t ivo P.XP.rck.io na Ca!la, oii represrnt.n.nt.r.-S' do porl1'r 
publico e as· visitas de dlstinocão. 

·Paragrapho unlco. Nilo ,só os funooionarlos. como ~s re
presentantes da imprensa deverão abster-se. de conduzir po~ 
ahi pessoas de suas relao~~· 



Cãnara dos oepllados - lmfl"eSSo em 2610612015 11:36- Página 20 de 21ll 

SESSÃO U:M 3 DE r;~zEM!IRO DE i920 t3 7 

SECC:á..0 Xl. 

' Al't. '.f.7. cada Jornal poderá: for um representante na 
Camara dos Deputados para o efi'ectivo exeroicio da sua pro-
fissão. · , · 

§ t.• Os jornalistas que não exercerem effecliva e per
manentemente a. sua :profissão na Camara não poderão go
sar as mesmas regalias dos que a exercem. 

. § 2.• Aos jornalistas em effectivo exercioio na Camara 
será ·permittido perm:meoer entre a Mesa e as bancadas, a.fim 
d~ melhor ouvirem os debates. 

§ 3. • Nenhum jornalista deverã se apossar de qualquer 
documento da Camara, para copiai-o ou extraotal-o, sem pré
via autorização do iº Seoretario, ou. do funoolonario respom;a-
vel pela sua guarda. · 

§ 4.0 O!ã jornalistas em effecUvo exerc1010 na Camara 
terão ingresso á sala das sessões pelo elevador e poderão dar 
os seus cbapéos na .sala dos ohapéos da· Casa. · 

§ 5.0 .Pelos . telepbones oollooados á sala da imprensa só 
deverão se communicar os jprnalistas em exercioio .na Ca
mara. 

§ 6.º Todos os annos, ao ei>meco da sessão legislat.iva, as 
redacções de jornaes deverão communicar á Mf!sa os nomes d~ 
seus Têpresentantes na <:amara. . 

§ 7.0 Qualquer modifica.oão feita nessa representação, no 
decorrer da sessão legislativa, deverá ser tamb-em commu
nicada . 

. § 8." Os jornalistas em effec!.ivo exeroicio na Camara de
v_(lrão escolher, todos os annos, ao começo da sMsao legisla
tiva, um dos companheiros que deva .servir de orgão de sull3 
communicacões com a M:esa. 

SECCAO r.Jl 

Ar t .. 48. O ingresso de pess(las no edif:ieio da Camara é 
fisr.alizado pelo pessoãl dã póttatia. simultaneamente com o 
da policia. 
. ~ 1.0 Não será .permiWdo o ingresso -de pe.c>soas -c-0ndu

~.mrlo armas, bengalas ou guarda-chuvas, nem no t"ecint.o das 
i;1~.<;sfü1~ e suas dependencias, nem na~ salas. da~ Comm issõP.s . 

~ 2.º Qualquer incidente verificado entre a~ !Pessoas pre
-"Pnl.eg deverá ser oommunioado ao chefe da portaria, ou dada 
ª· sna gravidade, direct&mente ao Director da· Secretariá, ou, 
ainda, á propJ:'.~ª Me!!a:, . . 
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SECÇÃO Xl/1 

Das tríbunas 

Art.. 49. Par.a. as pessoas de distinôCãô que pret.enda1li 
assistir ~s sessões da Camara ·haverá. tribunas que . dão p:m 
o plenar10. 

· · .Paragrapho nnico. Haverá trihunas espeeiaes para se
nbora,s, para Senadores, para e:x:- Deputados. para diplomai.a.! 
para magí~trados, P.ara alt.o!' funccionarios e para repre~en
tantes da ~mprensa no effect.ivo t>xercicio de sua ·puofissão. 

SECÇÃO 'XIV 

.OâS g4lerias 

Art. 50 .. 'áS ga1erias serão franqueadas aô publico só de· 
pois do Pl'esidente declara~ aberta a sessão . . 

§ :1.º As pessoas que se destinarem ás ·galerias devem 
estar decentemenw vestidas. 

§ 2.º Nenhuma das ipessoM ·CJUe pr.etenáa assist.ir ás 
ses~ões das ga!iljas poderá conduzir armas, bengalas e guar
dll· chuvas. 

· § 3.º Nenhum dol'l es.peciadorAs das galerias .pC'derá se 
manifestar sobre as occurrencias do recinto, nem- para ap· 
plaudir, nem para protestai'. 

§ 4,º Logo que ter~ne a ses~ão serão convidadas a se 
re1irarem do eàificio da Camara a~ pessoas qu~ a assi~t.Jram 
das galerias. 

SECC:iO XV 

Do bufete· 

:Art. 51. Haver·:i na Camara um bufeti; para e prepàro 
uê café, chã. e matte.' . ~ 

§ i.º O encarregado do bufete 1' seus auxiliar~s ser30 
respJnsaveis pelos utensilios que lhes forem confiados. . 

§ 2.• Sempre que se quebrar uma ou mais peças de louça. 
ou outras. o encal't'egado do bufete deverã communicar o 
faefo ao chefe da port.aria, \1 quern al)ri'sentará. diariam11nle. 
uma relação dos objecto!' innt\lizsdos . . 

-. SECÇÃO XVJ 

Da l1ande.1'ra 

ÃrL 52. Sflmpre que o ~esidente da Càniàra dl"r.laror 
~ R<'S~ão aberta será ha!'teada a bandeira naoiona\ no ~eu 
edifirio. 
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~ i.º A bande.ira. s6 será'. arriada. .quand<> -fór levanta.da 
a ~~ssão . ·' 

§ 2.0 A bandeira será hasteada em toclac; as datas de 
fosta' nacional. 

§ 3.º Quand& a Cámara suspender a sessão em signal de 
;ie1:ir, ou por motiv~ de luto nacional, a bandei!'a 3erá post~ 
a meia 'adriça. . . · · 

~ · 4.º Ao dia da bandeira deverá clla ser hasteada com 
solC'mnidade, na presenç.a de todos os f"tnpregados da Secre· 
taria.. .;)~;;;, '::O.·c·· .. 

!i 5.e /l bandeira;:·qçe não será hasteada antes das 6 
11nrns, será sempre arriaaa ·•ás i.S horas, sah•o quando a ·ca
roara. estiver . em ses~~. ·, 

·· · ,;"~· ~ ' ' . 
~~y.~ ,. SECCA~ XVII 

. .~ 'Dos co'rr(fios 

Arf;, 53. Haverá no edificio ~a Cám::trá unia agêii.cià dos 
r.orrf.lios para a expedição e o recebirnent.o . aa sua cor respon
dencia off.iciaJ., das dos Depntádos e dos seus empregados e 
'dos represenfantes da imprt11nsa em eff P.ctivo P.xercicio pro-
fissional na 'Camara. , 

~ 1.º A agencia postal da Oarnara deverá funccionar 
sempre que a Catnara es teja. em sessão, começando o !'>ell ex
p11dil'nt.r. á~ 12 horas e terminando nunca. antes das 1'7·. 

§ 2.º Durante o interregno 1 parlamentar a agencia dos 
CorrP.ios da Caniãr:l incumbir-se-á de r emetter a correspon
dencia dos Deput,ados que o dese jarem para a s respect.ivas 
direcções . ' · · 

§ 3.º ·Será estabélécida franquia postal, em objecto de 
J:ierviço publico, para cada um dos membros da . Mesa, para 
os presidentes das ·Commissões e para o iDirector da Secre
taria. 

. SECÇÃO X.VIII 

Das teleuraphas 

' Arf.. 54. Haverá ria Gamara uma estação do Telei?I'at>h"<; 
Nar.ionai para a suà ·correspondencia official, a · dos Detm
tndos e a rlns fnnooionarioR da Càsa e para o servico de im
pren~a. 

~ 1.º IT-0riio franquiá no:: t.elegrapllns ofti~iae~ o. iJ\Ie~<;a. 
J>n_rn cada um dos seus membros, Of'i Presidentes das Com
m1s~ões e o Direct.or da Secretaria . 
. h' ~ 2.• A franquia teleg'raph:ca só deverá ser u sada em 
n .leôt.n de serviço publico. . 

~ 3." A estação tele~raphica da Camàra deverá funccio:.. 
nar diar iamente, inolusive nos dias de domingo e feriad~s em 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 26/00/2015 11:36+ Pág ina 23 de 200 

ANN.AES DA CAM.\lli\ 

que 'houver séssã.o, das 12 horas da manhã .até terminar a 
~essã~ e nunca antes das 17 • 

.. SECCÃO XIX. 

Dos telephones 

! · Art. 55. Deverão ser inst.aUados telephones particutare1 
e ·officiaes nas residencias dos membros...:-na Miesa e do Dire-
ctor da Secretaria. . · '~' · '. :;- ·,ó. , . 

§. t.• Nos telephones da Ca.IÍl.arà ·dos Deputados ~ par· 
. tioulares e ..gfficiaes. - só deverãQ .. falar os Deputados. os 
· empregados da Secretaria e os representantes da . imprensa 
· em effectivo exercicio na Camara., ·. ~~!::. 

. § 2-º Só com autorização eípressà "'·um Deputado, llU 
de um funociona,rio da. Secretaria, ;pod,er · as pessoas estra
nhas á !Gamara fazer uso de seus apparelhos te.Jephonicr.s. 

§ 3.º As oommunicMões inter-urbanas .pelos· apparelho~ 
da Camara só poderão ser feitas pelos membros da Mesa, ou 
por expressa autori.za~ão delles, ou do Direotor Geral da Se· 
cretaria. · · 

. '§ 4.D Nos a;ppal'elhos dos gabinl'.tes da presidenoia e dos 
Secretarios da Camara só :i;:>oderá falar 'a1guem e:irpressamente 
autorizado pelo pelO Presidente, ou por um Secretario. 

SECÇJI..o·n 

Do Jardim 

· · 'Art. 56.· Os servioos do jardim que ciroumda o edificio 
<la Camara dos Deputados estão aubordiriados, por iriterme
. dio do zelador do edifieiô, á Directoria da Secretaria. 

CAPITULO IV 

DA POLICIA 

Art. 57. O p-0licia,mento dC> edificio da Cs.mara. e de suas 
aependencias campete, privativamente ã CommisSiio de Po· 
lioia, sob a suprema .direcoão do seu Presid~nte, sem inter ... 
. venção de qualquer. outro poder. . . . 

§ f." Para esse policiamento poderá a Commissão de. P1>·. 
licia organizar o Corpq Policial da Cam~ra, que se compori 

·de um &iperintendente e rte guardas aM o numerQ dP. \ llll~. 
§ 2." Esse policiamento poderá ser feito por for~a p11· 

blioa e agentes da policia oommum, requisitados ao Gowrno 
peta Mesa e postos é. sua· inteira e exclusiva disposição. 

Art. 58. Os espectadores que pert~1rbarem a sessão se· 
rll'..o obrigados a sahlr, immedia.tamente, do edificio da C3· 
1llBl'.ll~, 



c!mara aos DepLlaOos - lm"esso em 26/00/2015 11 :36. Página 24 ae 200 

SESSÃQ EM 3 DE DE::EMBRO ÍlS t~O i~l 

Art. ~9. Quando no edifício da C:amara se commetter aJ.
gum delicto.· realizar-se-á a prisão do criminoso, abrindo- · 
se inqucrito, sob a direcção de um dCl's membros da Cornmis-
sã.o de Policia., designado pelo Presidente. · 

§ ~-~ Serã·o o~ser:vaidos no próeesso as leis e regulamen
tos pohc1aes do D1st.r1cto Federal, no . que lhe 'forem applica-
.veis.. · 

§ 2.º Servirá de .. escrivão nesse processo o furu:iclouario· 
de Seorelaria .que fõr para isto des'ignado -pelo Presidente.; 

§ 3.° O inquerito, que terá ra.pido andamento, · será. en
viado, com o deli.nquente, á a,utoz·idade judiciaria. 

_SECÇÃO 1 

Do. recinto das sessões 

Art. &QI. No recinto das sessões da Ca;mara dos Deputados 
só serão admittidos Deputados e empregados da Secretaria 
em servico. . · . . · 

Paragr~ho. unico . Qualquer pessoa extranha, que pene-' 
trc .no recinto das sessões,. duranta os Lr!W:lalhos da. Cainara, 
deverá ser. oQnvida~a, immediatamente. ·a re~irar-se. 

" \ 
SECÇÃO 11 

Do recinto das Cornm'issões 

Art. 6i. Os -énoarregados da manutenção da ordem na 
t.:amara deverão obediencia immediaLa aos Presidentes da8 
Gommissões. quanto ao policiamento da:> respecLivas salas, no 
momento . de i:;uas reuniões. · 

tfECÇAO li/ 

Das dependencias 

Art . 62 . O policiamento · c!as -~dependenoias ·da. C<;lmara 
será feito por instrucção da Mesa. ao sub".'chefe. do serviço de 

, policia, por intermedi9 do Direct.or da. Secretan~ . . 
§ Lº Será permittido a qualquer pessoa, ·deuent~mi;mte 

vestida, assistir, da galeria, á s sessões. desde quo esteJ.ª .des-. 
armada e guarde o ma ior silencio, sem dar qualquer i:ngnat 
de applauso, ou de reprovação, ao que se passar na Gamara., 

§ 2.• Haverá tribunas reservadas para a.s senhoras, Se
HarJoi·es, ex-Deputados, membros do Gorpo Diplomatioo, rna-
3ístl'a<ios e altos .funccionarios, e lambt!m, \agar 1·c~e1:vado 
i>ara os representantes· da imprensa, no effeot.1vo e:xerc1c10 d~-
11ua profis5'o . 

./ . 
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SECÇÃO IV 

' Das um.rmediações 

Art. 63. O policiamento das immediaçÕes do edificio da 
~a~ara dever.á ser fe!to por força publica e agentes de po
~ic1a ooounum, requisitados ao GovernQ, pe!a Me_1>a, e pos1os 
lá ,sua .inte~ra e exc!usiya disposição. 

CAPITULO V 

DOS DEBATES 

· Art. 64. O serviQo de debates da Gamara dos Deputados, 
co11sistirá no seu apanhamento, decifração e conferencia, feito 
por tachygraphos; na sua audição e resumo, feita !i)elos re
dactores; em sua r.evisãçi, commettida a. um corpo, de reviso
res, em sua publicação, no Diari() do Congresso. em Annaes e 
f)Jll Debates Parlamentares.- · 
~ § 1.º Os_ discursos ~ve,rão s~r publicado.~ na integra, na 
B.cta da sessao em que ti vetem sido pronuno1ados. 

t§ 2.º Para esse fim déverão ser redigidos eml duplicata, 
~endo -enviados, a.pós as necessarias correcgões, pela taclly
gra.phía, um á redacção de debates, dest,inado ao Diariô do 
Çongresso, e outro ao director da Secretaria. 

§ 3." Si o orador não remetter ao Diaria\ do Congresso, 
l\té ás 23 horas, o seu discurso, com . as · devídà.s cor.recções, 
iapós haver sido revisto ·será. elle publicado com a observação: . 
. ~'Não foi revisto pelo orador".. · · 
' § ~-º Quandc>. :pelo àdeantado da hora, ou pela ex:tcusão 
tio discurso, não for possivel a sua. inserção no dia i.ID.media.to, 
será feita, nas condições dos paragrapbos anteceden~es, ao 
final da acta, o mais breve possivel, como a designação, ao 
~lto, da data da sessão em que foi proferido. · 
. . § 5.0 Na hypothese do paragrapho anterior, á redacç_ão 
'iie debates incumbirá redigir uni r.esumo, ou extracto, do d1s
cursó, que o reproduza em summula, para figurar na aata 

. ~mpressa. dos trabalhos da· Gamara. 
§ 6.ª A ,J:mprensa !Nacion111l assigoará carga de todo:-; o> 

Xra'balhos que lhe fore.m remettidos para. a publicacão. no 
'Diario do Congresso, em Annaes, em Debates 'Pa~lamentares, 
~\1 em avulsos. · 

'SEfJQÃ.O 1 

Dos ·Annaes 

ArL 65. Orga,nizadas em 01-dem chronologica · as actas 
impressas da Çamara. e de, suas Commissões, 09nstitu,i1:ão. !l5 

~:nnaes. · ' · · .r 
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§ f.• Os '.A.miaes serão publicados mensalmentf•·· 
. § 2.• Deverão ser distribuídos até õ. fim do mez segumt<?. 
os Annaes correspondentes ao mez anterior •. 
· § 3.º O redacfor de Annaes enviará ;i; Imprensa Nacional' 
.os originaes para a sua composição até o dia 15 de cada mez·. 

· Art. 66. Para a 1nserQâ·o nos Annaes de discurso revisto 
pelo orador, terá esse · o prazo de quinze dias, após a sessão 
e111 que foi profer,ido, -para a sua. r-evisão. 

Paragrapho unico . Findo o prazo deste artigo o discurso 
figurará nos; Annacs como houver sido publica.d~. no Dia.tio do 
C(nigres~o. . ., 

Ar.t. 67. Os Annaes ~erão precedidos : 
§ 1.º Da relação dos membros da Catnara; 
§ 2.~ Das relações das .Commissões, permao.enLe>;- e .tem -

pararias, e dos seU$ membros; . · 
.§ 3.º De indice alphabetico 1JOr assumptos; 
§ 4.º De indice alphabetico JlOr, autores . 

SBCC~w II 

Dos debates s11st1te·matisodos 

Art. 68.. As dü;cussões havidas na Cato.ara deverão ser 
i.:oordenadas sobre a:ssumptos e. successão cht·onologica e pu
blicada cm volumes de Debates Parlamentares. 

§ i.º A juizo da Mesa. pQderão ser jntercalladas nessas 
publicacóes outra!S, sobre os mesmos assumptos, de reoonhe
cido interesse, de outros autores que não os. Deputados e Se· 
nadores. · 

· § ~.º Os volumes de Déba.tes Parlamenta?"es ~era~ prece
didos de indíces por assuroptos !)"' por .autores. 

GAPlTULO VI 

PA BIBLIOTHECA 

Art. 69. A. bibliotheoa será constituída pelas obras e pe
riodioo~. priricipalment.e relativos á legislação, ao direito e :! 
economia social. e, tambetn, pelos que interessem a cuUura 
historica, scienüfica, phifosophioa e litteraria. . . 

§ 1.u A bibliotheca será. privativa dos Deputados .e dos-
empregados da Camara; mas a juizo dó bibliothecano. ,ou 
·11or ordem do primeiro Seeretario, poderá. ser fr~nqueadá a 
:pessoas extranhas. . . 
,. § 2.0 A bibliotheca· funecionará, ordinariamente, dllnnte 
~s m~zes em que funcoionar a Cam~ra, d!ls i~ hora::s ~a 
m~nha até ás 5 i 12 . da · tarde, nos d las l)t.e1s, ainda que nao 
~ªJª sessão; · e, quando houver, por toao o tempo que esta 
dui:ar, além d~quellas ' horas . ·· 
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. · § 3.º. Funccíoriar á a bibliotheca nos . domÚ:i.gos e dias d! 
festa nacnonal, em que trabalbar a Calnara e pelo tempo que 
dq.r ar a s.essã.o; e ainda, fóra dos d ias, e horas supra-ind ica. 
dO$, por ordem _ do iº ,::3ec•·cta1·io, 'para a .consulta uri;c11Lc dur 
Deputados. . · . 

Art. 70 , H!l.verá na bibliotheca livros de registro d~ 
acquisicão, doacão e permut.a de obras. 

SECCii<J I 

r· Da conservqção 

" Art. 7:1.. Os . volums da. bibliotheca, folhetos, livros, An· 
na~s e periodicos, .serão .. encadern&dos, ordenados do melhor. 
ge1to para sua. preservacao, .davendo SM , UJÍla :vez ao lllCllos 
por anno e tratados um a um. · · 

· .. 
SECÇÃO 11 

Da catalogação 

Arl. 72. Haverá tres catalogos '1e livros: o systemalico, 
(deciinal), o alphabetico (nominal e do. assumpto) , o lopo-
grapbico (por estantes) . _, · 

§ 1.º Os dois primeiros catalogas serão organiza do,; crn 
car tões manusoriptos, . ou dactylo.graphados; e ultimo, om 
follias de papel, acondicionadas para a poordenação em livro . 

§ 2.• A impressão dos. catalogas systematicos e alphabe· 
t ioos será feita quando fõi: de oincoenta mil o numero de vo-
lumes da· bíbliotbeea. . 

· § 3. º Além desses ca~alogos será. organizado o · indicB no· 
minai e dç .assumpto .dos Ann~s J»arlame~es e oomplelado. 
o reper_Lor10 sysµ,mat~o9 das leis da Republ.1.oa. 

SECÇA.O tflI . 

Da$ permutas· 

Art. 73. A b ibliotheoa da Camara organizará ·o servlçn 
de ·permutas permanentes µo suas publiicacões --:- documett
tost -'Annaes, d ebates, synopse e avulsos de proJectos e. pa· 
receres de · importaneia geral -"- com as assembléa$ Jeg1Hla-

, t.ivas nacionaes e estrangeiras. 
. § 1.º COtn as t•emessas dos p1·imefros Lraballlos a · "~~?. 
assemblé~ sor-lhes-ã. fOflfioiado, commonicand~ 111. in~t aJ la· 
oão dos servieos de permutas e solicHando-lb.es a devida co1· .. 
respondenoia. . · . 

§ 2.0 A bibliotbeoa poderá. acceita.1· propostas de parL1· 
oularss ·para. a permuta de suas obrB.8, que possuir em <idu· 
plioa!a, inf9rma'tle19 o !)eu chefe á Mesà, por inle~edio ~ 
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Dín:cLor da Secretaria, sobre a conveniencia, ou uãu, ucssa 
operw;ão. 

§ 3.º Para os fins desse artigà, a bibliotheca recebcr:i 
cada. anno exemplares, em numero sufficiente, dos Annaes, 
tl(ts debates, dos doeumentos, das leis do Brasil, das synopses 
de l.rab3lhós e dos avulsos sobre proposições de intercs.!:ôe uni
Y~l'sal. 

SECÇÃO IV 

Das consultas 

Art. H. ·As consllltas serão fe.ltas mediante pedido dn 
ulmt, cscripto em boletim, que será assignado pelo consul
tante e servirá para o levantamento de cstath;tica da Biblio
theca. 

Paragrapho unil\o. Para a leitura haverá. sala separada, 
· ~1;m estantes, a não serem as dos diccionarios e cnoyclope
d1a~. 

Art. 75. E' al>~uluLameut.e p1·ohi1Jida a rol.irada de qualquer 
Yohunc da sala da Bibliotheoa, a não ser em caso de rcquisiçã" 
tia. Mesa para altende~· ~ orador na tribuna. 

· GAPITUI,0 VI! 

UO AHCHlVO 

ArL. 76. Ao archivo da Camara dos Deputàum; seràiJ 1·e
<!olhidos todos os papeis e documentos, logo que tiverem findo 
ü seu andamento,. ou si o não tiverem, áo fim da ·sessão le
gislativa. 

~ i.º As acta~ da~ scs:;õe:,; seul'clas, · redigidas i>elo .2º ::ic
Cl'elario, approvadas pela' Camara, .antes dé levantadas as sesR 
sõm~, assignadas pela Mesa, fechadas. em envplucroa Jaorados e 
i·ubl'iêados pelos 1° e 2~ Sccrctal'ios, com a data da sessão, sertlo 
u~sim recolhidas ao a1•chivo da Camata. , 

§ 2. • Da mesma fórma proceder-so-:â ~com as actas se
cretas das Commissões, lavradas por um}. dos sous membros, 
designado pelo seu Presid~nté, approvadas antes de terminaria 
n reunião, fechadas cm envolucros lacrados, datadas e rubri
cadas pelo Presidente e-·pelo Secretario. 

§ 3.º Todos os papeis de acla dcspuchado,; " uo archivo ~. 
011 "inteirada", assim como os de .andamento findo. dcverãn 
sor rocolhidos ao arohivo no dia immediato no da sess.ão a que 
rn rcfE:·rirero. 

1'. - ,.,.,,. xrn to 
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SE'CÇJ.O 1 

Da conservação 

Art. 77. os papeis recolhidos ao Archivo deverão ser 
convenientemente acondicionados e consêrva.dos em• envolu
cros, de folha de Flandres, que os protejam contra a acção dos 
animaes e do temvo. . · 

Paragrapho unico. A arrumacão do~ papeis, ou do· 
-0umentos, deve ser feita de modo a faoilitar, quando neccs
saria, a sua busca. 

' ' SEOÇA.O 11 

.. ' Da catalogação 

· Art·. 78. Todos os papeis, ou documentos~ recol.h!tjo~ a11 
Arohivo, deverão ser catalogados. 

§ i.º A catalogação far-se-á com referencia: 
a) ás Comroissões; 
b) ao numero do_ 1_>rotoc.ollo. 
§ 2.º Quanrlo um papel houver sido destinado a mais d~ 

uma Commi!:;-são tomar-se"'á pa!"a a referenoia aquella que 
o houver remettido ao Atchivt>. 

§ 3.º Os papeis, ou documentos, referentes a projccto~ · 
serão catalogados de aocõrdo com às respecti'Vas proposicões. 

§ 4.º Os pareceres deverão ser catalogad:">s .. sempre que 
for possivel, com as propesições, ou materias, a quê se repor
.tare~. · · · : 

§ 5." Os pap~is de acta. a que se refere o § 3º do art .. .. 
deverão ser relacionados, diariamente, urp a -um, pel; sum· 

·mula de sua materia e numerados por documentos a es5t5 
por folha5. · · 

§ -6~.; ·As proposições deverão ser a'l"Clhivadas logo que te
nham o seu andamento findo pela approvaoão .definitiva. com 
sancoão, ou promulgação, ou pela rejeioão. 

$ECCÃO 111 

Do a,rchi'Vamento 

Art. 79. O~ docu~en.~~s que tenham que ser remcttidos ao 
tAr~h~vo deverao ser re1ac1onado13 em ~rotocollo, as'signado peto 

-· off1maJ que os remntter, pa~sando recibo· o chefe da seciçf1.0 do 
'.Archi.'Vo .. . · · - · ·· • 
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SEsSÃO EM 3 DE DEZEMBRO DE :1.920. U7 

§ f. • Os papeis ou documentos que instruir-em as pcti
i:õcs e representacões dirigidas á Gamara serão recolhidos 
opporf.Unaméfitê ao Archívo, 

§ 2.º Eisses papeis, ou documentos, só poderão· ser resti -
tuiclos, a quem de direito, mediante recibo passado no proprio 
corpo do requerimento, ou representacão, P?Cedendo despacho 
do f • Secretario . · 

§ 3.º No caso de se tratar de papeis; ou documentos, quf. 
'hajam servido de base a qualqúer resolução da Camara, dos 
referidos pápeis. ou documentos, recolhidos ao Archivo, só 
será permittido dar-se, a quem de direito, certidão do teot 
dos mesmos., · 

SECÇJí.Q. fV 

Do desarchivamento 

Art. 80. Os documentos archiVados só poderão ser des
archivados mediante ·requisição. por escripto, rubricada pel;, 
1 • Secretario, ou do Presidente da Commissão ·a qQ.e estiverêrn 
affectos. 

Paragrapho unico. Só será entregue 6.s partes qualquer 
documento mediante recibo, em petição despachada. pelo i ª Sa..
t,retal'io, tendo aliás. em vista o § 3° do artigo ant.ecedent.e. 

Art. Si. Ao inicio de cada sessão JegisJativa serão dP.;:
arrhiva,dos tonos os rianeis que não tiverem o seu andamento 
findo na. sessão anterior, sendo, então, redistribuidos peH:i.s 
CommissõAS respectivas. · / 

Art. 82, De todos os papeis, ou documentos, desarchiva
dos deverá fioar um& resalva, no Iogar, em que se encontra-· 
rem, índioando a data do desa.rohivamento e a Commissão & 
que foram, então, destinados. 

CAPITULO vm 
DA OONTABILIDADE 

Art .. 83. A secção de Qontabilidade comprehende a es
criptural',)ão da receita e despeza da Secretaria da Camara. 

Art. 84. Da receita e despeza verificadas durante todo o 
nnno 'fa.r-so-á; no mez de janeiro, um balanço geral acom
panhado dos respectivos comprovantes. 

:P:i.ragrapho 11nioo. Este balanQn geral será submettido ~'L 
upprovaçãn. dn Mesa nos primeiros dias de sessão da Camara. 

Art. $5. AJ.ém da escripturacão da receita e despeza óa 
Src.rnfari11, a sec()ão Õ('! Confahilidadr tnrá a sen cargo a esta
fütica do cmnparecimento do pessoal, a organi7acãn do se:.:i 
« alman11ck ::.>. e-x:pedição de enitaes nara concnl'r~ncía,' a re
dacção de contractos e de cartas de enoommendàs,. o · inYen
tario dos moveis e utensilio::is da Gamara e a organização das 
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.\NNAE$ :>A. C<\l\IAR..\ · 

-folhas de pagamento de subsidios, de ajuda de cú:,;t.1J 1; r:•; 
voncimõntos e gratificacões do pessoal. 

Art. 86. As dcspezas cMn o cx1wclicntc da Secrctal'ia e 
serviço ordinar.io sc1·ão aut.orizadas pelo l" Sec1·r.tario. . 

§ Lº Peia Mesa, sob proposta do Presidente, serãn n1tlr·· 
l'faada$ todas as !J,pLI'!IS dl'si>Pzas relativas :\ seguranc_;a. Qs~da 
~ .commodidarlc do edificío da Ca1nara e ornamento de ~uas 

, salas, acquisiç~o ele ohra::; para a hiblioihecu, e gratifica<;an de 
empregado por servicos extraordinarios. · ~ 

§ 2.º •Nenhuma compl'a i:;e farii. para o expediente da S()· 
r.retaria, sinão em virtude- de contracto celebratfo. crn c1111-
''U1·rencia publica, para o forneciment<l tlo material de l['i~ 
carecer a Camara. para o rcs11eclivo serviço. 

§ 3.º A· Cl)ncur•·enf'.ia ficará abert.a durante ·J5 dias. 111w 
~dilat assignado pelo dircotor, que ficrá pnblicaclo no:; 1°, :>' 
e 15º dias no Diario elo Crmrrr.ess1J e cm dois orgão.:.; da im· 
1:rcnsa diaria, dentre os de maior circt:laQão. 

· § 4.º Nenhum p:u:rn1mmto snr')Í l't•aliz:uJu sf'Jn qlh' o 1-.·~111•. 
ct ivci documento tonha sido. prcivi a mente. proce~!;ado <' r11:1-
frrido pela scc9ão de Contabilidade ·e tenha o - Pagu1~-~·· -
do directo1·. . · 

§ 5.º A expedição de publica~ões <la Camara. quo 11ün ~,·j.1 
fr•it.a pela Bibliothcca, será feitu e escrintnrada p<~la :-..• ,;~~· 

.. de Contahilirlaiif'. r1~q11isit.adas dGS l'l''3fJf'CI h~s >:cci,:õ~;;;. 

· ·":: 

\ na osm·iptu·raotio 

ArL 87. A e~cripturncão da SNw~t:n·ia da Ca1m11''.\ d~; 
Deputados far-s;l'•á •'m llvrn-cni:-:a, nnrlt• ;;;e assentará. 11ít1ri3-
rnentf', todü o m11vi11wnln dl' i·ecf'il:t 011 drf:pNn da ·;,~rl~1 
mnterint .. 

Ad . 88. Al1tm tio ti v1·u-rn ix;i l1a\·1~r·{l Jivrr•f: !!3l'a: 

rc~ o ponü1 rlo po~l'onl; 
f1 ·1 o regi8tl'tJ mensal !la;; i'llllas !ln Jills,;o!tl: 
r~) o ·almanack do JW~!'oul: 
rll o registx·1> ··oo edi~aos •vam conourrcnoia~: 
e) o rcgist.ro df' minuta:o1 rlo con1.rnel.o,; e dn:> val'ltL' d•! 

~nt'ommendas; ·· n o inv1'ni.nri11 il;1•1·nl <lo,; H10\'d;; (' li i,pj\f;j) i I)~ 1ht f:an111r:1. 
\ 

SECç.:w ll 

Dv livro do 2ionto 

Art •.. 89. para .o reg:ii;:~ro do ~~imparncimen(.o .. º p~w1_u~'~ 
nenaia., durante as horas· de expediente, dos funcc10nm1ii, J 
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Srr.rr!::n·ia da Camara <.los Deput.ados, no cx.crcicio de sHlts 
fnn1:1}ÍJ~=". haverá nclla um livro do rmnto. . 

~ L" O dir'cct.or da Secrc-taria enccrra.râ o livro-do ponto 
mrin hora antes da prefixada.. para n inic.io dos t.rabalhM. . 

~ ·'2." Consicl<'ra-.sc como chcgarlo depois da hora regu
la111rn1Kn· o ftmccionario que :is8it;nar o ponto · d~pois de en
~er1·:i.do, a1l• :í. hora do infoio dos trabalhos. 

§ 3.º Os funce ionarfo8 .qne ch1>gnr•~m dC'pois da hora do · 
inicin dos trabalhos serao considerados faltosos, salvp st 
.iu~tifi carcni, convenicntement.c, p~;·ai1in o dircctor da Secfe~ 
t:ii'ltt o mntivõ do seu r<'Hardumento. 

§ .fi.º O pessoal subOl'din::ulo á portaria poderá. assignar 
n pnnlo mn livro especial, confiado á guarda e fisealisação ào 
chefe da po-rtaria, de accôrdo oom as disposições des te ur-
!, rgn. · '·' 

§ !'i .~ Os fnnccionarios que frabalham fóra-'âo edificio da 
Camara assignarão ponto dr. accór do com as instru·cçffils .~dr 
11\ rerlor da Secretaria . . 

§ 6.• Recolhido o livro de ponto :i"i•ecção de Contabilidade, 
log-o que se iniciem os trabalhos ' da Camara, para serem an
notaclos os nome:> dos p l'~Sf"ntes i) dos aus<-nlcs, só voltará s 
i·c(J(•ber as!' ignatut"as d os -runcr.ionarios que compa\·cceram ao 
~··rvil:o. nro quarto ti~ hora ant.cs da determinada para. a. ul..:.1 
t.ima~fo dos trabalhos. . . 

§ 7." •A retirada de qualquer funcciona1·io sem a as::;igna. 
l.ura do liv1•0 tio ponto, á 111.n·a de ulli111ação dos trabalhos. 
~wríL consid1->rada como falta-. ao sen·ico. sifoão lhe houver 
$ido concedida permissão c:::pccial, rial'a esse fim, pelo dircctor 
da Secrct.aria _ · . 

Art. 90. A secção de Cnntabilidal.le relacionará, diaria-. 
rnrnlc, peln 1 ivro do ponto. a>: falt.as t.lo pcf:lsoal, cscriptu
r:mnn-as, com as devidas annot.ações, por mezcs o por anno~ .. 
pal'a os effcitos da organizacão das folhas de pagamento e dt• 
rilmrmnck do íuncciomilismo da Camara e para a contagem 
iir trmpc) sa. srr cnm;icleraclo no cn!'o de pr9mo1;.i)t>s. 

SECÇ.J.O Ili . 

Das folhas de pauamc1ftn 

Art.. 9-1 . As folhas do po.gamontn dú subsidio. obedoc~· 
rão a nstcs · preceitos reghncntac~: 

§ 1 .~ O ~nh~idio tn1e,·h1to l>l'lu al't. 22 dn Con~tltuição da 
Repnblicn, será •pago, a contar da data d11 inslo.llapifo do Con
µt·es!-lo , e, nos r.aso!l de 1 prucnchimnnt.11 rfo '\'l\~a. desdo a data. 
legnl da rP.uniãn da j.unta anuradnrn ~ns ele~çõas • . 

§ 2." Q1mndo a data legal da rcuniao da JUnt:?. apur.adora 
rncahir no interregno das sP.ssões legislativas, o sub~idi~ será 
pago desde o dia da installação d~ Congresso., 



cfrnara aos oepllados - lml'"esso em 261t6/2015 11:36- Página 33 de 21Jl 

ii.iO 
oi:-•. 

. . § ·3:º No caso dó Deputado não. tomar· _posse dentro dt 
trinta dias, contados ~o seu rec~nJ:tec1mento, salvo o di$pos\o 
no paragrapho anterwr, o subsidio ser-ihe'-â pago sómente 
da data do c·ompromisso em deante. 

§ · 4.~ A a.iuda de cusw . . tamb~m "prevista. no ar Li:ro ;, 
da Con~tituicão da r:.epublica, será paga a todos os Dep;'. 
tados, independentemente de averiguação sobre os seus 
domicilios1. . · 
· Art. ~2. Nas folhas de pagamento do pessóal só poderão 
ser abonadas até tres faltas por mez aos empregados assiduo~ 
excepto no _caso de molestia provada. · 

Paragrapho unico. Nó ante-ipeiltiltililo dia. util de cai». 
mez os directores de .serviço entregarão . ao director uma 

relação das faltas do pessoal, com as substituicões occnrridas 
e os· vencimentos que a cada :funccionario competem, e outras 
quaesque.r. circumstancias que interessem. ao assumpto. 

SECÇír.0 IV. 

. Do endereço dos Deputadas e do pessoal 

'.Àrt, 93. A portaria organizará ao inicio de cada sessão . 
legislativa uma relação de todos os Deputados e de torto Q 

pesspal rJn S r-eretnri11, cnm as respectivas residencias e o 
endereeo para .. · Ct?rrespondencia ipostal, telegraphica e tel~ 
phonica . · · 

Paragrap)'rq" unico. Qualquer modificação. verificada dn· : 
rante a sessão legislativa. nesse endereoo, deverá ser logo. 
:registrada. · . 

Art. 9'4. · Os Deputados que se ausentarem duranle a 
sessão legislativa, ou no interregno· dos trabal~os parlame~ 

. tares, deverão deixar os seus endereços pa.rn. o ~aso de str 
necessaria qualquer communicacão official . 

. Paragrapho unioo. O director da Secretaria ex:pr.dir:! .º 
relação dos Deputarlos oom os seus endereços ao "Df.ario Of!~; 
cial, á Dir eotoria Geral dos Correios e ó. Repartição Gcr .. 
dos Telegraphos . . ,. SECÇÃO V 

Dtr remessa e do receb_imento de publicaç~es 

Art. 95. A remessa de publicações da Camara o. D~p11· 
tàdos, Senadores, autoridades, inr:;Lil.utoR nncionnes 011 & 
trangeiros, assim como -a particulares, será feita. com ex· 
cepção das acquisicões e _das permutas d~ Bibliothecn, pela 
secção. de Contabilidade. 

· § f.O A Contabilidade requisitará das seocões em que :t 
encontrarem as publicações que tenham de Ser eXIJCdid~ 
fazendo disso ·a necessaria esoripturação., .... . ' . . . . 
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§ 2.º A distribuição de publicações offlciaes JJOl' Depn
tadr>s. -para esse fim enviadas á Camara, caberá, tarnbem, á 
Conlabllidade. . 

§ 3.º As publipacões da Catnara, ou quaesquer outras, com 
exccpção das obtidas dircotamente pela Bibliôl.hcca; serão 
recebidas, P-SCripturadas e distribuídas pela C:onlabilidade -pela::: 
,·a.rins secções da Secretaria, de ai:.cDrdo com ai' inl't.rucções rio 
di!'Pcr.t.nr. 

TiTULO II 

J)a divisão do serviço 

Ci\P!TULO I .... , 
. j 

DA DIREC'l'ORL'\ 

Art. 96. Os serviços da Secretaria da Camaro. dus 
Deputados serão subordinados a uma Directoria. 

CAPITULO Il 

DAS SECÇÕES 

Art. 97. Os serviços da Secretaria da Camara dos Depu
tados dis~ril111ir- ~8-W> "{:>ot' ·SI'~ e secções: .. 

I. ~Seccâo de serviço legisl;.th:o: comprehendcmdo duas 
sub-seccoes - de portaria e de pohc1a; · 

IL Secção das Actas; 
TIL Seccão da Bibliotheca; 
IV. Secção do Archivo; 
V. Secr,ão da Contabilidade; 
VI. Seccão de Redaccão e de Debates; 
VII. Secção àe Taehygraphia. 
§ 1.º Os servicos de dactylogramhia, de revisa.o typogra

phica, de localização de represent.antes de impren~a. de cor
reios, telegraphos e telephones, de zelador dri êdificio e do 
jttrdim ficam subordinados ao director da Secretaria. 

§ 2.º O serviço de vr.rificncão d<> poderes, ao inicio de 
cada legislatura. será dirigido pelo directrir e nelle tomarã::i 
Parto todos ôs funccionarios .. para. esse fim designados. 

Arl. 98. A' seccã~ de serviço iegislativo compete: 

1 º, o protoaollo de todas as proposições e papeis n serem 
enviados ás Commissões; 

2º. a organi:tação de originaes destinados á publicidade 
no Diario do Congresso, em avulsos. com.q qooumentos par
lamentares, ou em synopse; 
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3", a organizacii.o dos autographos· destinados ao Senado 
ou ú sanc1:ão presidencial, e o respectivo registro; 

!iº, a expedição das rcquisicõcs das Commissões; 
5º, a· organi~cão de relacõcs .das propos!eões, pelo seu 

andamento na. sessão ·legislativa: 

a) das rejeitadas pela Camara; 
b.) das enviaàas ao ·senado; 
e) rias devolvidas pelo Senado, com emendas;· 
d) das rejeitadas pelo Senado; 
e) das enviadas á sancção pela Camara; ' 
f ) <la!-"; enviadas :í. ::;anccão pelo Senado; 
o) das nifo, sanccionarlas. devolvidas á Gamara; 
h) rias não san~éionalhk dl!Volvldnt; a1r Senado: 
n das promul~adas. .-. 
6º, todos os serviços 'que !l,P forem designados pelo dircclor 

da Se~retaria. · 
§ 1.º O servioo de secretariar uma Commissão comprú· 

hende: · 

1, a ot'ganização do respectivo protocollo, com o anda
mento de todos os papeis que tiverem entrada na Commis· 
.são, {não só no seio da Cõmtnissão, como em plenario), re
gistrada a sancção ou não sancção .fios 'respectivos pro,i~cto!; 

Dessas actas constarão : 
II, a· organizai;íio dos índices alphab~l.icos der.ises pnpr.is, 

r•OI' ant.orm; e matcrias; 
ITT, o colléebiiH'tahH.>nto mcthodiôo rle t.Odôs oA debates, ~o. 

seio da CommisRiiO, ou cm plenario. sobre as materias sujei
tns ao cst.wln da Comrn!ssão; 

IV, a rrdncçüo da acta das reuniões publicas da Com· 
mlssi'io. com o summnrio <lo que duranU> ellas ha.ia nrrnr· 
rido, 

") n horn o local nm que teve \ogar a reunião; 
b) os nomos dos ~nnmbros rla Com missão. guo. compnre

roram o o~ rloil qun nao comparoonrnm, ·ospcc1f1cadns o~ que 
11 fiwram rom cim1Rn jnst.ifi~ada n nR qun o0 fizeram ~~m 
1•lln: 

· r) n. clí:'ltrihuicão das maf.r.-rias po1• asi:1umptos " r~ln· 
f nrM: 

·d) ns pnrcicnrM lidos om smwmario; 
e.) rnforcmcia>i snccinl.l:i:-1 nos rrlnt.orios lidos e aos dr· 

. )ln.f.f!8. 

Essas ncf.nf; scriio manm:criptns em livros apropriados e 
_ publicadas 110 Dian·o do Crmq1•a.~.~o do dia r;egni11t.P. aq ~la rP-· .· 

uniiío. 
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\'. a organiz·atão à.a i:;ynnpse dos ~eus trabalhos; 
n. as providenciai:: para a pttblica~ão official de t odos 

CI' lr:thalhos da reunião; . 
VII. u convocação dn lotlas as rrnmiões elas Commi::;sücs; 
YTH. a cnrrP!".1101vlr.ncia da Commi!'.sâo; 
f.\, !.c1· cm urdem n archivo. da CnmmiP.i::ãn, durante a 

,,~.-~ão JrgislatiYa, transfrr il-o. a1) firn rlnl!o., ao Archivo 11a 
c:icnara. <Íevid12m11nl t' cafalogac!n . 

. \ t•L. !HI. A' P.f'CÇÚO dflS rir.tas compr.f.(.': 

o) ri rcuac-oão ria;;; acl.as das r;essõns : 
/J J n i nd icf' . daf-1 aclaA daa_.o:;cssõcs : 
r· ) "' <':X f rnr:lo clf' 1 nda a e:nnr.P.pnncfl'ncin desf.inada. :1.0 P.X-

1·"dir1ll.1> . 

~ 1.~ :\ s "C't;ft• l da"" aefa~ f.cr:'t n~ P.r.ns servi(}OS sub-divi-
<lidn;.: rom: 

T. Srcrntnria da Pr<'sidcnc ia: 
l l. Tledacção da M.la manusc.ripta: 
rrr, ürg"anizaçáo da a~t.a impressa. 
s 2." A1/ $'ecrclal'io da Prcsidcnc ia incumbe: 
·1 º. ler a. ~ou eargo o 1 ivro dC' rcsolui;.ões da Camata e de 

nrl•t~ da Commissão: 

~·. rN!ig-ir fodns as flr.liberacões da Commissão; 
:r. ter a seu cargo e i-oh a stta. .guarda. os autographos 

1!1' Ioda.o:; as proposições que c.;:;t,!vrrnm na. ordem dQ dia, com 
11~ olnc•nmonto~ qU<l lhf"IS forem relativos; . 

'1~. rflsfH.n ir no Amhivo esses aut.ngraphos e documan~<>s 
ln.zr! que se v1>rifiqne a de.l i·beração final sobre os mesmos; 

G". lflr sl:'mprc c-01lecci<mndM. <le accôrdo com a ort1ctn 
11.1 1!"ia. os avulsos dns re!lpcct ivas propol'iCõcs; . 

tiº. l'Pgisfrnr lt>l rialai; ÓO ÍT)Í OÍt) r 00 encnrramento" daf'' 
•li ~russücr; e dns vO!atõP.s rlo todas as proposições ; 

i"', rr.p;isl.rni· ns ulternçõns f<'i l.al'- nu. matcria em d<.>libe .. 
1-:tt:iín: .. · 

R", auxil ih.r · •J Jlrrf:idr.nl e a organizar a ordem d o dia, 
'."n<1c1. ~mnpi·c umn 1•o!n<:iio dn;: propôsicõe.c; a ~crnm sujeitas 
:1 1!l' lihrrar.:ii<1. 1•0 111 o rr.~pr.r,tivo nn<lnmcnt.o ; 

n•. annolar. n f<•J-ni; iU'<'sl:'nlnf> :'t hn1·n 1ln ~ossilo; os nvuf!!ôs 
iln.~ 11roposicú0s r•m nrdt'm rio clin, l\~l'>ignnlnndo os pnrf!corcs 
dn~ Cun1mi ssõi>s ~ n mf'f.hndo cln discHssü.n, ou da. votacão, 
11 ~l'J,:tt ir ; 

• 10. h'n.nsmiltir no;; Dep\lfndoR f!U&csquor recom.mondn-
1· 11r.~ dn Pl'~sirlente: 

J 1, l'Cpl".".~n.n f " r · P ' ) 1 • ' 1 O Jn)' 
h ~ .. ... o re.~u l'n .o 1,e nccol'r o c. m as r" i-, 

<'rnr,ü<'!.-; dest.e; 
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12, fornecer á Mesa todas as informações necessarias ao 
andamento dos trabalhos legislativos; · 1 

:1:3, fornecer aos enca~r~gados das _actas todas as infor.: 
mações que lhe forem sohc1tadas para a sua. redacção; 

:1.4, transmittir as instrucções de que a Mesa o incumbir, 
§ 3.~ Ao encarregàdo da redacção da acta manuscrip!a 

compete especialmente: 

1 º, assistir todas as sessões publicas e tomar todo.~ o; 
apontamentos sobre a sua marcha; 

2º, reEliS'lr a acta de accôrdo cotn as instruccões do 2.' 
Secretario; · . 

3º, verificar si na acta impressa ha algum erro, por · 
omissão ou commissão; r 

~º, entregar ao director da Secretaria os avonLamenltll 
nccessarios, para. se;" feito o seu ·expediente ; 

5°, entl'egar ~s aetas approvadas ao Arch!vo. 

§ 4.º Ao encarregado da acta impressa compete : 

1 º, assistir todas as sessões publicas e tomar todos Ol 
apontamentos sobre a sua marcha; 

2º, receber a lista de presença para a inséri;ão em acl~í 
3º, redigir a acta, de accordo com as instruccões do 2º Si!· 

cretario; · 
. 4º,. receber da redaccão de debates a materia a ser in· 

cluida em acta; · 
· 5º, confrontar a sua acta com a manuscripta, corrigind~ 
qualquer equivooo; · . 

6°, enviar á Imprensa Nacional a. materfa a imprimir e11 
.. avulsos, com as nec.essarias determinações. 

§ 5." Ao encarr!?gado da lista de presenca oompete: 
iº, registrar, nome a nome, a presenca dos Deputado;; 
2°. registrar, da mesma fórma, · os nomes do·s Deputams 

que se retirarem; 
3º, communicar á· Mesa, quando solicitado, o numero de 

Deputados ~resentes; · 
4°, communicar á Mesa os n-omes dos Deputados que !f 

ausentarem; ·1 
5°, enviar as .listas de presencas e de retirarias dos Depu-

tados ao encarregado da acta impressa. · 

Art. fOO. A' Sub-seccão da. portaria compete: 
a) a conservacão. limpeza e n arrumacão da séde da 

Camara, dos seus moveis e de todos os objeotos quo lhe per
tencerem; 

b) a abertura das 'Portas do edificio duas horas nntes dl 
designada para os t.rabalhos ordina.rios e uma hor a antes dos 
trabalhos extraordhiarios; · 
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e) o recebimento, expedição e a devida. entrega, ou dis-· 
f.ribu ição da correspondencia official; 

d) a dístribn íção do serviço a cargo da secção êntre con
linuos e serventes. 

Art. 101. E' da compctencia da Sub-secção de 1Pnlicia, 
manter a ordem em todo -0 edific.io da Camara. ,r 

Art. i02. A' Secção da Bibliotheca incumbe .a acquisição, 
arrumação, conservação, catalogação, permuta e serviço de 
consulta dos livros da Gamara. 

Art. 103. A' Secção do Arcbivo compete a guarda e a 
catalogação de todos os ducumentos que lhe sejam r emet
f.idos pelas Commissões. ou pelas varias sooções da Secretaria, 
assim como o de5are.hivamento de qualquer desses documen
tos, por determinação da Mesa. dos Presidentes das Com
missõe$, ou do Direct-Or da Secretaria. 

Art. i 04. A' Secção de Contabilidade competo a ·escripta, 
dia a dia, de !.óda a receita e despeza da Secretaria. · 

§ 1.º A secção org-anizará, annualmente, um balanço geral 
das quantias recebidas e despendidas, que será apresentado ao 
director, para que o encaminhe á Mesa . • 

§ 2.º A esse balanco serão addicionados os documentos 
ordinarios e comprovantes de todas as despezas. 

Art. i05. A' Secção de Tachygraphia incumbe o apanha
mcnt9 e a decifração dos discursos, falas e apartes dos Depu
tados • . 

Art. 105. Compete á Seccão de Redaccão de [)13batos 
i·adiigir e.i.:tractos ou auxiliar os oradores . na revisão dos dis
cursos, falas e apartes dos Deputados, depois de decifradôs 
pela Seccão de Tachygraphia. 

Art. 1-017. A' Revisão é attribuida a funcção de rever a 
composicão typoS'faphica de todos os trabalhos da Camara.. 

TITULO IV 

Do pessoal 

Art. 10$. lO quadro do pessoal da Secretaria da Camara 
dos Deputados será o seguinte: 

1 l'.>irect.or; 
1 Vice-Director; 
7 Chefes de Secciio; 
1 Secretari" da Pr'esidenoia; 
2 Sub-Chefes de 8-eoção; 
8 'rachygraphos de 1 • classe; 

W ôfficiaes· · · · 
7 Redaetor~s ~e Debates i . 
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2. Tachygraphos de 2• tlasst-. • 
3 Segundos Officiaes; ' 
2 Chefes ·'Cln Sub-Sec~ão · 
1 ·.Porteiro· ' 
2 TachygrÍi.phos de a" classe;' 
5 'l'crceíros Officiae.5; 
5 Redactorcs de debates, supplent.e:.:;· 
2 Ajudantes ue- Porteirn: . ' 
1 Z.elador; · 
1 Revisor-cheio; 
2 ·Conservadúrcs; 
5 Tachygraph-0s supplentes; 

21 Conl,inuos ; 
1Daetylographo-chefo; 
5 Dae~ylographos; . ',, 
5 Revisores; 

'.?.O Serventes; 
í Auxiliai·es; 
r. Jardineiro~ . 

P.aragrapho unico. Serã'O mantidos até· se verificarem 
' ais rc:snecf:ivas vaga~, os actuaes, logares' de . um Secretario da 
Pre~1clcncrn e um AJtHlante de Porteiro. 

CAPITULO I 

DA .NO~EAÇ.~O 

. , Art. 1 _99." Os empregaclos da Secretaria. , dâ Cátnara serãB 
de nomeaçao da Mesa, com à approvação da Camara. 

§ :Lº O direef.or da Secretaria\ sçrá de livre escolha da 
Mesa. com a approvaçào da Camara•. 

§ 2.0 Os logarcs de supplcnies . de redactores de debates e 
dn i::upplentcs do tnoh~·grapbos MrãQ de concurso. 

§ 3.º O Secretar i-0 da 1P.~esidencia ~erá. de livre escolh• 
do Presidente da Camara ent.re seus fllnccionarios. 

§ !;.º Os chefes de Seccão l;le Redaccão · de Debates e de 
Tachygraphla . e o revisor-eh Mo, serão designados pela Illnsa, 
du entre o~ fun·ccionarios das respectivas secções. · 

§ 5,0 As nomeacõe1' <lo serventes sei'ãO feitas pela l\fe.;& 
o i ntlnpendem r1c approvacão da Camara. • 

· A:rl. 1 ilO. O.o; f.it.ulo~ lM nomeação dos êtnpregado~ :;erao 
lavrados na Secreta.ria o assignado$ pela Mesa - o Prc~idcnte 
o <!ois 8C'crelat'ivs. . . 

Art. iH. As nomeações para os cargos de prrmeira ca· 
tegôria .. que .n ão dependerem de concurs9, serão feitas em Cll· 
r acter ·intc:rmo. . 
.. .§ i." No fim de um a.nno de effectivo exercicio, doscoll~ 

t.adas as licen~as, suspensões e as fa1t.as não juStificaclns, seri 
o funccionario provido cffec.tivamentc, so revelar. y,elo o 
dedica(}ão a o scrvíoo, sendo -dispen s-ado no. ·caso contrario . 

. ....... 
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§ 2.º ,ó. úircccãn do i>crviço da t.~chygtapltia poderá ad..: 
mil.t.ir. mediante prévia aulorizaoão da Mesa, praticantes de 
t:uihyr;raphos, em numero de cinco. no maximo. 

§ 3.° Caso () numero de prctondcnt.es seJa maior, 011ga
niz::ir-sc-·â uma lista, por ordem de antiguidade, para o pre
enchimento das vaga!' que se derem. 

§ l.1.° Esscfi praticantes nenhuma rcmtincração perceb~
rão por parte da. co.mara. 

SECÇÃO I 

Dos cu1ww·svs 

:\rL. H'..L Os 1-ogares de tücttyg'i:aplws 1fo ·::!' , ~· ·~ -1" cla:'õ.-:a~ :;: , 
~el'ãu p1·ovidos mcdiant.e promoção da classe immctliatam!'.'iltc 
antet'ior. · 

Art. 113. O concurso para ns logare..; <IH su!)illcnte;; de 
tachygraphos será realizado pcranfc. uma mc:'ia constitni<la 
Jlelos chefes e sub- chefes da seccão r. rlc tachyg·raphia e po1· 
nm do;; membros da Commis;;ão de Policia. 

§ f.• A presidéncia da mesa julgadora caberá ao ropre
:'cnt.ante da Commi~sãio d<! Policia, o qnal tcní voto de jul
ga111enlo. e, bem assim, de dc~cmpat.1\ quando ·preciso. 

·§ 2." No concurso para prccúchiinento cJas .vagas de la
~hygraphos. só poderão se ínscr(lver pes.soas de condicõc::; de 
~aird<', tendo menos cl•) 35 annos de idade, e que hajam, n:ie~ 
olinntc exame. pcratitc :í commi1;~ã0 · nomeada pela Mesa. da. 
<:amara, provadc. qnc possuem noc.õcs, pelo ·menos. das ma
tcrias constit.uidas dos progr:immàs do ensino sccundario. 

§ 3.º Quando Se t.ratar de t.achygl'apho:': qn c já tenham 
frabalha.do cm M~mbléas· · l gci ~l at.ivas. ' <"<:rit: cléVado· a. .fü 
annns o limito de idade . · 

§ 4.• Em cada prova dl' concunm. cada membro da com
mi~são .inlp-adora clar~í. .c:ua nol a, por ponf.o.=; do O a 10. 

§ :;-,• l~mpreg-Rr-sc,..{t 11 syst.ema mail" convcnienlt~ para 
n opportuna idcnf.i fiNlcii11 dos 1.raballws quo a1wcscntar ~arta 
ra11t1 idat.o, . traba!lio . .:; qun. d P p1·rfC'rencia. l1c\'cl'ãn ser r.scri
J)to,; á machina . 

. § G.º Os candhlnt11s 1.h.:vm·ão. om pes;.:oa. .fui.cr a 1 ran~cri
p1:ãu de suas notas: .si, porém algum allega1·· que tom nb~n
lntu. ncces!'idàdc de ~cr n.nxiliadn p111• tllli c$c1·ípturnrio, csf.P, 
fl!lfl em bypot.hc:;c nt~nhnnia podC'n't ni-:lal' pr<!f;cnf n na occa
~1áo d e ser fcil.11 prlo {'nncm·rent.r. n npanh11m<'nt.o t.achygra
llhicn. deverá ser <la absnh1ta cnnfian;:-n cln r eferido candi
cla t.1, à qu<'m foelll'/t a. r csponiiab ilidadc eh\ t.odos n~ e rros cn-
conll·ados no truba 1 ho. · s 7.Q H~vcrá íluus JWO\'U.5: d1~ <fiel.ado f ne.hygraph ice\, dt! 
deli minutor. cada uma do vf'lor.irla.de c1'l'i'ce11f.o rio pt•imoirn 
ao ulf.imo minnt11 e mai-0r na sc:;tmda que na primcil'a. 

§ 8.0 O t.recho d e di~r111'~0 parl:imr.ut.ar serii. i-;01·t.oado 
~~ or.cas iáo,. fazC'ndo-$é então a. cnrtjagnm do.$ l)ll.lnwas e a 
tlrvi~ão dQ dictnd9 pélÔS' mvcrso~ m inut.o!;. n,·itando-sl', está 
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claro, que antes da leitura·· do texto para o ap;mhamentu, pos
sam <is candidatos ter conhecimento do alludido texto. 

§ 9.º Nessas provas, todos os candidatos começarão a 
fazer, logo após o a:panha.mento, a decifração de suas notas: 
será rnercaida a hora da entrega de cada tr3.balho, e, em easv 
·de empate, constituirá motivo de preferencía a maior Prlls-
tez~ na. tra.duccão. . · 

§ 10. TMnhem será motivô de preferencia poder o can
" didato demonstrar, praticamente, q_t1e está em condições.; delle 

proprio fazer a decifração á mac.h1ua.. 
Art. ii-l. Tendo cada. examinador dado sua nota, na 1'.lri

meira prova, feita a. somma de todos os ponto!:-, em reh~~ão 
a cada candidato, e calculada a raspectiva média serão eli
minados •. não passando as provas sub:;equentes~ aquelles cuja 
média fôr inferior a tres; na segunda prova se procederá 
idenHcamente, eliminando-se, então, os que tiverem mfülia 
inferior a cinco. . . ' 

§ 1." Sommadas as médias das duas provas referidas, os 
l{landidatos que houverem obt1do melhores collocações 'ilerão 
st<bmeLtidos á prova final, na safa das sessõP-s. O numero 
dos admissiv~ig a esta proya nunca será superior ao tripl~ 
das vagas a preencher. 

§ 2.• Cada. candidaío escreverá, então, i10 recinto, ao ladú 
dos tachygraphos do quadro, em ordem tirada â sorie (ex. 
cluidos oi; membros da mêsa. Julgadora), pelo menos trinta 
mínutos do dís~urso, sub-divididos em <1-quartoSl>, de dura
ção igual, quanto a cada um, ao do tachygrapho com quem 
o mesmo candidato entrar no recinto. 

~ § s.~ Effectuando esse apanhamento, cada candidaío ;>ro
oederâ á decifraCão immediata de seu trabalho, com ns ga. 
rantias precisas, para evitar auxilio' ~stránho, · factó que, ve· · 
rificado em qualquer· phase do concurso, de.terminará desde 
lC>go a eliminação. A transcri:pção apresenta.da, sem a.ssigna· 
tura, irá sendo annexada a uma cópia do serviço :feito simul
taneamente pelos st.enographos do « quadro :1> 1 para ulterior 
cotejo. . -

§ 4.º Para o julgamento final, serão leva.das em <:onta a 
fida1idade do apanbamento e da decifracão, bem oomn a fa. 
culdade, 'relevada pelo candidato,· no sentido de melhorar a 
:reda~ão do texto, ou de elimina1' incorrecç.ões que acaso 
existam ou possam ter sido propositalmente introduzidas. na 
t'órma. ou no fundo; ainda levada r..m ~ont.a, quando possitel, 
com relação á ultima. prova, a difficu!dade maior ou menor 
que apresentar o apan"hamento deste ou daquelle e quadro,. 

§ 5." Identificadas as trnnsorip.;:õ~ computar-se-á ~ 
total dos pontns que cada candidato hom•er obtido nesl& 
prova; tira.r-Re-á a média. dividindo esse total pe1o prodncto 
do nuril(lró de t.l•anscripcões pelo· de "jnlgadore.~. dobrar-$C·á 
~sta. méctia, addicionar-se-ál algarismos assim obtidos. ao total 
das duas, médias das. provas anteriores, e de. a.cear.do com o 
vesultado se fará , a classifiea.cão final. _. : · 
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Ari. U5. No caso de terem sido eliminados todos os 
candidatos, abrir-se-á novo concurso. _ . _ 

Art.iio. Dado cmpa!e no concurso, serao cond1çoes de 
preferMcià para · nomeaca~,, nesta ordem : o tempo de ser
viço que, porventu~, ~onle o candidato pelo .facto .de t~r. 
interinamente, sub.sL1tu1do algum tachygra;pho;. a rapidez 11a 
decifração e faculdade de escrever f'.lm ma.china, a que se 
refere o numero·. · -

ArL. 117. As primeíras nomeações dos · supplentes serão 
fei tas livremente pela Mesa, preferidos os qu e já tenham tido 
excrciciô interino, os quaes, pa1·a o preenchimento effeclivo 
do cargo de tachygraphos, só serão sujeitos á prova do re
cinto. 
. Arl . H8. No caso de ser aberto concurso para supplentes 
rcdact0res de debates, ::i. Mesa será constituida por um mem
bt·o da Commissão de Policia, como acima ficou dito, e pelos 
chefes e sub-chefes de seooão de debates. 

Art. 119. A prova para subsfüu ição de supplentes de re
daclor consistirá na extraccão de um resumo de um longo 
discurso prommciado por qualqu er D eputa.do, ou de mais de 
um discurso, se não tiver havido· n~nhHm iongo. ' · 

§ J. • Esse resumo será extrahido da.s notas tachygraphi
cas, e, para isso, designado o dia do concurSQ, a Mesa man
dará IH> vespera que a Se~cão de Tachygraphia lhe forneça a 
dupl icata das notas tachygraphicas dos debates, escolhendo 
·a seu criterio, ·entre ellas as que devem servir no conenrso. 

§ :2.• ~ssa du0plioata será entregu·e pela Mesa ao Secre
tario, para que ellc mande imprimil-a. ipsis verbis, e tirar 
dcll:is as cópias necessaria.S, de accordo com ·o numero de 
~ndidatos. · · · 

§ 3.• Tudo mais <J.1le diga respeito ás necessidades da 
reg-11I:tridade do prooosso do concurst'í !:-erá regulado pela,s dis
posições que regem o processo .~ara o éoncurso de tiichygra-
pho- . 

SECÇÃO II 

- '! pos,~e e exerci.cio 

ArL. :1.20; C01; "'et~ ao dírector da Secl'éLaria dar posse e 
exercicio aos fuoccionarios recem-nomeados, interina ou de
finitivamente. 

~ 1." O direatOI" tomará posse perante o i º Secretario. 
§ 2.• O funccionario obrigar-se~á. por compromisso for

llH\I, 111) ucto da posse, ao cleseinpenho dos seus deveres legaes • 
. ;~i'~ . 121. O nomeado deverá tomar. posse e entrà.r em 

•d!Xcl'c1cw dentro _de .30. ~ias contados da data da pu blicação 
ºi acfo no Diario Offtcio.l, pra:zo que poderá ser prorogado 

pe a Mesa. · · 

, Para.grapho unico. Ó nomeado que não tomar posse d.~
,r·i dos prasos mencionadns nn presente artigo considera,;;.s·e 
como tendo renunciado á nomeacão, do que ·se laVI"ará o com
i>etentc aoto. 
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GAPI'l'ULO II 

UOS DEVERl!:S 

Art. 122. São oevercs dos fllnccíonaric:s, alé1i1 t.lr: oult·o.; 
inherentes aos seus cargos: · 

a) compa1•ccc1· ao serviço ás hora:; rcgulamenta1·c;; e, e1-
traoroinariamentc, quando convocado,;; 

b) .prestar obediencia aos suporiores hierarchicos: 
e) dcsen!PCJ.'!-ha~ com zelo e promptidão os trabalho~ que 

lhes forem d1stnbu1dos; . · 
d) representar aos seu::: chefes sobre abusos e ir1·ogula-

1·idades de· que tiverem conhccimcnLo; 
e) gual'dar sigillo nos actos que ainda não tenham ~idt• 

da.dos á publicidade; 
f) trat..a.r com urbanidade a:s pa.rLcs, aviando;..se com lJ1·r:

Yidade e sem dependencia de prcdilccçõcs. 
Art. 123. E ' pl'ohibido a todo~ os funccionario::; da ~c

cretal'ià: 
a) ret.irar livros e <locuntcnlo;; da reTJaxtii;:.ão; 
b) coustih1ir-sc;,: procnra;do1.• de partm; perante a. Gamara 

uu a sua Secretaria· · 
. ·.e) f-Ornecer ás 'partes iri.forma!;õcs e esclarecimeulo~ .~n

l>re andamentos de papeis e qualquer acto .que importe cu1 
interesse na marcha. e solucão de assnmptos sujeitos á l'r~o
lucão da Camara, ou de suas Commissõe;;; 

d) requerer, ou representar, ao 1º Secretario, .on ;i Me:;a, 
·sem ser por intermedío do director da Secreta.ria; . 

e) fazer cqntractos com o Governo, directa. uu indiruct11-
mentc, por si, ou como r epresent.antes de outrem. dir!~ir . 
bancos, companhias ou emproz:i.s subvencionadas pela Unian. 
requerer, ou pron1over, para si ou para outrem a c.onccosão · 

·de privilegios, garantias de ju ros, ou vutros favores semc- · 
lhantes, except-0 privil~gio de invcnçã-0. 

. Art. 124. A nenhum funccionario ó permittido afa:;tar~~e 
fla séde do serviço sem que par a i$:.<o tenha obtido a dc\'1dt 
autoriz.açãQ do chefe respectivo. . , 

§ 1. • IOs funccionarios de cada ::-;écção. não de'{erão P~l'· 
manecer em -Outra, a não ser cm S()l'Viço ;e por dcterminaçav, 
ou licença previir, lfo dircctor da Secretaria . 

. § 2.• Nenhum funccionario. snb pena de suspc11são e de 
exoneração, poderá rccus~r o desempenho de funcções regu-
1amentare8 que lhe for·êm dl~i;ignadas ·pela Mesa à.a Gamara. 
ou pelo Direct.or da ·Secretaria. · . · 

Art. 125. O :runccionario da Secretaria da Cll1inata. ~uh·o 
motivo de f9rça maior, ou dé molestia comp1·ovada. cm 1,n· 
speccií.o de saúde, ou com atteslado medico, nos casos previs· 
tos por lei, não deverá. r ecusar-se ao dc:iempcnho .do qunlqt.n•r 
commis~ão, no paiz. on no ('.$t1·ani;niro. de que for inc tt01h1rl0 
pela l\lesa da Gamara. 
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Ar t.. 126. E ' expressamente vedatla. a qualquer empre
gado a. entrega as pa1·tes dos papeis em tran::;ito, pela.s sooçõcs.• 
a não :::cr por ordem escripLa dq 1.0 Secretario. ou do Dire-
i:tor da. Sec1·etaria. · 

Paragrapho unico. E' vepa.do ao. funecionario deixar con
sultar os livros confiados á sua.· gu~rda., ou eseripturacão, · 
por pessoas estranhas á Camara.· . ' . 

At·t. 127. O cidadão investido em funccões da Secretaria 
da Gamara dos Deputados não poderá . ex:eréer as de outro 
poder federal, se~o-Jhe, igualmenf.e, vedado, ~e accôrdo oom 
o ai·t. 73 da Constituicão Federal, quaesquer accumulaçõ'es re
munerad~, r espeitado - O disposto no § 5° do art. i04. da. lei 
n. 2. 92-i, de 5 de janeiro de i~H5. · ; , . 

Mt. 128. '.rodQs os empregados sub-Ordinados á portaria 
- 1io1·teiru e seus ajudantes, · coiitinuos e serventes - de
vel'ão u;;ar ur~iformes, · ~eieoído pela Mesa., d~ante •:a~ 
boi:a:; de .serviço.· · . · 

GAIPITULO Ul 

· DAS ATmlBtJIÇÕBB.· 

SECCAO ! 

Do director, 

Art i 129. Ao direct.or . incumbe : ,. 
·1 <>, a di recoão e fiscalisa.ção de tod.os os · servicos da Se-

tl'etaría; · 
z•, observar e fazer observar t.odas as disposições deste.

re11úlamento, 1·epresentando ao t• Secretario sobre as. modi
fícacõe:s a faz()r-lhe: 

3°, receber, transmittfr e cumpri!'. too;o -; as deliberações 
d~ Mesa sobre servico; · -- .... 

. 1.•, manter a ordem e a disciplina entx·e os seus suboro1-
najjo$ a impor-lhes penas . disciplina.res; 
. 5•, registrar as nomeatSões d-Os empregados da Secretaria, 
dar-lhes posse e exercício; . . · 

_!)., designar os funccionarios que devem servil' nas var1w; 
secçoes; . . 

7", dis tr ibuir pelas sec<:ões todos os papeis e serviços da 
Sec1·elar ia ; · ·. · 

S 
8•. mandar fazer e assignar toda a correspondencia da 

eereta2·i.A; · 
9•, despachar todas as petições dÍPigidas á Secretaria; 

._. li(), <!-ulhentfoar todos os papeis e as certidões passadas na 
"acrct.ar1a; 

d 
11. oneerrar . qu-0t:icUanament.e, o livro do ponto e julgar 

a ju::;tificac,;ão das. falta:;;·,. . 
12. J'C.gistrar, diariamente, a s irregularidades· do com

PQrlamento dQ pessoal ; 
e. - :Vol. xln · H 
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i3, representar á. Mesa. contra as faltas dos emptegados; 
14, attentjer a. dódos ôS pedidos de informacões da. l\lc;a, 

das Commissões, ou de quslquer Deputadu; 
i5, ser o orgão de communicaçãQ da Mesa, ou Qc qual

quer Deptuado, c{lrn 9 pessoal da Secl.'etaria; 
16, en-;iar á. Mesa a correspondencia particular, ou 1:0111 

indicação do confidencial, ou reservada, de cada um <los 5c11• 
. Jtiembros; · . 
· · i7, 'concedw licença aos . empregados da Secretaria, du
rante o interV«llo da.s sessões, · ~· até quínz.e dias durante o 
funccionamento dellas; · · 

18, communicar á Mesa as vagas verificadas no quadro aos 
funccionarios; · . 

19\ apresentar á Illesa as informações nccessal'ias á pro
moção cios smpregados; 

· 20, assigtuar as folhas de pagamento do pessoal; 
21, ordenar as despeza.s do serviço; 
22, receber do Thes\>uro, mediante requisição· do I" Se

c;;-etari-o, as quantias vota.das para as dcspezas <la Sec.rcl a ria; 
23, recolher a esti.1!1~lecimentos btmcarios. em nome da 

Secretaria, as quant.ias recebidas do Thesouro para as 8uas 
despezas; · · · 

25, apresentar. annualmente, no mei de janeiro, aD 1' 
Secrstario, um balança geral da despez,a da Secretaria. com 
-0s respectivos comprovantes; 

26, ter inventariada. toch1. a mobilia e todos os objeGlus 
da Gamara; · 

27, rttbricar os livros necessartos ao serviço. 

SECÇl.TJ li 

Do vice-directo.,. 

J\.rt, {30~ Ao vice-dirMtor compete auxiliar e subst.ituir 
o direot.Dr. 

!Art. iSt. Com.pete~lhe ainda: 
~·. qistribuir. o ~ervic5> .P~1m:; .ebefo~ de secção, redi.gir, .~ 

correspond-ancia. ()fficiat, dirigir o e»."J)ed1ente e exam ma1, fis 
caliiar e pwmover todo o tr1J.b11lho da directoria; 

2•, oonrerir os originaes destinados á imprensa; 
3", a.lvitra:r ao Dh.·~ctçr as. p:rqvideJicias necessa.rias pal'a 

a regularidade «10 servu:;o; 
4•, dal' parte ao Director das faltas commettida~ pelos 

eJl)pregados; · 
5º, fiscalizar, para que seja feita ,diariamente, coni cJa• 

ren e verdada, a. esc1'ipturacão dos livros da Secretaria. e• 
vando ao conhecimento do DireotQr qtJ~lqtJer irresiJJ11.r1dadP. 
que IJ.Qte; 
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u•, guiar, aconse1har e. instruir os empregadoa sobre du
vidas qu_e lhe:; ocoorrerem aeerca do cumprimentQ de seu~ 
davereii · . 

7", prestaP ao D~rector todos os esclarecimentos que lhes 
forern pedidos a bem da regularidade do serviço; . ,, 

8", solicitar dQ. Direc.Lor o forneaim~nto dos artig-0s ne;. • 
cessarias a.o expediente; . ·· 

9", manier a 01·dem e o silencio nas salas de trabalhô. 
vcllando que enke os empregados se trate de assumptos es
t.i·auhos ao servieo,~ durante as boras do expedi~u.te; .. 

iO, tomar a sí os trabalhos que julgar convenientes e exe .. 
uutai· aquélles que Íhes sejam ('.Omme~tidos P.elo DAi:ecW..l'.·1 

SECÇ4.0 _v: 

Dos chefef. de. ~ecção e de .su.b-secçã<> '· 

·ArL. 182. Aos chefes ue seccão compete, na respeuliva 
SCU\iãO: '-.. 

' . . 
i", distribuir o serviço pelos ft,mcoiouarios da seccã0; di-

rigir o expediente, examina.1', fiscalizar e promover .todo o tra-
hafüo da secção; . . . ~ 

2", alvitrar ao Director as p1·-0videncias necessarias para 
a i·egularida.de do serviço confiado á sua seccão : . 

3º, auxiliar com os seus. esclarecimentos, se lhes forem 
pcuictos, o desempenho dos trabalhos da Secretaria; · 

4", admoestar os empregados de sua secQãO que commet-
Lercm faltas e dar p:u:te dellas a.o Director; ' ; . 

5", desernpenha1., conjuntamente <:om os demis empre-. 
gados da. Secretaria, todos os trabalhos, não comprebendi<ios. 
ua sua seccão que · lhes forem commettidos. pelo Director; 

6º, ent.regaI'; mensalmente, ao Directo.r, inCormações sobre 
o !?lodo por, que ps émpregados desempenharam a~ suas fUD.-
tliOes., · · · 
. Ar!:., 1il3. /,.o chefe de seeção -de sei':viço legislativo in-
cumbe: . . · 

_1º, di.s~ribuir 9 serviço e promover: todo o tr&balho da su~ 
secl)ao; . 

l 
2·, alvitrar ao Direet{}r as p::ovidencias necessarias á re-

s-u aridade do trabalbo; · • 
_ 3", oriental'. os ~rabalhos da soocã.o, fiscalfaando a sua exe-: 

cuçao; 
' 4~, t~r a seu cargo e sob a sua guarda. olassmcad~s por, 

comm1ssoes e p-0r ordem chronologirm, todos os papeis ((Ue 
aguardem opportunidade para serem enviados ás Commissóes, 
ou ao archivo; · ' 

b 
5", attender ag requisieõcs do Director, fornecendo-lhe, 

so carga, os papei~ que esse lhes solicitar; 
6~, conferir Qs autograpbos destin11>dos ao Senado, ou á 

sencouo, com as respectivas redaccões finaes; · 
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1•, colleccionar, por ordem chronoiogica, todas as reda
ccões ifinaes, para serem, depois de encadernadas, mensal
ment,e; enviadas ao ambivo; 

s~, redigii: epigraphcs synthcti<ias para as proposic~õcs c1a;; 
~. Co111mi::;isões: . 

. 9•, rcqubsilar dus Deputados, au fim -O.e cada scs~ão lc
•gíslath1a, .os papeis da Secretaria. por cl!es retirados; 

:t.0," organizar. a.ti f-im de <iada sessão legislativa, a rela
~ão dos papeis l'cquisilados aos Deputados e aprescular uma 
cópia da m asma ao Dircctor da Secretaria; . 

f i; . organizàr, ao fiin de cada sessão. legisl.ativa, a rc
. lacão d.os papeis ainda não devolvidos pelos Deputados !! apre
~entar uma cópia. da mol'ma ao Director; 

12, reunir, em ,.;ynop;se ao fim de cada sessão lci;i ~ lath'a, 
os protucollo!' de todas as -Commil'lsões, com os respectivos in
dic~s. a:3sini como as aclas de suas r~uniões, enviando-a ;i Im
prensa Nacional pa.ra a füa · composiçãó e publicação cm 
volumes: 

13, éxccut.ar o~ serYiços que lhe forem aU.ribuidu.s pelo 
Directot:, da. SecrP.t.aria. . 

Art. 134. Ao êhefe da sub-Seccão da Portaria cr:impete: 
i •, cuidar" da. segurança d~ <Jai:a. da conservação dos m,.._ 

~·· veis e mais -Obje<ito.s pertencentes á Camara e dó a~seio de 
todas as Je1,cndcncias do edificio; . · 

2~, desisnar o:> serviços dos contínuos e sei·vente:;. vigian· 
de o.respectivo serviço o parti(~ipaítdo ao Director as faltas ou · 
abusos qus qualquçr desses empregadus commelter; 

3º, mandai· abrir as portas da Camara duas horas ante~ da 
• designaoa para os seu·s trabalhos; · 

4ª, mandar. fechar e expedir a correspondencia que lh1 
for eiitregm~ pelo Director. 

ArL 135. Compete ao chefe da suh-Seccão de P<lli1Jia : 
· - § 1." Receber ordens da l.\le;;a, directament.(>.. ou pur iu· 
termedio do Dircct.or da Sooret.aria. 

§ 2.º Ter um livro de regi$tro dos guardã1', com ª" obser· 
·vações que sobre os mesmos fiicr, quanto á sua compcl1muia. 
assiduidade e scrvicus prestado!', 

§ 3.º Manfor os i;uardas na mai:> rigorosa disciplina. 
§ 4~º Propôr ao Dircetor as pcnalidadP>: em quo incorre· 

.rcm os guardas. 

Art. 13li. Ao chefe da 8cc\;ao das . .\ct.as compcf.e; 

f º, n: redacc;ão d~ 11r.t a.~ rnan11scripl11s dns sc:ssõc,;; 
2~, a fiscaliza<,:ão da n11g11ni~acã1) das act.as impre.~.-:as ua; 

sessões; 
:3º, n eoordenac;ão das ncl.as p111· soi::,;õt-s logislaliva~ c111U 

o rc~pectivo indice. .. 

Art. :t3i. "\o chefe de socçüo, da Hibliotheca comtrnlc: 

a ) , a direcção gorai da bibliotlteca; 
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/J·, a acqni;:;icão d1~ Jivrtis, por enmpra. on mcdia.nt.e a ~u
tnl'iza•:fo rJo ·J º Serrl'fafin. por trol"a de dnpl ieatns de o:bras, 
qua nãi. ,:f'jam rara;;; 

r\ a Mlicita<:ão ao Dircr.tor da 8eMl'_tarill das medida!'; que 
J1ilgar ntir.ro8"-arias ao bom. and(~mE'ntn e organi?.a.~ão do ser
ri1·0 ria bibliotheca; 

· d! a roxposição annnaJ á Mesa. por intf!rroedic:i do Dir.c
r101·. <lo movimento da bihliof.bec.a. c-0m as considerações ~ 
sn!l'gP.~tiil'\g que julgar opport.una~; · ·· . . 

r) n miníst.ração aos D~pntados de todos os esclareci .. 
mrnl.M e info1·ma~ões que,lhc forem pedidns sobre as~umptos 
rC'lal ivo~ á sf'é.ção. 

A.ri. 1~8. Ao chefe de secção dl) Archivo roi'l'lpte: 
·1•. ln .~nh a sna guarda a chave do arehivo; 
2ú, mant.tJr na melhor ordem .e a~scio o archivo. guar

dando. rtnvidamente catalogados, pQr ortjc-m c.hronologica e 
Commissôes, todos o,;; pa,peis. pC'rtencPnfes á Camara; 

~·. guardar. na mPf'.roa ordflm. todps oR papei~, rneRmo 
"~ º'-' natnrP.za ·partfoular, que Ih~ forem, para esse fim, en-
viarlns pP-lo DirPrtor: · .. . 

~·. or~ani1,ar, annnalmente, o ce.talogo do arcnivo no anno~ 
anlt>rior: ,, 

ií". fmnN'.C'r os' dados que lhn forP.m solicitados pars a· 
ílrimnlzacão da synopse, dM- Armaes e ~os nocument.os: 

n•, farnltnr ao DP.pntado e aos. funcciona.rios da. Sec:re-
1aria a consnlia 1fo qualq11F>r documento sob a sua guarda; -

7º. V('dar a rt;tirada de qualquer papel. a não ser ctP.ara 
r•tudn. t>m Commissões. !'.ll:lvo ordem e~cripta do 1 9 See:retario: 

. 8º. l'azPr assignar carga de qualquer papel 'ret.i,rado do ar-
rhn"': . 

!l". impedir a p,ntra.dn no ,arr.hiw~ de pessoàs estranha!'l a 
Camarn. 011 â :-11a Secretaria; · · 

rn. ~olieit.ar; 011 fà7.er solicif.ar. por intP.rmedi.o da seccão 
da~ íiommi~sõPs, da Secri>taria. principalmente ao fim de cada 
~rs~ãn ll\gislat.íva. os papei~ confiados ás Commi!':sóes, e. por 
int nrmNtio do 1 º ·Secretario. O!': papeis retiradO-'l. p()r sua or-
d"m. pelos .Dl'put.adof\: · 

11. passar. on fazer pa~sar. todas ai:; eert.idõ~.=: de do.-. 
rnmf'1'ltn.~ snh n sna guarda: . 

l 
.. 12. manriar·razc>1· as r.ópias que lhe forem devida.mente so-
1~1\arlns: 

d 
1 :l, dP!'larchivar, ao inicio dn ~ada SP.Ssfio le~ü:1lativa. to" 

os n.~ rnpf.'is n docump,ntos qn~ nãn tiveram findo n snu an-
1\nnwnto n:i. spssãn anterior. para :::erí'm :-enisfribuidos ás 
r.ornmi~~uP><. . 

.'\ri. i3·!l. Ao ehPfe da S.er.çãn dr Contabilidadú ' compete, 
nl 11 m rln di~posto no· capitulo VIII d(• titulo II fleo:;t~ rell;ula
ni11ntn: 

_1•, orgymi?.ar o prcicessar todas as cont.as de despezas do 
~erv11;G da Secretaria; · 
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2°, organizar b OtC=!mento annnal das despezas rln p11s. 
·soai e d-0 material da Secretln'ià; 

1 3º, remetter pelo Correio as publicações offieiaes da ca. 
matá; -

4º, estar s'empre proropt.o, mesmo no Interregno eia~ i::es
:sões, para dar cumprimento ãs ordens su_periores; 

Ar.t. i 40. Ao chefe da Secção de Tachigr.aphia inrrnmhc 
(leterrninar e coordenar o servi<;o de apanhamentos ll rl~ci
!fração dos discurso, falas e apartes dos Deputados. 

Att. •. i41. Ao chefe da Seeção de Rédacção <le Dí>haff'.~ 
:lÍlCUmhe determinar e COOI'denar OS 30Í'ViÇO!'I de - -wHíl1n l!íl~ 
C:Hscursos, falas e apartes dos Deputados, e de au:icilio :i r~f.l'~ 
'quando queiram revêr seus discursos na fórma do prr~rr.te 
:Re!l·ulamen~o. ' 

Paragrapho unico. Cumpre-lhe entregar ao encarrr.garto 
da acta 1rnpressa ou ã Imprensa Nacional, . para. inserção no 
1Diatio. do Congresso, os mesmos. ou o discurso como o tiver 
fornecido a tachygraphia, ou_ o mesmo discurso revisto pelo 
orador, c{lnforme o caso. 

tArt. 142 Os chefe!'! das Seccõe!'; de Tachlgraphia e de 
[Debates deverão organizar instruccões para os serviços que 
ifiscalizam e submettet:-os â a'9prova~ão,. do Director da Secre-
~.aria. .. 
. SECÇX.O VJ 

Dos ·sub-chefes 'de ücçlio 

Art.. t !i3. Aos sub-chei'es de s~o incumbe determinar 
~ coórdenar ·os trabalhos de debates. 

_ § f •. Ao sub-chefe da secção de tachygraphia compete 
'determinar e coodenar o apanhamento e a decifração dos d\~
curs'os, falas e apartes e erttregal-os ao chefe dil secção pnra 
serem ent.re'g\le~'·ªº Director da Secretaria. 

§ 2•, Ao su.b-chefe da secção de debates compete a r!er.er
minacão, a coordenação dos serviços de correcção dos di~c1ir" 
sós, falas e apartes dos Deputados e a sua ent.rega 9.o encnr
'.regado da acta ·impressa para a .devida inserção no Di'arin rio 
'Congresso. . · -· . . . . · 
' § s•, Os sub-chefes 'dé seccã-0 deverão organizar in~trnr- · 
çõe!; para os serviços que f'isealfanm_ e mlbmeU.el-os á appro
:Vlli;lãô do Director, por intermedio. dos chefes de secção. 

SECCl.ó Vll 

Do~ officiaes e se(J1J.rUlos of(icia.es 

•· Art. U4. Aos o:ft'iciaes e seg11ndos officiaes comnr.l.e. ~r 
'Hm modo gernl: . 

· t•, substituir os chefes de secciio nns suas fattas <? im·· 
pedimentos, por designação do i º Secretario ou do Dirertor: 

2°. servir de escrivão no processo de responeabilidnde do 
·Presidente da IRJepublica, de accôrdo com o art. 28 do decre!o 
27, de janeiro de t892'; _. -· ___ •. _ _, _ . 
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3• desempenhar todos os trabalhos que lhes forem com-
m~1 udo~ pelos chefes de se~yã!). . . 

§ i.º Ao offioial !!lub-b1bhothecar10 cotnpet.é : 
i • substituir o b ibliothecario tlá!I suas filltas ou tmt>e• 

dimr.ni.os: · · 
2 dirigir o trabalho de oat.alogado e de permutas; . 
3~'. presidir . o servlço <te léltul'à e distribuição. dos ~.,i-

lenns; , . · r 
.~·. entregar, aQ fim de cada mez, ao b1bliotheoario, a e:s~ 

tntí!llica dlí.s · obras ;;urtSUltad.as & dQS (fUe tiverem stdo per ... 
dldas e não existem na bibliotheoa. 

§ 2. • Ao o.f.ficial sub-àroltlViat.6 oompete: .. 
1°. auxiliar ao ehefe da. Seoção do Archivo em todas as 

suas attribuições, ohedecétldo-lhê niis deterrninaeões, e sub
stiluíl-o em seus imp~rlimentos t.empor3_rioe; 

2.. receber, diàriatrienta, do chefe da Secção das. dorn· 
missões, todos os papeis destinados ao arohivo; 

3°, executar todos os trabalhos que lhe forém ·designa-
dos pelo chefe da secção, ou pelo Director. . 

Art 145. Aos teroeiros Qffieiaes oômpete, .além · de· auxi
liarem os .offioi~&lj e segundos offiolaes, aos qu~es substi_l1'frão 
no~ seus impedimentos: · 

1 •. todos os t rabálhos de . cópia manuscrita; . 
. 2°, os serviços que lhes forem destinados pelo chefe de 
seccão. . 

SElJÇÃO VIII . . • 

Dos conservttdores 

Arl. 146. 'Aos c-0ns1ir\1adores oompete: 
i _. Ao da bSbliotheca: 

b 
1º. ter um tn~entát'lo dos moveis e demais 'Ôbjeotos da 

ih!intheca (salvo os Jivr.ós) ; · . 
. 2!, t.er :1 sua guard·a as chàves . da bibliothcca -e o mate- -.-..,. 

r inl elo expediente; · 
3•, cnrimbnt: com o sinete da hlbtiotheoa todos os im

}lrl'ssn~. cart.as ' geographicas, tnanusoriptos. estampas e rra
''t1ra~. logo q1tc sr.i am adquirldaa e antes -·dé serem utilizadas: 

·i·. tle!;empenhar-se. por maio dos serventes. dos traba
lhos rlf' art nmacão e conser\'aoãô dos livros: 

!í", 7.Plar pP.la bon ordem e o r elfUlamsnto do servloo da 
s~ ta (11' leitura, t.endo O!lpeelel ouldado noe objeotoe oonffados 
:m~ lro i l n1·~s •. ·f1ara que se não astravlem ou se estraguem; 

1:•, fl l'l'fn nnecer na bibliolhcca durante o tempo em· que 
rsth·l'l'Nti abertas a s r espectivas salae. 

~ ~.· 'Ao do arcbivo: 
t•, t~r sob guarda a$ 'cbaveil dó àrohlvo é o m•terlal 

,dG seu expediente; 1 
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2•, ter 1Jm inventario dos mcrveis e demais ob.ie'cto~ do. 
:arcnivo; : 

·3°, carimbar com o sinete d,, archivo todos os papeis ~ 
dMúmentos a elle recolhidos; · 

. 4", ditigir O!.> tral:ialhos de limpeza e de arrumação do ar .. 
ch1:vo; 

· 5.º, não nermittir o ingresso no recinto do arehivo senifo 
aos funccionlrios da oasa, em serví~o; ou ~s pessôas devf.d.a-
mente aut.orizada11; · 

6°, perm11necE'r no archivo duran.te ~ horas do. ·expe.i 
diente. . 

SECCID .EX 

Dos a~iarét 

Art. i47. Aos auxiliares incumqe . a exec~ão dos servi. 
9os que lhes forem distribui.dos pelos· chefes de secção. 

Para.grapho unice>. Aos auxiliares da b ibliothec& compel4 
especialmente : 

.1º, .desempenhar-se dos trabalhos que Jhes forem incum
bidos, 1fara os catalogos, os índices dos· Annaes e o repertorio· 
das leis; 

. 2º, fazer as cópias pedidas ·pelos Deputados; 
3°, auxiliar o ·sub-bibliothecario no ser-viço da saia; 
4•, permanecerem na bibliôtheca durante as horas em 

que estiverem apert.as as respeotivas salas. 

SEC.OAO X 

l)os dactvlograph.os 

· '.Art. i 4.8. Aos da~tylographos incumbe a execuçãa êl4 
todos os serviços de escl'ipta :l. machina que lhes fôr deter. 
minada pelo Director da Secretaria. ~ 

Paragrapho unico. Compete-lhes, especialmente, a c6 .. 
pia de todos os papeis e doeumentos que tenham de ser- da• 
dos á publicidade i10 Diario do Oo,igresso, ou cJe ser impres--
sos ~m avulsos.. · 

·sECCAO X1 

Do fJOrteiro 

Art .. 149. '.'\'41 porteiro compete: 
1º, abrir aq portàs da Ca.mo.ra duas no:ras antes do inicio 

do!I Reus trabalhos; _. 
2°, fiscali2ar o trabalho dos ~ont.inuos a servioo do ~alaO 

e part.iaipo.r ao Dil'ect.or as faltas que enc()ntl'ar; . . 
3°, mant•ir e fiscalizar o serviço de polícia interna. f~M 

p~la. portaria, tiinto no recinto como nas tribunas e galeria~ ; 
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4º, rer.eber cortesp~mdencia ' dos Deputados e àos "im""' 
pre~sos e maa.uscriptos, destinados aos Deputados, e CIUe, por 
urdem do Director, , devam lhes ser entregues; 

5", desempanhar qua1qµe1• serviço que diga respeito ao· 
,eu car,go e Ule seja incumbido peio ohefe da suli-seação da 
portaria. · · 

SECQÂO XII 

Dos co'lf.tíniios 

Art. 150., Incumbe aos oonti-nuos a eücucão âé fodôs tis 
servicos dete~minados pelo chefe da Sub-Seccão -da Portari~, 

Paragrapho unico. Compete->Hles esP,ecialmente: 
'l•, prover as mesas e bancadas -· nas salas de sessões 

e de commissões - de todo o matéria! necessario ao eX'pe-
diente; . ' 

2º, colleecionar todos os avulsos das materias em dí~"" 
cussão ou deliberação, em plenario ou nas commissõeS; e 
tel-(1:'. á mão para attenger aos pedidos dos Deputados; 

3º, obeder.er ás determinações dos Deputal:los e dos fl.1Il1.i..; 
cionari0s da Secretaria, desde que não e:x:orbitem-déste r.e-
gulamento; · ' 

4º, coopel'ar com os demais empregados da Secretari:i 
.para a boa ordem e presteza dos trabalhos da Camara,. 

SECCÃO XIII 

Dos Úrventes 

Art. 151. Os serventes executarão todos os serviços que 
lhe., rorem lll'denados, directamente, pelo Direotol." da Secre. t 
taria, ou por interrnedio- de~' qualquer outro empreg.Ldo. . · 

Art.. . 152 • Aos 
cumbe: 

SECÇÃ.0 XIV 

,..,.,. Dp.~ guardas 

.gUardafl da Sub-Secção ~e Pol~cia, ·ill• 

j º, prohibir, com urbanidade, n. . entrada nas salas da1' 
sr~soes e dng reuniões .das Comrnissões, nas galerias, tribu
Ttlles, corredores e dependencías daquellas salas, ás pessoe.s 
Que eondll..:ziri:im nrmM, · embrulhos, bengalas, guarda-ebuvas 
ou qunlqfMr objecto suspeito; 
.. .2•, niio udmittir, de nenhtàn modo, o ingresso no edi~ · 

fic10 d:i Gamara, de pessoas alcoolisad-as e da.s qUe se nã() .apret. 
sentarem com a devida decencia; 
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3º, :fazer ob~ervar a ordem, õ respeito e o silêncio e11 
toda!'i as depfmriencias da Camara, ' principalment.e quando 
rP.unidas .essa ou qualquer das suas ·commissêies· ·\ 

4º, attender ás. determinações da · Mesa, dos' Presiden'tes 
de ~ommi~sõ•is e do Director 9eral da Secretarfa, sempre que 
se fizer mister ev::icuár os recintos da Camara, ou deter qua1., 
qner pessoa; · . . ,._~ . .. - 1 

5º, e."tecuLar com solicitude e o necessario sigi1lo, todas 
a !J d eterminavões d_o ~uh-chefe de ·Secção da Policia; . . 

6º, fornecer, d1ar1amente,'~parte verbal - e, por escripto 
quando lhes fõr deterimnado - · de téldas as occurrencias re'. 
lativamente ás suas attr ibuições, ao sub-chef~ de sua ser'~ão. 

SECÇ.ii.O XV 
lJo :;.elador, 

Art. f53. O 2elador do edificio da damar.a dos Deputados 
receberá instrucçõ~ do Director da. Secretari?. para · o' exer
f!ício de· suas funcçõe!l. 

'SÊCÇ1.0 XVI . 

DG's tãeh11araphos 

~ri: · 154 . O tràba1ho de apanhat' 'os debates ser-ã exe
cutado por um corpo de tacliygraphos. em numero de t2, e 
oe 5 ~upplentes, que fu~ocionarão diariamente, segundo a or. 
<iem estabelecida em tabena r~guladora do servico. 

• § i." Os discursos e aipartes serão apanhados simull.a. 
rieamente por dous tachygrapbos, para o l°im dé~oonft.ontarem · 
as respectivas notas, completando-as onde houver lacuna. 

§ 2.0 Os tachygraphos não escrevel'ã() os trechos lid~> 
,pelos oradores. mP,s deverão indicar · as primeiras e as ult1-
inas palavras da leitura de modo;. a facilitar .a intercàlal}rio, a 
ser feita ulteriormente. . · 

§ 3.º Os tachygraphos deverão se esforçar por apanhar ~ 
a<parles con3ignal-os oom toda a · farulida.de. especiãltn~n'I! 
Qua!'ldo prQvocarem respostas do ol'.ador, ou de al,gurria f~rma 
:influiram t;obre a marcha do debate. 

§ 4.º Si alguma vez forem empregadas expressõl's vio· 
lentas, ou mriflo!1 cortezes, os taohyr.aphos, á vista do cha· 
mado de at.tencão por parte da Presidencia da Camsra, d_atxa. 
rão immediatgmente de escrever, e na decifraQão menr1ona· 

rão ~r~~a.15~~ i!>~tttr~b1:svi~~t~gr1~~g,'io~~e~~~~~~~igQ ~hr. fn da 
secçl!.o, de a~cl'lrdo com o director da Secreto.'l'ia, designar~ 0

1
1 

que tenbam :le serv-ir de «revfsQres2' ; estes escreve1·ão pen 
menos quinze minutos, de cada vez. ao mesmo' tempo que os 
demais, inclusive os sµtpplentee, denominados cdo . ~panlla: 
menta>, os qua~ ~e revezarão por P,eriodos nunca maiore~ d. 
'cinco µiinu~os. .. · 
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§ i.'' Cada praticante àeompanb,ará um ta.cliygrapho de
terminado, com o qual t.~.trará. no recinto e deste se ref.irará. 
· § 2.Q Será dirigido o trabalho de Tachygraphia pelo tespe
'11.ivo chefe <ie sec~ão e na sua falta pelo sub-chefe, de ao
cGrdo coin o presente regulamento e com as· ordens do dire-
etor da Secre~aria. -

§ 3.º O (lheJ'e e. o sub-chefe de Secção de -tachygra.phia 
deixarão de fazer parle da. tabélla diaria e, -alternando-se, 
~eompanharão, tachygraphíeamente, e verificarão o trabalho 
de cada sessão.-
. § 4.º No pJto de eade. <ctuarto• de -tae?iygrapbia serão in
(Ucados: o numero do ~ito ·quarto, o nome do tacbygrapho, a 
hora do apanhamento, e, si se tratar de discurso iniciado an
teriorm1mt.e, o. nome do orador, com a ~enção « continúa » ou 
<eonclue>. · -

Art. 156. Effectuada a· deeifraoão pelos · tacbygrp~ho:~ 
<do apanhamento>, os .n:_evisores~. Que a esse respeito l)\es 
.prestariio o auxilio que fõr solieitado, farão a revisão do de
dfrado e mbriearí'io as paginas, assumindo assim, perante a 
ilíreci;ão do Serviço, a responsabHidade do treolio que lhes 
tiver locado. · 

§ Lº Os chefes de secção e o sub-chefe, na. fórma d~ -
disposição precedente, ácompariharão e '\'erttiearão afinal todo 
n trabalho de cada sessão, tendo a responsabilidade pelo- · 
texto integral do discurso eatregue ao orador para sua re
visão,· ou remettido ao Diario do Congresso, para publicação, 
com a nota de <r não revisto :11. . . 

~ 2.º O praticante poderá assistir á decifraoão das nota~ 
dn respectivo t.acbygrap ho. · ' · --
. ~ 3.0 Indicada qualquer leitura, o t.aohygrapho «do apa
nhnmento »> deixarã em bramm o {'esto ria pagina em que, t.al 
imlicaçãó tiv~r gído feita. 

Art. 1.57. No caso de divergencias - que deverão ser im
mfldiatamente oommunica.das a quem estiver dirigindo o ser
!ir,o, afim de que providencie como julgar mais acerta.ão -
_i. responsabilida.de será unicamente ,daquelle cu.ln ·opinião ti-
1'er prevalecido. · _ . ·-

; § 1.º Os tachygrâphos.' direoíamente, ou Pº' interln~dto 
idos chefes, no caso de duvida acerca de algum ponto. deverão 
;!e Bntender '~om o orador, para obterem deste os p~isos. es-
rlbrecimentos • ~ _,. · 

. li 2.• Si, apezar de tudo, persislir duvida acerca de algum 
lop1rn, ist.o terá de ser o.ssignado, por um ponto de inter
rogação ~ m.1rgem das linhns, ou sobre as palavras, a ou.io 
respP.ilo não houur oerteza. ....,. · . 

li 3.'' Na hypothese de reclamacão, s direo1;ão da Taeh~- · 
gr.ap!1iu lratar.á de obter que o orador. indique os pontos ln
~1mmndo8, si essa indicação já. nãn tiver sido feita, e dará 

M~~o.. desde ciue esta assim o .. determine, a r::tua opinião 
~uanto á J)ro.:i~d2ncia da r~olamação. ' .... ' 
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secç;w xv11 

'DQ.~ rr:dar.tor<!s .. de dcbo.tes 

Ar!.. ·158. O t.rabalho do acompanhar a discussão tomar 
ai:; nota!J neces!'larias para resúmo dos discursos e aux'ilio a01 
orador~.~ para revüião dos mesmos discursoscã!:íe á redaepü 
dos debates. · · . 

§ 1.º O ~l'Viço .de ~udição dos oradores será feito 11or seis 
redactores e os ~en~ cmM supplentes. 

§ 2.º O ohc,fe de MCçã.o de debates di$tribuirá. o sel'ViÇii 
pelos rf;<dactores enl .uma ta)Jella sujeita á approvaçâo do Di~ 
rector da. Se~reta'ria. . . 

§ 3. • Na tabella. d" scl'Víç.o o:i supplentes serão designado~ 
para sub!'ltituil" os redact.ores .faltosos. · 

§ 4.~ Os supplenles presentei; substituirão, poi' . det<!rmi• : 
naçãQ do chefe de secção os ausentes. , · 

· § 5.º A cada redact.or de debates caberá encanegar-se oi 
audicão dos oradores duTa:nte. .rn minutos, nas 'sessões de 
·4 hl'.lras, e durante 50 minutos nas sessões de 5 hora!'!. · 

§ 6.º !=li houve1· prorogação da sessão os redactorP.s serãà 
escalados de :icei\rdo com a tabellâ. · - · 

§ 1.• Os redactore5 que não assignar~m o ponl.o até M 
!3 horas serão consíderados au$entes, assim~omo os que se 
retirarem ante~ da hora.- em que deveria findai- a sesl'ão, au 
antes de ultimado o trabalho que lhes competir. 

§ 8. • Cumpre aos redactores cncontrarerrt-se no i·ecintd 
pelo menos ..iinoo minuto.s antes da ·Mra que lhes fõr desí~ 
gnada na tabella do servico . - . 

§ 9 .º Os r edactores que S('! não acharem, assim, nn re- , 
cinto, embora tMham assignado .o ponto. serão immediat•~ · 
mente substituídos pelos su:plentes e serão considerados au• 
sentes. · 
· § 1.0 . Os redactores, no exercicio de s uas funcçõe11, ta. 
marão nota •fas leituras~ das citações, dos algarismos, dos no; 
mes proprios, das leis, ami· nvros e publicações, e, em gera~ 

as refereneias do orador, ou .dos seús aparteadore.;i~ 
§ 11 . Quan<lo <> discurso fôr além da hora que oompe ... · 

ao rooaetor, esse passafá as suas notas redigid~s ao uue se 
lhe:;,~eguir na tabeBa do .serviço. · . . . 

§ 12. o serviço de revisão dos discursos sel'á. feito ~1a· 
: riamente. de modo a · serem .entts publicados no d}a !'egmalé 

na a~.ta impressa. no Dia7'fo do CongrP.sso. 
§ rn. Quando não for possivcl, pP-lo adeantado da oo:à; · 

e exte.nsão do di;;curso, ou mo~ivo de f'orca maior, n i;ua m• . 
serc;ão ·na int.1~gra no dia immediato, no D1'.0:,7;ü~ do Co1H1l'e~: 

, compete aoi; rP.dactol'es de debates que ouvirem o ora 
fazer um re:mmo ou extracto para e.ssa inserclíõ. 'ó 

"• '. 

·§ 14. Os reàactol'es requisit.arão da Secretaria, pny roei · 
do chefe de sec~ão, os documentos rehr.tivos a cada discursai 
dos quaes assignarão carga. 

\ 
.... 
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§ i5. Os documentos requisitados ã Sect'etaria ser
lhes-ão restituídos ao dia itnmediato, s inão o forem no 
roe:;mu dia . 

9 16. Aos supplente~ de redaclores, quando em exercí-
cio. compete as mesmas attribuícões desses. · 

ArL. 1 t:W. Caber~ a um re<lactOf· de debate a organização 
du:; A1maes. · . -

§ i.u O -redac.:tQt· dos Annaes solicita.t·á., pm· inLermedío do 
chefe de serviço, aos Deputados, .a cor1·ccção dos discursos 
aind{t uão revi~tos pelo orador. . 

§ ~ .· A fal(,a de t·emessa, a de.la regulamentar, dos ori~ 
ginac:; tlus A•mm'$ á Impren::ia Nacjonal, impo1·tã na penali
dade de su_spcnsi!.o tlo .encarregado desse serviço até o dia ero 
que a rc-alrzar ~· -

9 a.• Al \im da oragn1ia;,lào em volumé compete ao J"eda~ 
~.tol' de Amwes a sua cuidadosa revisão. 

§ !i." Neuhnma proposicão, ou qualquer .publícacã<> será 
teprot.luzida, tLos A-m_zaes de uma mesma sessão legislativa. 
'desde que não haja sido modificada, fazondo-se revisões 
ãquclla quando se fizer mistér. 

Arl. 160. Ao rcdactm' dos Deóate.s Parla:mentares, que 
poderá ser i'.I sub-c~fe da.'- secção, ~om_pete a systematizaçá{J 
.dos djs~ursos p-or a~sumptos , detertniira(l-Os . e em ordem. c b.ro-
11ologica. · · 

§ L° O red.actot· dos Debate,~ Parlo,m,entates · procurar;i 
~Coar, sempre que !õr po8sivel, as falhas verificadas nos 
Annocs. · . · 

§ 2.u O ~!ano da~ publícaceõs dos Debates Parla:mentares 
será submeLlxd? ·á appr~vacão p_z·évia.· da Mesa, pelo_ respec~ivo 
~·edaêtor, por intermed10 do D1rector da Secretaria •. 

$ECÇ.ii0 X.Vil/ 

Dos re·viso~es 

Art. i6i. A correcção typogtâphica de . todos os tràbalbos · 
'da Camara será. feita t>or um eoL•po de revisores especiaes, 
subordinado ao Dii·ector da Secretaria. . 
. §. !." Estes revisores trabalharão junto á Secretaria, po-
dendo, tambem, ·realizai• trabalhos na Imprensa Nacional. 

§ 2.ª Os revisore$ serão immedia,famente responsa.-vei<; 
pelas incorrec.;õcs, erros e faltas, verificadas em seus traba
lhos. 

§ a .• Para a. revisão de discu1·sos e de q11aesquer outros 
· t-aballws a serem publicados na Diaric1 do Conuresso o corpo 
llo revisores \ica1•.a adstiicto ao menor ~spaço de tempo necss
sario a m;ses trabalhos . 

~ ~.u J>ai·a a !'evisão de avulsos, Annaes ou documentns 
e qua\que1· outl'a p\lblicacão, º· c.:orpo de i·evisores terá prazQ 
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pL·éviamen_te rixado pelo chefe de seu servíco, de accôrdo !lQtn 
as determma{lõe~ da Mesa, ou do Director da Secretaria. 

. ~ 5.º Um dos revisoi·es ;;erá designado .pela. Mesa para 
c:.l11'ig1r todos os trabalhos de revisão, organizando Q livro de 
ponto e fiscali~ando a assíduidade dos empregados. 

_ § 6'." Ao ~evisor chefe in_cumbe .a organização e fisca.füa. 
çao dos tI'aba,hos de correcçao da:; provas .typographicas das 
act.as impres:õas e das Commissões, bem como a de totlos os 
trabalhos impressos da ·Camara. 

CAPITULO IV . 

DAS PENALIOADBS 

ArL· 1U3. Os funccionarios da SP,~reLarla. da Camara llÔS 
Deputados, de accórdQ com o art. 82 da. Constiluiüão da 
Republica, são c:;trictamente respo11saveis pelos abusos e omis. 
bÕes em que incorrerem no e:x:ercieio de seus cargos, assim 
como pela induJ,gencia, ou negligencia, em não responsabi
lizarem effeclivamente os seus subalt.e1·n9s. 

Art.. 163 . ,\ s faltas dos funcci'Onarios, que não cosnlitUi• 
rem crime definido na legislação, serão punidas conforme a 
soa g_t·a:vidade. . · 

§ i .ª As ~enalidades serão as seguint""es ·: 

1'\ advc:'t·tencia, em· particular; 
2•, 11:dvertencia, em publico; . 
3º, reprebensão verbal; . 
4º, reprehensão, por_ escr1pto, annotada n~ assen_Lamett· 

tos do empregado~ ··. 
5°, suspensão, até 15 dia'S.; 
6°, suspeusão, de 16 a 30 dias ; 
7º, suspensão, de um a seis inezes; 
s·, demis.síio, . simples; .. :. 
9°, demissão, a bem do servioo publico. 
§ 2.º As penalidade:!' de numeres 1 a 5 poder~o ser ~m. 

postas pelo Director; as de numeros 6 t 7, pela ~esa; .as 
demais, pela Gamara, · por pr-0-pos.ta da Mesa., apó_s mquerM 
administrativo .. 

§ a.~ As penas de actvcrtencia S[lO a~plicaveis uus ca~~. 
de ; ·· .. ' ~ ··· 

a) succeS1?iVas faltas ao ser-vlço; _, 
b) ·omissiio no •cumJ;>rimenlo dos <ieveres; 
e) per.turbar o serviço da Secretaria; 
d) ,falt.a de urbanidade c9m o~ empregado! da Secref.arl~ . 

oti e(lm as 12ar1eei-"-
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de : 

<') <leixal· o empregado de· cumprir qualquer ordem d~ 
~urvii;:o; . · . _ 

b) falt:.:. 1le urbanidade e delicadeza com os Deputadus, .ou 
com rcpreseuLanLes do poder publico; 

e) revelar · despachos e deliberações. ainda. não dadQs á' 
publicidade; · 

ti.) reiteradas adverl(lncias inefficai;es, 
§ 5.~ A 11ena de suspensão tcml logar nos casos ue: 

. a) não cumprimento de ordens, ou não execução de ser-
vi~o; 

ú) <lcsaca._to a superi_or~ bie~ar.c~icos, ou a Deputadoi; 
<.' ) lorn&:inteow de informaçoes mexactas; -
t.l) divul~ão ode aj_Lps da economia ínterna da -Gamam; 
•~) Lorn~J.'-se o emp1·egado l'elapso no cumpriµicnLo dm; 

s~u~ deveres; · _ 
f) rei taradas 1·eprehensões ineJficazes. .· . .: 
$ ti" Das uenalidade.s aos !u1HJcionaa'ios da- Secretaria ha.:.. 

wrà, dentro Oo cinco dias após a sutt imposição, recurso vo-
!unlario para a .Mesa. -

Art. HJ.L O processp disciplínal' será organizado ~orj 
u111a Cummissão composta de· tres funccionarios, para esse ti~ 
ue$ignados peio .Director da Secretaria . ' 

.. ~ t .• O prooe~so a que r esponder o Direetor da. Secre..; 
luria t:oL't'erii peI'ant.e a Mesa da Can1ara. . · · s t.• A <.!om.missão ouvirá o accusado e todos os fun.ccio~ 
nal'ios, ou ·_pessôa.s ·que Lenham eouheoiment.O do facto qu~ . 
lhe ó imputado. ou que possam- presta.!.- QUaesquer esclareci
mellLos a l'e~peito, bem· ·como llrocedel'á a todas as dfügencia.s 
quo se torna!.'em necessarías. 

· § 'J. • Ao accusado será concedido o pi·azo de 15 dias par~ 
produzir a &ua defesa, dando-se~lhe, para esse fim, vista. do 
procc~~o • . . . 

§ 4." On;anj:tado o processo, ser§. ouvido o chefe oa s~ 
cçãv a que pertencer ·o iunceiona.rio, si tal chefe não . tiev~. 
feito parte da. CoII'.l.missão de crue trata o pi>esente artigo; de .. 
11oi~ uo que :mbirão os auLos ao Direotor, para eocaminbal-o~ 
ii ~lei;a, por int..ermedio do 1° Secretario. ' 

~ 5. • Em c;\so· ãlgum serão negadas ao , empregaJo exo~ 
11úra<10 as certidões que requerer das varias pel)as do process~ 
aurn iui~ ~ra.tivo. • . 

Art. iô5 . ~erá exonerado, por abandono de emprego, e\ 
fu11cdt1na1·io que deixar de comparecCJ.'. á Secretathi por mais. 
uo kinta dias consecutivos, durante.· a sessão legislativa, .sem 
~au~a j u&iifi c:tda. · . 

Al't. 166. A demissão dos empregados n::J.o sujeiLps ai, 
pro~ei:;so administrativo dar-$e-á nos casos s&guintee .: 

u) prevaricação: peita, juborool ou concusi;ão; 
b). ~trayi9'- de dinbeirp,s J?.ub ioo~; · , 
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_ e) embt·ia~11~z e irregularidades de comporEamento, ha. 
bituaes, ou des1d1a. pro·vada; _ 

d/.. revela.çã<> de segredos de que estefam ·âe posse par · 
foq;a do cargo; · . 

e) insub:!rdina.cão, cu desobediencia, ás lei~, ou Ol'dens 
·~egaes dos supcrio1•es bicrarchicos; · 

. f) ol'fensas physica~ praticadas na. reparticã.o couLn par. 
ticulares, ou outr~s funccíonarios, safvo em defesa ou repulsa . 
a alguma ag:5re~sao; 

. g) sentença, pa'.\5sada .em julgado, pol' étin:tê pré:Vista na~ 
l.e1s penaes. 

CAPITULO III 

UOS DIREITOS • 

Art. 16'7. o~ empregados da s&retaria da- Cama.ra dos 
Deputados serão conservados em seus logares emquanto bem 
servirem e te!'.ã1) dir~ito a vencimentos, gratificações, lfoenca;, 
~posentadoría e P.r.omoçõeE, nos tern:i~ µeste regulamento. 

SECÇÃO l 

Dos . vencimentos, 
·'.! 

. Art. 168 •· Os venuimimtos dó pessoal da Secretaria da 
!Gamara do's De!lutados constarão de. ordena'dp e gratifi_eacão. · 

;§ i. º O ordenado é igual a dous · terços do vencnment 
_(! a gratificac.:ão a um tel'l}O. · 

'§; 2.º ~erãl) compuladi<is ,gratificações add.icionacs .aos 
:vencimentos p(lr tempo de serviço, nesta proporcã_n = 

~or mais <lde rn anhos .....• ··- . _. ·:· • -· ... ···-··-· .... : .15 ~ 
Por mais de 15 annos_ .•••• _ . ......... -· .•.•• ·.·····•···· 20 ;, 
·Por mais de 20 annoi; •.••. -· .• .' ••.•..•.••••.• ·. • • • • •. 25 ; 
Por mais de 25 annos ... ,., ,.. •.• , ••• , ....... ,., •• •-·······-: 30 'JO 

· Art . . 1 ~9 .. Serão os seguintés os vencimentos annuaes dos 
empregados da Secretaria: . . .. 
D_ircct(!I' .•.•. ·• · ............ ..... <' •.•.••• , ... -.·. ··-
:V1ce-D1rector. . ... .. ,. . •. •.••••.•••.•.••••. ,. .... . 
'Chefes de' Secção'. . . • • ~ ........... ·.·::;.::• ·, ....... . 
Secretarío da Presidencia'. . • • • ...... ; .•...•• 
Sub-Chefe de Seccão. • •.......•....•.•....• 
Tachygraphos de 1• classe ....... - ....••• -· .• , 
Officiaes e Redactores de Debates ....•....•.. 
Tachygraphos de 2• classe ••...•..•.••.•..•.•.• 
Chefes de Suo-Secção e segundos Qfficiaes ••••. · 
'Porteiro. , . . . : .... , . : ...•.•.....•......•••••. 
Tachy.graphos de · 3ª classe ....•••....•...•.•.. · 
0Ceruei1;os Officiíle:; e Reda-cto1•eo de Debates, 

§UPP.lent·~.~. • • . • • •.• ;:..-.:•.•.·.-~··,• ···~· ._ .. -:·:..·• .· ~ ... 

2:1 :000$000 
19 :800$000 
16 :800$000 
f 8 ;(J00$~0 . 
f6 ·200$000 
t 3 -: 200$00~ 
12 :000$000 
10 ·800$0()1) 

19 ;600$000 
9 ·000$1l00 . 8 ; 1í00$00~ 
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,\jutlan lt!~ ulJ JJortefro . . • , ••••.••.•.••• . ... 
11~vi.-nr-elwJc e Zelador •••...••. • ••.•.••.••• 
C•Jll~er,·<.11.lol'cs, 'Iachygraphos, supplentes -e 
· Co11Linuo:;. . . . . •... ..... ..•.. , ..••.... 

f.l'ddyl11i;i:aphu-chcfc • • •••••••••• ••• •••••• 
Vact.ylu;;raph 1$, lte~i.!.iores e Servente!:! ...... , 
.l.usilia1·cs. . • . . • •••••••• -•• •. • · .•••.•• •..• •• 
Jan!i11ci1'0:1. . ·. • • • . • ,. •••••. • .••. • ..•... : •.. 

SECÇÃO ll . 
. .. 

· D.e. gratif icaf âµ 

177 

ô :\JOO$OOIJ 
6:000$000 

5:~00$000 
-í;8Q0$000 
3:600$00J 
3:000$000 
2:400$000 

:\ri.. 170. Nenhun1 cmpt·ega.do da Sm:rela.ri.a poderá re-
1:c1.Jc1· gratificação especial por serviços normaes, tl:itecutado:; 
a lJUL'a tlc f')};pf.)dicrite . . 

ArL. 171. A Mesa poderá estigular gl'atificacões cspe.
i:iac~ purn os funccicma.rio$ que desempenharem funcções ex
lrau1·úi11aria::, füra da hora. do expediente. 

· SECr)ÃG lll 

Dos descontqs 

At·L. li'~ . Perderão todos os vencimentos os empregado~ 
suspcn~u:; ow virtude de 1'àlt.as no cumprimento dos seus de·-
rnrcs. · "' 

§ t.· Os empregados suispcnsos, · preventivamente, em 
vu·Lta.lc tic r1rocc~o adú!inistrativo, ou jUdieíal, ficarão pri~ 
1aúo~ ela c;ra!.ificn.çàô, P-c1·c:cb~ndo apenas o ordeoadv. Na· hy .. 
µulh6c de slia al.Jsolvicão ser-lhe-à .paga a g1·atificacão . 

. ~ '..! ." O em1n·cgaclo Que não 1:oninarcccr ao scl'Vico pet·
dcrn l11•fo •J vcncím~uto, :s i não juslit'ica1· a falta. · 

§ :i." u !lcscout.o µot· faltas interpoladas se estenderá aos 
d1a11i1tgos e wr!aiJos, se esses dia:; fica!'cm comprcllendido:s 
~nll'c dua::; faltas consecutivas. 
. .~i ·L li:3 Para os et'1'Citos do s .2u do' ar·l. são. causas 
Jll~Lil'iel\Ua !! : · · 

1", rnolcstia· , 
:l", tnolc~liu. ·cm tics::,;oa d~ familiiÚ •· 
;;··. uoju; 
·Í'\ t a!'jatncnto; 
:>". forcia muior, dcv idumenlc culllpl'ovaiia; 
~:· qualquer servic;o cxte1·no da Sccreta-:t·ia: 
1 , sel'viw pu!Jlico ulll'i·ga.toriu o gl'atuito. cni vil'-tude de 

lei. , .. 
. :\ ri. J7_.'t . 1.Ao _cmprcs·ad•) que não f'ur conluma;: cm ra1:.. 

las .111 :::•.'. l'\' l \N s1.wao abonadas Lt'•!:S fal.lns por mcz. 
A!·r . 175. · No;; casos de auscncia, sem causa jus liJ'icada, 

vur 01lo 1lia:-J consccuLivu:;, ou por iq dias 1_nter.pÔladament1?, 
e, - \'01. x111 !2 
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dentro .ue. <lçtis mczes sêgUí_slos, . íicar~ ç empregado sujeito ~ 
~et~a d1:io.c1pl1ua.i· de s~spensao por 15 dias, aggravada, na l'il• 
mc1denc1a, para. 30 dias. 
_ .~ 1. •. Quan.do o ~mpr.ega.do,. após ter ~of!rido a ~u$pe~ 

&t\O de tt·111tu. dias, re1nc1d1r na !alta commmada nes:ie al'tigo 
:.101·-lhe-á . dada a exoneraçã() e si a sua nomeação tive1· si~ 
appt·ovada pela Camara, será a e1la submeltido o a.elo de su3 
tleuHssã.o. · 

~ 2.º ó empregado que· deixar de · comparecer á Sccl'C· 
l.al'ia, :;em (:a.usa justificada, trinta ãiãs consecutivus, serã 
considerado uomo tendo abandonado o seu Tugar, sendo Javradl 
a sua demissão. ~ 

§ a.•' O .~mpregãdo que deixar · de comparecer á Sccretari1 
da Gamata por se ~ha1· em commíssão da .Mesa nãu soffrerã 
üesconto algum em seus veneimefitos. . · 

Al'L 176. Si· os retiaclores de debates' não forucucr~m oi 
ul'ic;inaes de ·um discurso, revisto, dentro do tempo gue lhes 
Jõr assignadv - e que será, itº max.imo, de .quatro dias, -
maruar-se-á. ·.:ima falb não justificada por dia que c:.:cedeç 
0 tempo. i 

Arl. · 1i77. Serão lidos como faltas não ·justifo:auai; o~ 
enos graves, comcnettidos ua 1•evisão, pe1·rlenôo, o rcYisor a 
·;;r:lt'ifica-ção, dobrando-se "0 triplicando-se a penalidade nas 
rcinCidcncias. · 

Al'L :!78. Si o revisor não eutre~ar as provas que IM 
foram confiaàas no fim do prazo designado, ser-lhe-á mar
;;ada uma falla ~ão · jU!;!Lificada por dia que exceder âQucl~ 
praio. . . 

Al't. ·179. O funccionario su,,;penso perderá. o dirc~l? a 
contagem :io tempo de sua suspensão, .p~ra todos os effc110i 

. e deixará, durante essê tempo, de fazér jús a quaesquer veo
cimentos ou gl"atlficaçõeSI •. 

SECÇÃO .IV 

Das substituições 

, . Al't. 18U •. . As susbsLituições dos funecionarios da ::>cufcl•· 
· 1·ia i.la Gamara t.los Deputados, em i;eus impedimentos tempo-
rnrio!;, serão feí·tas pol' des ignai;ião da Mesa. . . 

§ 1.~ Esta desi~"ltaCão deverli ser feita tendo em v1sl3 º' 
i·uquisitos ex1givei~ iJtl.l'a a promoção definitiva e d\1 mod~ 
,1110 o substi~11t~ se.ia de. elas.se ii.nmediata~ente inferwr, ~~ 
o ponto· de v1,.la. de ven~tmentos, a do subst1tuido.• 

§ :.!." As ~ubstituicões na 8l:!cç1í.o de t.ncbygrapltia, dado 3 
!iOU aspecto tec~tnico, só se farão oom fun.coionarios da secç~~~ 

.~ 3.• A i\ubstituicáo de qualquer func.ciouario deler!mn 
a Lre.1u; ío1·e11c1a' da ~ua. gratificação pro-la.ôorc ao substtlt!~~ · 

§ ·L" Nu ca~o de liccncn !;Clll vencimento:; cabe ao .su 
stituh> a diífercn~~ ent1·e os seus vencimento! e os do 11cen~ 
l.liade.: ... 
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~ : .. .. ~iío ::;cni tlad.o sub~tiLuto ao fuaccionario que não 
wm11ai·c1 ~c 1· ti ~ecrctat·ia i!~~:;c U!;lhar cm comf!lis~ão da Mesà. 

:; o.• u d1rc~to1· 4a Sc.crela.rt!! ::ierá subst1tu1do, cm seu:> 
i11111cuiuwlll0s, ;.ielo v1ce-d1rnctor. 

SEÇ<;.1.Ú V 

A.ri . t:-\1. A;; Yagas vcri fü;ada:; na S•Jc-rct.ar ia sc.rãn pr e
t'lll'hi.Ja" p 11 1· pn•1110Qiíc·~ G.c seus cruprc;;adn:;: 

,11 as 1.k vicc-tl.frcew1· por c hefe::; 1.ll~ scc1.1ão; 
11 1 a;:; t.ie chefe de ::icccão pelos sub--ebcí'cs, ou por of.fi-

ci:llls: 
e! ª" <lc itriniciros officiacs P•>t' seguutlu:; offiuiacs; 
11 · as du sc0'1Jndos ot'ficiac::i por terceir os offícian:s ; 
r. ) :t:< de 1 ac'ilyi:,·Taphos e <lc !'cdaclores de debates pelos 

rt:~p1· 1·tivo s ,;upplente:s; . , 
{) ª" de supplcnlc::; de redactore::: de d~batcs po1' -con

rnr:<1.i f'HI re tis revisores, e .O::i supplcn(.c:; t.l e tachygi·aphos 
11ur c11111·u1·:so r~ntn? . m; praticantes. de dacLylographo:>; · 

11 1 ;t d1• chefe da p01'Luria p t! lo porteiro ; · 
lti a tfo po!'lcfro pelo ajudante de. porteiro; 
i1 a de ·ajudantô de porteiro pelos continuo::;; 
.i a u•~ cuutinuo pelos · scrventés . · ' 
.\ !'I . . HU. Para a ·promoc;ão-Oos funcci•mar iús a Mesa da 

i:ama1·a tumi.wá cm cont...'l as informações do director da Se-
1·1·ptaria. qu:rnlo; · 

rr) a11 111crccimcntv do funcc ionario, a1;ircciudn pela sua 
·apill' ic lail<' d .! t 1·abalho. ª~'°iduidadc. dcdicac;ão ao servico o 

c".l1111mlencia. comprovada::; .no dC$Cmpcnllo das ~uas funcções; 
b ) ao Lernpo tlc ::;e r viço cl'feclivo, pelo liv ro do ponto, na 

cla~H~, ou categorià, a que pertencer o funccionario. · 

SECÇÃO VI 

Das liccnça.s 

·Ar1 . 183. Bm ca:-o uc molestia comprovada. todos os .em-
111·,.~ad11~ da 8Pel'dut·ia ua. Camara dos Deputados tecm di
rnilu ao ;.:0:-10 · de licenca para tratamento da saudo. 

~ I ." E~t'ls licenças. nos termos da legis lac;ão vigente, slo 
L~JUCt!tl iúa~. poc qualquer pr az.o, pela Mesa da Camara. 

§ '.!.• 8cd "Ubmet tido á .inspecoão de sa.ude o empregado 
que ~olicitar lken<;a para tra..tamento de saude . · · 
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~ 3." "\ iu~po..:ção de 5auuc podel'á :ser rcalízada pefa 
Cummbsào de ~auUe Publh:a da. Camara. 

§ '!'." A : 1c('°n1,,\a pl)d<lt"á ~er con<:edida: 
a ) até . quinz(~ diai; .pelo Dit·ecto1· da ::$cc1·clada· 
;,: at~ t!'ic.!a <lia~. pelo :l " Secretado; . · ' 
e) 'iJor t]Uah1ue1· tempo a mais pela Mesa. 
~ l." l~'icarão sem· effcilo as li<:enr;as cm cu.ju gu~•J uün 

cut~·arem àcnt.l'll de Lriuta <liai; aquelles twl'! quacs ft.irarn 1:•.•n-
t;Cd1da:s, • 

Art. ~ 18L 'fvuu u funccivnario au:)cnt·~ do ~xeri:.iCío 1k 
::1cu c<1.ri;o. salvv em cowmissão da .Mesa, pel'dc a graJ, í fira~;i(I 
uos ::.cu~ \'Cnl.iinicn.Lo~. que s e!'á attribuida ao seu :suhstitutu 
dovi<Jarm.mtc de<:ignudu. · · ' 

l'aragi .. w!Jo u1üco. O rurn;cionario em licerJ~a para lr~tar 
uc negocios, que lhe será concedida nas mcsr~a::i c\lndi4:~1e~ dl 
por molc~tia. perderá lodoti os vencimento:>. Quàlqu r.w Jkur1ç'.1. 
ncs:>a h~put.he::H!. ~·~1·á iOllll'Oroga.\•el vor mais r.le dous ª""º'· 

.'\t'l. Hlt. t:• !'ici'lo ao hmccionario renunciar, em qtial
quer temvo. a licon~a cin cujo goso se acha . 

SE.CÇJ.O Vil 

Da ap.08.cntutlvriu 

Arl. HW. .\' à1H.1scnladoriu do:s funccionarius ria Scc1·c- · 
taric:. da t;amara . l.lo:! Deputados ::;c1·á regulada pela:s di:;pu>i· 
1;Üt!S do arl. 1~1 ua hii 1\ . ::l.U2•Í; de 5 do jancil'O de i\,tl;j, na. 
<lUillo _que J111_i.s rv1· 11.pplicttvcl. 

l)a c.z:o1tc1•at!áo 

Arl. J~i. o~ cmprc;,-adu:> da ~ccrctaria t.IG. GallHlt'a ~r.·l'k 
clh-pcu~auo:; a :;pu pe.diclu e. cxon•lra.dos quaudo não ~crnn•m 

· ~CUI. . ... · 
. ~ I." O:; run ·•:iunarin,< ('ti.ia i!Oill('a1;iíu . t.Jepcmlcui UI~ av-

{ll'U\:ai:ãu ~a 1:a1n1ú·a ~ó puucrã';) ;;cr d.ispcn::;ado.::1 ou cx~n~1!1'a-
do~. mr.~1.h:inl e prot:e~so ar.h1u111~lrall\·u e :s11l1 11r11111 1 ~\.a da 
~k~a. . . . . 1" 

~ ·! ." O:< 1•111111·cgaiJ1 Hi t.IUL' lcn l1um niai~ 1.k dc1: ª·"""' .~ ~ 
~cl·vi~:o vubl ico i;t'1 r1odct·ãu ~r.:1· cxonm·au~~ \.IOl' · ücl1uen11.:a· 
<la C:u11:1m 

~ :3." l;arn dfcilo du § '.!." iJc~lu ãt·tiso ::;ú sct·á l'oul:ttl11 tJ 
tcrn11u dt~ :<!~ t·Vit:o cm fuu ct;õcs i'ctlcra\!s. ,:,, 

ArL 1s~. O::i cm1>1·cgado:> qlrn deixarem tJe L'111111 1a r'."J~ · 
~cm i.:au~a ju:.:t.i t'icad~. ~levidamcntc co~p1·0\•atla._ vur· ".1.ª1

', 11 tr-inla. d1~~ t:':'n.;é o.:uti~u~ º\l. \';CS:>e1~la mterpoladu:-;, t1u1.1nf'.11w 
:mno lcg1slalt \'O, serao c9n::;1dcra.uos comu . lcuúo ubam.loii. 
O ClllJ.H'lJC:O. , 
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TITULO V 

,.isposições geraes e transitorias 

CAPITULO I 

Art. 18fl. !•unccionando a Secretaria no Senado como ;;\r
Cr()taria do Cong-resRo, pelo seu Regimento Commum. t.rmdo a 
sru cargo o arrhivo de todos os papei!' e documentos. os rm
prrgados da Serrclaria da Camara dos Deputnrlo!:: rollabora
.riio rom º" da Serretaria do St>nad~. 

Art:. -100. As fnncrões rlos rlivrrsns servcnitrnrio~ rla Hr
"'"~taria são rJe accCtrdo rom ·a lcgislacão vigente incomJ'ali
,Yr.1,:; com quaesquer J'uncr,ões publicas federar~. f'st.aduaes e 
nrnnicipaes, de n!1meac.ã.o, ou dri ronf.rarto. qur. tenham de sr•· 
.f!r> ;::rmpenharlüs nas horas do expedirntr rla rlitn Sccrrl.nria. 
011 na.~ horas do trabalho da Gamara. 011 dr ~uns Commif<sõe<:. 
na 1•porn em í{lH' se rflalizam se~sões. 

Parngrapbo unico. O exercicin de íjualquer des~rns fun
rr,õrs por fuoc~ionario da Secretaria importa na renunria. do 
""11 log:ar, 11u e será, logo dP<poi l' dr t'omprovado, rtn<ln. pela 
i\Jrsa rnmo ado aenbado. 

Art.. 101. Nenhuma proposi0ãn modificando os srrvicos 
da Rerretaria, ou as condicõ r;: do ;:eu pessoal.. mesmo em pro
.irf'lo dr lei •.n'l}amentaria, poderá ser submetüda {t dclichra
r.iio da Cam'.lra. ou de sn~s Commi~SÕf!~. scm parerrr da Com-
missão dr Pnlieia. · 

§ 1.º Os f!mprr,gaiins dn Rf>crrl aria da Gamara dn ;: Drpn
tarlM, !lllf' 1.c-~m vrncimeTJtm; irlentiros são considerados, para 
o nugment.o ·iesses, col'nn pertenrentes a uma c; 6 r.lassr. ainda 
(fllf' tenham :-Jenotnina('.ãO fl funcções diífr.rr>nf P.S f' fllWlrn r,.nm 
a srrçiíes div~rsns. 

~ :2 .º i\fo será per111it.tidn o augmento de vrnciment.os. 
nr>m mesmo 9or equiparação aos de cnrgl) rom rlenominai;iio 
e funrriír~ "'' melhantc;;. <la outra í'.asa dn Congresso. ou d ~ 
0111.ra r:·rpar·: i '.:i10 1'1•rlrral. a niin srr dn tnrla a rlassr. rl.r nma 
.«Ó \'f'Z . 

§ 3.º Em interesse do serviço, e:xcluir:los oc:; teehnicos da 
tarh~·graphia. o director pod1~r:'l nutnrizar. rnm. a approvaçfio 
da 2\fr-sa, ro por solicif.ar,iio cio:; interrs ~ ndos, a .permuta, te.rn
poraria, on permanent r. rto rxrrcici0 tie f1mc0õr>s de f'mprr
g:ulos qur trnham os mrsmos vencimrntM, lran.-'frrindo-os, 
a :::sim. dr .;:; rcciio 011 dn s1rnc; divi c;úrs . 

§ 1.º Tnrlrpenderã.o dr aprovacã.o dn Me~a ª"' t~ansfl:>
rrnria;; de srrventP:-:. on d(' r.ont inno<:. noc; Ya1•10<; srrvwos da 
senrtaria. 

~ á.º A não srr ai:: f\xprrc:;Ranwnte rr-Yogada;; nestr Regn
bme.nto. ficam assegnraca!" aos actnars empregaâo~ da Ser re. 
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taria dn Camara doa Deputados ns vantagens .n re~alins de 
que u~m direito, pala· 1eglsla0ão. 

. CAPITlJJ,0 !} . 

. r>tSPOSiÇÕÉS 'l'RAN St't'ORlAS 

Art. 192. Ao!' fnnccionarios qúe percerbcm maior"~ n1· 
cimentos de que o!l oon!'ii;nados neste regulàmenLo ficnm oi 
mesmos mantid1lS, a.t.é qtw i;P.Jam subsutuidos n3s .funcçõis 
que ora exercem. 

Art. H>3. :'\[o haYr.t·:.\ empregados na Secrct.ari:i. além 
dos ·do qua<lr~. · · · 

Arl. 194. Esle rogulamottto entrará em vigoi· ·n ·t rlr ja:, 
nciro de 1 D2i. · 

Ar.t. 1!15. Rovogam .. sc a.~ disposiçõbs em cClntrarin. -
Bwm,, B m.mlào. prMi<l.cnte. - ·· A-t1dnr.de B e: e1r<1, 1" sem·. 
f.lu•io ·. ~ .ftn•eriaf. lnmru·tirre, .2• Sr.eret:ttlo. 

JNDT:OE 

TITULO 1 - Dn Seoretar;ia. 
TITULO II- Dos Serviços. 
Cn.pitulo T-..., Do expediente .· • 

Seocão i - Da correspondencla recebida. 
Seccão ' II - D11- corrc.o;pondcnoia oxpet\idn. 
Hec-0iio III - Do protooolio . 
Reccão IV -J:ra s~·nopse. 
Sccr,ão V - Dn. veríficncão dos poderes. 
Sec(}íio VI - Da: convocaciio de reuni~s. 
Rr.cci\o Vlf -- Pa f'"}'Pf'dicãó Ili' nnrnm~ntm:. 
Secção VllI - D:i cobrnncn ele documento~. 
Secção TX - Dns inf'onnaciles. 
Sect.ão X - Das cópins. 
Secção Xl - Das ccJ'tidõcs. 

Caipitnlo rr _:_ Da~ netas. 
Seooii.o I - Dns Mtas mnnuscriptnsi. 
·SMQilOU - DnR MUl1' i rnpl'eRSl\S . 
.Sccc:fio nr - T'>n 1 íi;tn d o preser ~ll. 
gMçüo IV - -Dn list.11 d~ chamada. 
F.ccçl\O V.._ f>n listn de Co!Timi!lo)'l.ÕeR . 
Rrir.cn~ Vl - Do111 avulso~ 1rrprrs~oi;;, 
~N.-(:!'ill VIT-- nos dcxmmontoll. 

r.:ipi1.nlo IH - Dn pnrtnrlR . 
í-i1w.1:1\o l - Da con11N·vaoílo e litnpm:n. 
8ec~itO H -- Dn Mi?i::h. 
~oo,:li o llT - Do gabinete_ do Prosid~nte. 
Rr.cciío IV - iDa conduccao do Presidente, 
Rer.cllo V - Do gabinete dos Secret.arios . 
He~~lío VI - 'Dns salas do Commissões. 
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Rr.r,çlio VII- Da sala dos Deputados. 
l'\r.r.~fío VIII - Da sala .de espera. 
~rrçfi(I IX - Da sala -dos abnpéos. 
~r,r.1,;ão X -- Do elevador. · 
~er.<,:fto XI- Da imprensa . 
Sr.cção XH-·Do ingresso na Cama-ra. 
Sl)Cção XIII - Das tribunas. 
~11ccúo XIV - Das galerias. · 
SFJl~GiiO XV -no"" bufete. 
i:;P.r:cão XVI - t>a bandeira. 
~l'!cç iio XVII - Do correio. 
~r.r.~~rro XVIII........,, Do · tel&grapho . 
~r. r.ciio XJX - Dos telepbones . 
$rwção xx~Do jardim. 

f.n,pil11lo IY - Da policia. 
Sr.ccão I - no recinto das sessões. 
Sr.Cl!ão n - Do recinto das Commissões. 
~r.r.ção III - Iias dependencias . 
~r.cçiío IV - Das immedia.cões . 

r.ipit.ulo V - Dos debates. · 
. ~ect~ão I - Dos annaes. . 

Snccão TI- Dos debates systhemaUzado~. 
Cnpit.11!0 VT -- Da bibliotheca. 

~r.ct;ão J - Dà conservação. 
~r.r,i;ão n - na catalogacão. 
f'.:<'c1:fto TU - Oas permutas . 
i:;r.r1.:.no lV - Das consultas. 

r.npilulo \' fT - Do archivo. 
~('!'C:lio l - Da conservação . 
:-<e1·r.;iio TI - Da cataloi'ae.ão. 
St!i:cão rn - Do ar.ch1vament.o. 
Snccão TV - Do desarohivamento. 

Cnpjf.ulo 'VTU - Da contabilidade. 
~r~(·cúo r - Da escripturs.çl'io. 
~"rc;iío H -'Dos Jivros de ponto. 

i&3 

i'1•t·c:io HI - Das fÕlha!'! · de pagamento.-· 
!'iPt•r.; iio fV - Da dii'écêifo dos Deputados- fl no pessoal d~ 

Secretnria, 
~l'r1;ftn V - Da t•emessa e recebimonto de publicações. 

Trrm.o m - Da d iv isiio do serviço. 
r.1111if11ln T - Dn Directoria Geral. 
r.111lif11!11 rr-Dnf; secções. 
Tll'UT.O l'V -- no pessoal • 
. Cn1lil,u!n t - I!.a nomeacão. 

1-'c•(:(:(in .t - Dos concursos . 
. :-;N:~ão [( -Dn pos:;:e e exercicio. 

r.a111L11!11 TI - Dos deveres. 
Cnp!Lnlo TTT - Das att.ribuiçõei::.. 

~"rofío I-Do director. . 
~r.1· 1:~0 Ir.:.... Do vice-d.iree.tor . . 

• SMçao rrr - Dos· cllefes e sub-chefes. de secção. 
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Secção fV - Dos chefes 1fo l';ervic.o. 
Seccão V_:.......Dos 111'i'iciaes n -::.:lol.b-offieiues. 
Secção VI - Do~ c.on:o;er\·adorris. . 
Secção VII--Do>: auxiliares . 
Sec(;ão VUT -Dos dactylographos. 
Secção IX - Do porl.i!iro. 
Secção X - Dt•s r.ontinuos. 
Secçã.o XI -Dos serventes. 
Secção .JU - Dí!~ guardas. 
Seci;ão XIII - Do zelador. 
Secção XfV - Do~ tachygraphn1'. 
Ser.cão XV - Dos redactores rle debataa. 
Secção XVI - Dos revisores . 

Capitulo IV - Da~ penalidades . 
1Ca·pit.ulo V - Do.~ -direitos. 
· Secção J - Dos vencimentos. 

S1'r.4)ão.,.H -·Das gratifica<;:ões . 
See.i;fio IH -Do~ descontor,;. 
Recçiio IV - Das snbstituiçõf's. 
SPcção- V - Da.<; promocõcs. .... 
Secção VT .;_ Das licenças. 
ii'eccflo VII - Das' wosentadorins. 
~e~CiíO \'fll-- Oa>. exonera~Õf'S. 

TITULO V - Disposições geraes e transito-rias. 
Capitulo I - Di~osícões geraes. 
Capitulo II -.Diposi1:-õ1~s t.ransitorias. 

PRo.rnr.-ro DE RESOT.tJÇ.\O . l>A CAMARA N. 6, DE 192.(} .. 
A Commissiio dr. P!>licia da Camara do~ Deput.adn~. oh~-

. <\P.l'endo aos prt'enit.ol'I rtos arls. 1S da Constituição rla Rnpu· 
hlicn. e do!\' :irts. 3G e rcspect.ívns paragraphoR1 iM. 238. pau· 
grapho li" e ~/t1 dtj sru Regimt>n!o Int0rno, offerÚP :'t ron<.1· 
rll'rnt;ão do pl<'nnrio p ro.i<>cto de rrgulam1:-nt.o doi'l ~P.rvi~o~ de 
ima Secrotarin. · 

Sala das Comrni~sõe5;.. 23 fte outubro de .19'20. · '."'. /l1m1i1 
Bi•nndii..Q,- PI'~!:.i-<lcnt.e. - A11drnrli? Bt>Zl'rr11, i"· $err1>!nrin. -
Co1:ta Rer10, '.~~ Se.rrf'lario. · " " ... 

Regulamento da Secretaria ua Camàra dos Deputados 

-TITULO I 

Da Secretaria 

ArL 1." A B~r-rct.nrin rln C..amnn1 do.~ J)p;puiados tr.m n ~r.u 
runct:-imc>nto. nns d·isro~ii:õ1~s con~lit.11eionaf'~ 11un - prP~~c ·rr.,·em : 

1.~ A ~aíla uma das 1Cnmarn.c; rto Poder Legislntn·o . com. 
pele: · · 

Veri.fic!l.r r rr!lonhf'cer os poderes do8 i::eus. merohrns: 
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'RJl'gr.r a sun l\fosa; 
1 lrganiznr rJ seu Regimento Interno; . 
n"~'11lar o serviço de sua · )olitica internn; 
Nomear os empregndo>1 de sua Secretaria. {Artigo, pa-

rn!;1'apho unico.) - · . 
:!." São orgf:.os <la soberania nacional o Poder Lf>,gislaHvo. 

11 F:xr;'ntiYo ·-~ o .Judicíario, harmonicos e independentes Mtre 
~i. iA1•I .• 15.) 

:J." <!Cont.inuam r.m vignr, cmquant.o não revogadas. a!-1 
Jri,; tln anUJ:ro regimén, no que, explícita ou impiicit.a.mente, 
min J'(if' rm1l1·:irio ao 'syst ema de governo firmado -pela Cop-~.i- . 
t11i~fin P. ao~ rrrinc.ipios nella. consagrados». (At'l. 83'1. , 

~ 1 :· De• accórdà Mm o art. 2.23 do Regimento Interno 
1fa Cam:u·a. ~10 r.cmpo da ·p;·oelama1:ão dn RepubJi.ca o numero 
e o vr.ncimr:1to dos ~mpregados ria Sec!'etaria. e dós mais 
q11r fnt'rm Hf'Crssario11; .para a guarda e o serviço da Casa, 
~Pt·ão fixa1los nela Cnmara, sob proposta <la Commissão da 
Jl11füia, a •1ual Pslahelecerá r.m re-gularnrnto os direit.oi; e 
llllrihni(;'0r~ dr todos os ditos empregados>. 

~ 2." O~ servi~os da ·Gamara dos Deput~dos far-se-hij.o 
flfla Srrrptaria e rpgcir-sP.:-hii'o por um regulamento a parte. 
(Regimento Interno, art.. 311. l 

TITULO II 

Dos sérviços 

Ar!. ].• o~ sPrvicos da SocrP.tnria da Camara doi:. DPf)U
tad1)~ nhrnn;;r.ni. todos oi; trn.b11tlhos ·que lhe fol'<'!m afff'rtM 
1wln !\!•>.,a o pPla~ Commi,c;!'.úP~ dn Camarn. 

~ l.º EsJrs f;<'l'Yiços r.omprP.h+'ndHiio, aléll,l rtn ou1 rrts os~ 
IJc• PXpNl-ic•!'ll". ri!• r:prrhi111l'nto " l"Xpl"di1:un <IP rorrnspnn

ilPtW!n! dn 1wntt1l'ollo, dl' !'.ynopse, dn . vnrificiRci'ln dl' pndl'ro~. 
ili' •·ott\·nrrH:ão 1.ll' rf'uniiiN•. dn rxpr.diciio r l'nhrnncn ctP fio
rnmPnl 11~. ''ª~ i?1formnçõl's, rlns r.tirins. dns · rf'rl.idúPiôl; 

Da,; nc'! .is, fias li::il.ns dll pr"s<'m,:n " df' ohnmnria. r1n~ 
ll\'lll~n.; lmp:'PR~mo. dos ntinne!l, rlos documl!nlos pnrlnrnPn-
1~1·P~; 

Da p0Ha1'in, dn consrrvnciin, limpozn e nrrnma~i1n 11c) 
r1li!'il'it., ria ~Irsn, do ~nbirn•to " dii r,ondu<'çfio do Pr<'~idPnic. 
rio i::ntiinl'fr rio~ Srcrotarios, 1ia~ saln>1 dns Cornmi~silM, cto~ 
ll•'pU!:ulo~. P. df" flSPE''L'n. da ehnt1C'lo.ri11, elo rlP.vndor, "1t\ lm
rr~n~a. !lo inizre~<>r1 na Cnmnrn. clnio. !.l'ilmnns, dnl'l galPria!'l, do 
1111(1'/, da hnnd~·1ra. do C.orrr.io, <lo Tele~rnpho, dos t11lflpho-
n11'. i],1 .i:wdim; . 

Da 1'º' i/'lín. rio r('C'into dns sc;i.sõl's e dni:; r.ommif:~úrs. d'lS 
dr•1irt\d/'lnri::i~ n da:>. immt}diaçõe!'I li.o rrlificio; 

. n~,~ 1lf'h:\lP!'<, sru apanhnmr.n1o, · cter.ifrar:õe;i., oonft>renci1', 
nt~rlt<:ii•\. l'OT'N~ri,:fio, revis~n e publicnçâ(l; 

Ba hi,hlir.thP.l"a. f;tl:l conserva~fío e r.atalogação, das per .. 
mnla~ e ronsultai;; · 
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.Do arehívo. sua eonservar.ão o catalogação, . rlo arl'hi11 . 
mcnt-0 e desart'hiYnmcnto; • . 

Da cont.'lhilidàde. da e.i;cripturação: dos livros <le pontn 
das folhas de pagamento ~ da direcção dos Deputadoi; e ~ 
pes~oal da <secretaria. 

·§ 2." Todos os sHvicos 'da Seéretaria .~nrão i:;uprridlen. 
d idos. ·Pelo -1° ~ecretarío, que preencherá todas as lacun~ 
dcsto Regulamento e ser.á o seu interprete . . 

§ 3.ft A não ser em object.o de serviço :puhli-eo . . é nlHnlnl~
mcntc vednd:i. a permanencia dé qualquer pessoa ex:t.ranha ã 
Rccretariá em qualquel' das suas secções. 

§ .\.0 0~ empMga.dO!I da 8~<',t'@laría I\áCI poderão, sob pena 
dl'l responsab1li~nd~ • . que irá da aavertencia :~ demís!;[G, for. 
neoer li~ - parf.of';, verbalnwnte ou p<ir escripfo, quaesquer ia. 
farmaçõe~ sobre O!' assumptos em estudos nas ·Commi,,ões 
da Camara. 

. § 5;0 As informscões sobre os assumptos em asf.uclo~ na; 
Commistiõe>. serão prestadas, .vl'rbalmente, ou por P.scripta, 
conforme forem requisitadas, nos President.es das Commis
sõ.es, 011 aoi;; Dep~t~dos, a 1:1sse~ por det~rminação dos Pmi. 
dentes fias C<>mmlssoes. ou do f Secretario. · 
. · § 6.º E' li<'ito <ís ·partes requererem certidões do :inda. 

menio o~ suas pet.ii;ões '_ao 1° Secretario, ou aos Pre:;irlenl.es 
do . e nmm issõe~. 

Arl.. 3.º O~ serviços da Secretaria da C8mntll dM Depu
tado;; s~rão ordinarios e e-xtraordinarios. 

§ 1." ~erví'=-os ordiQarios serão õs realizados em r.onSP. 
que13cia dos trabalho,~ ordinarióS da camara. 

§ 2." Sêrvic,1s .extraordinarios sel'.ão os realizados cm ,con· 
i;:r11np.nc•ü1 doe; trabnlhos ·da CRma.ra <'m <iili.s 011 horn!'. d1rnr· 
s:is o:}s rte;;tinMSàs · ao~ trabalhos ordinarios . 

.CAPITULO I 

no EXPF.:D1F.NT1!: 

Art. ~.º o experfit>nf P. on s~crel~rin da cnmnra dM nP.r11• 
t n1fos r.onsisL<' i'm: 

n) r<!cP,her, abrir, protoMllnr ~ encnminhnr todn n ror-
rP.i-i(londnncia t<.'crhida. . 

b ) . rodig1r, tn1.âr a~si;nar, protocollnr e flXPedtr toon 3 
Mrrespondeni,in da Camar~: · . . 

r. ) roni;;ii,.'llllr n andamento cll'l lodo~ O!l papeis em plonu-
ri(), on nn!I com missões; d 

d ) redi~ir e f11zer publicar r.on,•oracõe!'. do sessiio. nu p 

ri'unino de Cômm!ssUo; 
P) c~edir e .cobrar documentos; 
fl informn'l' ns nsllump(..os q\l<' lhe forem su.iei!M- para 

PSl!O fim. 0 · ·n~ 
~ ·1.9 Durant(! a sessão lagislnt.iva. CIS serviços ·o~ !º:rn ~5 

da ,Secretaria, com e~cepcão do~ de. debates, t.erlio m1Nn ' 
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12 J1or11.~ de todo5 os dias utcis o dos domingos e· feriados em. 
que n Gamara func~ionar. 

§ 2." O expediente terminará á hora regimental cm que a 
sessão deveria ~er• levantada (arls. 210, 2U o 212 do Regi
mento Interno;. 

§ 3. • Os servi e.os rle debates come~.arã.O ilOm o inicio ds 
;e.si;ãn e term1narão eom a revisão defin it.iva das. respecti.., 
rn;; prorn:: Lypogra,ph icas . . . ~ 

~ .'J.º Hnvendo sessiio nocturna, o director geral escalará. 
oi\ fun1!cionarios que devem .comparecer. · 

ArL 5.0 No interregno das sessões o d irector gerat de.., 
sí::mn r:i os emp1•egadós Qlle devam comparecer oá Secretaria . . 

§ ·l .º Todos os -cmprcg&dos deverão comparecer á Secre
l:fria no primeiro. dia util oe onda semana e no ult.iino dia 
111 il rio r!arla mez. 

§ !!." No 1nfêrr~o das sessões á hora do expediente ter~ 
mi1rn1·ú ;í,:; 15 horas. · . 

:\ri.. ü." Nenhum emp'regado poderá se retirar da Secre
taria. mr.,.1w1 finda a ·hora do expediente, sem que o director, 
geral dí.!r.l:i rn ter-minndo o serviço. · . 

SECÇÃO· J 

Da ~óne.~pc~idenc?"a · recebida 

,\ ri.. i." Tortn n corre!1pondcnc!á da Gamara. e das r.om
rcit~~'i"'· inclusive os ctocuinent.os trazidos em mão :pelos inte-· 
re~;<ados. ou ""º~ procuradores, será recebida pclfi oprt.arin, 
~111\ n nnm<"rnrú successivamente. annotando-lhe a data de re-
rc11rciio . · 

:\rl. 8.0 A t•()rrespondencia que vier COlJl a nota de «OOD~ 
rirl"nrial~ nn «ri>servada~ devcrú !õer entregue, intact.n, ao di ·.:. 
r·~1·tol' gl'rb l ria SMrelaria, pnrn fazer ohegar ás mãos do · dcs-
tinn tario. · 

:\l't. O.º Logo depois de numerada a oorrespondencia re
i:~hitln. n portnri:i onv inl -n-ha no Secretario da Commissão de 
ili,!) il'in. '!UI' a protocoHará r. e1wint-a.ha. ao Sceretario da pre
~iilPnrin. afim ele ser n mesma lida no· expediente da sessã::> 
<ln r.amnrn e d~spa.c.hadn (i.s Commissõei::. , · 

Pnrns:?ranho uni.co. D<'spnchada a correspondencia ág 
C:nmmi~!'ÕI'~. yoJt.ar<í por intermedio 'dei SP.cretario do. presi
dN)r in. no ~ecr~tario 1fa Commisi;ão àe Policia. para registro 
rtn~ dP,.p:ir.hM t pára ref'n-\'ial-a (1 pnrtnrí!l, afim de- que esse 
a tli~lrihnn ;1l'lr.' Commissões . 

.SECÇA..O 11 

Dn cm·re~pondcncia e:cpcdiJ!a 

Art.. to. Toda n correspondencin da. ·Camara. nu de iuas 
f!nmn1 i~;;:õl's, sel'tí f~ita em duplicata. fícando retid~ uma cópia 
Para >er convenientement.e. archivadn. · 
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~ .1." ~enh·1ma t.orrt>spÓndl".ncià ser.á expedida sem S?r 
cnnYemenlt'mPnti> num<>rada <' · pi·otocollada. ·. 

§ ~-" A rOnl'spondenciu da 3fesa ser:i ·i'e9igida. q1rnndn 
a..c;;,, im fOr eon\·eniento, pelo Bccretarfo da ·presidenci:i. " ag d~s · 
Con!mi~:::õPs pelns l'e!':.pcctiYos Secret.arios. · 

.. ~ 3." 8e~·á estabelecida 1'ranq~ia telcgra:phi-0a, r.as Hnhn1. 
~fi wrn~s._ pai:a os mP.mbros da !\lesa e pa.ra os President-'1~ da~ 
(,ommlsSoes. 

~ ,;," ·~st• franquia i;ó poderá ser usada em objrcto d~ 
sl'!rv u;o. 

§ !:>." A Gamàra do!'> Deputado~, d~ accôrdo com o art. 39 
do seu . J'egimento rntf'rnn. r.orresponder-se-ha: 

a) r.om Q PrP.S)dentri da ·Republir.a. por Commis~·õf's 1~ Pl>r 
int.<'rmedio p~~coni do seu Prcsidrnt.e, ou pí)r· me.nsagrn~ pôr 
eR~f' US!';ignadn~: . . 

b) com n Senado, por meio de Cornrnissões, ou '1e off1. 
t'.io!'; do SP.U ·P S&'rf!tario ·an I" Se~retnrio daquelle ramo do · 
Congre8So :'iacional; 

. e ) rom •JS l\Hnistl'OS de ,gstad(), por int.ermedio rle a11a1 
Commissõf'<:, Pm c-onfcrencia~. ou po1· escript-0, e pol' offi. 
eio do seu i ".s~~rnt.arío ; . 

• 

tl ) r.om 'li:: drmnis auto1•idades. por intermPdio rin 1" ou 
rio 2º Sf'rrefario. . -, 
. § s." O papP.l dest.inado -:\ co1•r('spondl'ncia dos mf'mbros· 
da Me;;a, dns DPputáctos e da S"crP.taria não p6de ser usad9 
por õutras oPssnn~. 

SECf):i<J Jll · 

D ó p 1' o f (1 {' o l i c;_1 

Art... Ü. Todos os documentM ~ubmett.ido~ á apr·rriscão 
ela Crunara "r.1·llo' prot.ocollado~ na~ Commis~õPs a fJUP, Dor 
despacho da .!\Je!la. gr. d~st.inar~m • 

. o p1•otorollo r"gii:;tra.rú: 
1} O n'.lmf'1•0 rlr l'ntrndn dn· noC'um~ntn na portarin; 
~ 1 O n~:-:t.lmpto f'm ~ummnrio: . . .. . 
~(. O ile,,:p:ir.ho. df'stinnnd.o .. o .. Íl!'.1 Comm1s~ÕP.S! . 
~ ' 1\ drir!l rle>. ~ua dii:itribui~5o c> o nome do- resrerhvil 

Ri~latc\r: 
r) ) A rlata do parf!C('r: . 
G) Todt)~ ny.; inr.:irlrnl"s (ltir <'llC' rtrterm1nndoi; em Com-

m is~íirs: 1 · 
7' '> O !'l'U nndàme>nto cClm todoi; óf.:. rl<>talhe>~. P.m p Nl(\l'lfl. 

com o~ nom '1' rfo~ nrulforf'i;; qnn 'o di!'<'Ut.iro.m: 
R'• A rialn sln sun rc•mf'!il~n :l.o S1>n:'1.flo: 
fl) A 1l:na ria ~ua 1·<>mC'"!'ª í1 ~nncção; 

1 ti\ ;\ ílal.a dl\ f>Ua ~~nt>cã(\, ou niio san~llo: 
1,l) •0 nHffií'l'fl do dN'l'P.tÓ 1fo S:\rlC't;ÍlO P. :\ fi\l:.l. datR: 
1:.1. " A;;; r,l:l.i.i(·~ pr.ln!' lllHl.e>:. ntio obteve sanccã.o;Di . O/ 
1 :lj A <iat a '=''° CJU(' J'oi pubHl"afla a sancçün no ll;l'w • 

ficiol. 



!IESS.fo EM 3 D.E DEZEM!!l\O D:!! i 9i?0 

§ Lº Quaudo o· documento a prolocollar já -0 houver sidc• 
em annu anlerior. regh;trar-sc.,.hão os índices de tu<los os 
protucollos anteriores . 

~ :!." :\cnl1u111 d•wu111cHtn ,im:lusivc projedos, uc anno, 
antm;ior, t!ev~!'á Sl't' o!Jjeclo uc uclibcração, cm plenariu, OU 
etll C1m.1m1,_;s:in. :-cm sCL' r1o·vamentc prntocollado. 

~ a.• Us livros de protocolln serão escri[tturmlos cm uu
plit:ata, a~siu1 :omu os rcspccLirns índices alpfia.beticos . .pur 
autores e vu1· ll!alerias, destiüandu-se um de!les ·á coinposição 
da syuo psc uJs LralJal hos <lo. auno. 

SE(:J.u 1 V 

Da synvpsc 

Art. i:!. Ao fim de cada ECSsão legislativa. o chefe da 
secção tia s ·Co 111111 i,;sões rcmürá todos o:; livros de protoeollo 
das Cnmmbsõe;; e organi;tará eúm elles .a synopsc dos seus 
trabalhos. 

§ i.º A !:>;VllO[J:;e uo~ trabalhO'j de calla sesSàO' legislativa 
se1'á impn!3Sd nu interregno das sllssõcs pára se1· distribuida, 
ao começo da sc:::são scguint.e, pelos Deputados. 

§ :'.º A' synopse dos trabalhos da Cama.ra addidonar-se
ha a publicação das actas das suas commissões. 

SEGÇJ.O V 

Da i;erif icação de 1JOdercs 

Arl. i 3. Sr·111µrn que oc \·e ri ficar vaga de Deputado, n 
~ecrdariu da Commi ssãn de Policia redigirá, no prazu de 
trc~ dia:-;. a 1·0111municacã11 que. nesse sentido. a Mesa da Ga
mara, por inlcP<ncdio (fo l" 8cucLario, dcver(t ·dirigir ao Go
vcr·110 do J'(':> prcl irn F.sfado. ou ao !\iinistcrio .Jo Interior. si 
a ~aga houver occorrido na rc!)rcscntação do Districto ·Fe
deral. 

§ l .º Si. de11l1·u . de trtnta dias, uão for marcada a data 
d:t c<Ieiçiío p.1ra o pl'cenchimcnto da Yaga, o secretario d~\ 
Goi.nmissão de h1licia di ~so advertirá a Mesa, por interme-" 
dio do t º :::le::rel ariü, para os cffeilos da lei. 

§ :' ." :\o iulcl'rcgno uas sessões legislativas, o sccretari_o 
da Commissão rlc 'Poliçja fará essa communicação ao Pres1. 
dente. · . 
· § J.º Pa,L"a os cffcitos do § 1º, o secretario da {:ommissão 
<k Holida •':Jgisll'ar.á a data da communicação a que se re
fe1·c o a!'ligo. 

Arl. l'i. 8l•mpre que se realizai· um pleito para. a. rcno
'-ur•ão da Gamara dos [),•pulados, ou para o preetlehuncnt.o 
de' vaga. a .:il'L:1·cta1·ia fal'á publicar, no Diario do Co11q1·esso·, 1 
pur E;;tado. di slt· ietos Picitoracs, municipios,. cm ?rdem al
phabelica,. e 5en;lics el~1torae~, . cm sequencia ordinal, - a 
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: ,A:N'NAES o,~ C..-\MAM ~. ' ' . . . 
. - ...... -... - ·-·· -· -· .. 
• ~-- ~ • .J. .... - •• 

t.n~~idu que .. fot·cm rcccllidos .,,__. os hoJetins eleilorac:-;; e ·íl 1~ 
la•~ao .. dos. hvros entrados. ua j5ecrctaria da Camara 0orn lli 
datas da sua expedição e recebimento. · 
. .ParagTupho ·uníco .. A' exeeppã<!_ dos aprese~tados pelai 
mLei es::11tdos :'ilS rcspcct1vu~ Gomm1ssoes 1 de lnquer1to pu á da 
Poderes, a_ ;:;cci·etaría · da Camai·a sl.Í receberá. docun;~uLos au 
µape1s elc1to1·ae.5, ·por via. postal ou telegrapbica.. ' 

. A1·~!. 15. llece.bidos u:s üueuinenLos relativos a uu1 pl~iU! 
clcllur_al, .a Sccrul_ari:.i. da Gamal'a <los Deputados organizar~ 
tJOl' (.hl':!LI' 1ctu_~ l)~C1l..orac::s, ma.J)pa::) da eleicão, ~eriando · todo$: 
u:; tiCUs ll)Utuci910s em ordem a.lphal:ietica e aB l'cspcctivus se. 
0cõe:s cle1toracs cm Sllqucuciu ordí11al. 
· . Paragr:l(Jlw unico. Ne!!ses inappas l'E~gislrar-sc·hão v> 
1·csult.atlos eleitot'ae~ por carididalos, pa.roialmentc, por· se. 
cr;ü.o, e .geral LWlo districto,- assignalando-se as secções Qu~ 
úcixara111 de futidconar, ou de rcnietter quaesquer uos do· 
umucl.'Mo":l eleitoraes: · · · _ 

At·t. 1G. Em rna.ppas, de niUniciPio, serão regi~l1·ados u~ 
resuitn.tlos do tJl~ito, secção por secção, em sequencia ordi.. 
ual, i;um u:s ::icgumtc:;; detalhes: 

u) 11tunero de "cle!toire.s votante.s; . , 
b) nurn(.:L'O de dcttorcs que deixarem de •;o Lar; 
e) numero de eleitores da· secr;iio; · 
d) nume.ro de cedulas· recolhidas ú urna; 
e) numero de votos· de cada candidato. 
§ i.<> Deverá ser assignnda qualquer falha eviueW.·~ iM 

livn.i:s clcito~·Ms, (~omo falta d.é rubricas do juiz fedct'!rt e do 
juiz llc direito e de termo. de abel'tura e de encerramento, 
falla de a~signatu1·as de mesario~ oü de eleitore:;;, fa!ta da 
recunhecimento du firmas, rasuras e emenda.5, .com ou. ~em 
1·e:=1e.l-ve.s, discordancia entre o numero dos sui'fragios e o uos 
\'Otantes. , , s 2." Os prote!::lto~ a que alludirem a!;! actas acverão s~~ 
auuotado~, cvm a sumn'lulo. das suas justificaQões, ben~ como, 

· tia. mesma fó1•m1l, os resp~tivos contra ... protestos. 
· · § 3,u 8emprc QUC- l'ôl' passivei, deverão ser registrada~ 

as . uatas de rcmc::;sa dos boletins e dos livros eleitot'a~ ~ 
Ltua.usquor divcrgencia.8 entre ns _actas de apuraQá<J da. ole1çãt 
e os resultados constantes tlos hvroa . . ... 

§ .}," l'otlo-~ os tlocumcntos e •110.pcis el~itoraes <Jcvcrao 
sl'l' numerados, puginn po1; pa.ginn, e authentioados por um 
carimbo da Secretaria do. Camtu-n. . .. • 

At·t. l'i. En~crrado o processo' ~1eito!,a,1,, ôOín a ~er1flca~ 
i.;ü.o de podl!r•!8, \.lerão devolvido~ M Juiz sçicc~onalt ~r1.u do ºi1 
romottcr no juiz de direito, qunudo so twor. de proc~der 1 
t'lcicíio, ptu"tt n p1·ocnchimenlo de vagll na. rl.lpresont~i;ãf1·t~ 
livros da~ dii'fe1·er1tcs scccões. (Art. 32, § 2", da le1 e ci ' 
i·al). . : d l ii á f ·i d•ttro de . . ;parag1•apho un;cõ. Estu. avo ~1 o ser Cl n c1 lll" 
JO dias, contMos de. deliboraoilo sobre o parecer ttla c,:imn 
são' cumprindo fazelwo ao P Secretario d& -Oamàra. · 1 

citàd.o. § 2º1 in-fine.) . . -~ . . . 
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SECÇÃO VI 

na étJn·vocaç<io de 1•euniões 
. " 

11111 t . . ..... . -
Al'l; 18 •• -\::1 . Commi::18õe::1 permanentes, · ou cspec1aes 

rcu11ir·-~1J-ão. ul'dinariamente, todas as semanas, em dias vre
ffaadu~. . · ~ 

l'ilt·ac;r·a;rho UEic~. O Diurio do Cvnyl'es~·u publicara quo
tiJianatneute, a relaçao üas Commissões, com a designação d1.) 

l111·ai" <~ da hu~·a cm quo se realizarão as reuniõe". · 
.\.l'l. 1 \l. i\ ~·reuniões ext1·aordinaria1! das Commü;sõe~ te

rfi1J lugar por convocação dos res-pectivo::1 PresidenLcs; ex-of- · 
fiei.,, uu a requerimento de qualquer de seus membros. · 

Ptll'agraJ?llo unico. Qua~quer convocaÇão de úommíssão 
ser:l anuuncu1da. pelo. D.iari<J de.· Cong1·esso, com vinte e ctua
lr•i hora~ de autecedent:ia. o designação do. seu· local, hora e 
ohjL'clu. · · 

.\d .. '.!U º" secretarias uas · commissões redigirão oppor
luna111eutc li. mmvocaçiio de reuniões, dando-lhes publicidade 
110 ·Diariu <lu Cong1•esso 

Pa1·a:;ra~1ho uuico. Para a.s reuniõelj exLraordinarias, o 
~~m::laríu lia Gommissão, além da convocação pelo Dio:r·iQ d() 
fo11r1tcs.rn. expedirá óoinmunioações _ escriptas, polo Correio, 
uu pelo Telcgrnpho, _a cada um dos membros da Commissrio. -

. SECÇAO Vil 
'· Da. · e;;1pedição de documentos 

Art. :! l. todos o~ documentos expedidos pela Secrctarià 
tia camat·a. tleYerfl.o ser prt)t,ócollados em livros espeicaes, nGs 
11uu·~~ o destinaLárlo. ou quem 3uas vezes fizer, assi8'Ilar.i 
can;<L. ao momento du recep(,l!lo. 

Pan1grapho unlco. Ao orador que qui::er rever o seu 
~i~c111·.~o. para 1mblioo.l~o na intrega, poderá ser-lhe enviado, 
pa1«1 fiear com elll! em seu poder, até oito dias findos os 
iiuuc~. não :;e lendo dado devoluolio. espontanea, figurará nos 
.l111tm!N o resumo Qlte houver sido feito e ioserLo no Diar.io 
tfo Cu11u1·csso. 

'SECÇ.i.O Vlll 

IJci cob,.a11ra de documento..~ 

.\1·1 .• 2:!. Au· fim de cada. sessüo. legislativa a Secretaria 
1nl1cil11d !llJlj Depu1ado~ que ninda retiverem <papeis ou do-
rn11w11lu,.. tltt Camarn n sua dcvoluçíio. , 

~ •1." Si um membra ele Coromissão retiver e.rn seu PO
d~r. ;1p1\,; rtfülamu1:ão cscripta. papeis á mesma pertencentes, 
11 ~ci.:r1.%1·k' da Commissão communicarâ o facto ao Presi
dQ1üc pa1a os cffeitos regimentaes.. .... 
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§ ~.~ !::li um Deputado· rcuum:ia1· o mandato de l>uputa~u 
ou UL' lllCHl!Jl'O ua .comh1issão e uão devolver todo_s m; papei; 
da Camar·a, 1JUt~ l'clh'Cl'- em seu poder, o sccrelal'JO úa Cout 
rnissffo CômrnunkaI'á o faclo ao :;eu Pres idcntc que ueterm·i. 
nará ::>e offid~ ao 1·cuuuciautu, solicitando-lhe a devida de. 
volução. 

. • SEC(JÃO JX 

Da.~ ·inf 01·maçfíes 

A.rL. 23. Os ~mprcgadtls da Sec1•etaria deYcrão redigir 
· por csCl'H>lo as Jn1ürmac:ões qüc lhes forem . solicitadas pelos 
:ucmbros da :\lc~a. ou pelos Presidentes de Commissõe:l . 

_ Paragra;Jho ui'iico. Estas informacõc~ d~vcrão ser data • 
. das ú . Msignada~. comp1·cbendcndo :· ·. • · 

a) a cx1msir:ão do obje(}to de que se tratar: 
b'. a rr:f~rcucia ·:.Í:s lc~s a que se reportar, com trausi;ripçã•J 

das ú1svi):,;1.;o•!s . nccc:;~arias; 
e ) a indicação pr~c isa dol5 documentos a que se i·cforir; 
d) a in!:lusão de quacs,c1ucr JJapeis allu::;ivos ao assuniplll, 

pu · tlelle clu-.:idativu~; .. 
e) a opinião do informatlte. 

SECÇÃO X 

1Jas cü1Jiu.s 

:.~l'l. ~.j . () :; documcnlo~ c1cstinadu8 «Í.- composi1.~fü1 lyp~. 
graphica. i:;ej.i J)ara a publicidade no Dim·io O{ficial, ~wia _paN 
·a ort;'1.niiação de avulsos impressos. uü.o deverão ser cuviadoi 
âs uffic iua:s l'm o.i·igiual, mas cm cópias. 

§ 1." A:s cú1Jias de quacsqucr documentos· ·poderão ~l' l' me· 
um;cript..a~. •JU da.ct.ytograplladas. . . 
. § ::!.'' As e6pias manuscriptas i>Criio feitas. do prcfcrencis. 
.lJClos segundo8 officiacs, e as li. machin,a pelos daclyloi.;r·aµhul. . . . . 

SECÇÃO XI 

Das cc1·tidücs 

Art. :!5. 0:-" pedi tios de ccrtidõel:l dcvc1·ão ser dirigiilo~ ao 
1° ~l.'c1·clario, l{Uc ul'l qr!spacha~'á. . . . ._ 

~ L" Os dl'Sr>achos ·do :l" Sccrclano. defcrnu.)~1 niqucr1. 
nwnlus do êod.i :lücs d~VC'rão ser aP,r·es1.mt<,lllos ao d 1rcctor go . 
ral., rml'a o ~cu .in2mcdiato ~ cumpnmcnto. . . . ,. ~ 
" ·§ '!.."A~ 1:erlldo1~s dev1~rao 1:1cr pas~adas pelos htm'L'tOll1111~~ 
Jas :SCCÇÕ('S ~Jll (JUC l'.'C mlCf)l~ll'lll't?lll 08 <lOCUlllCUlOs 8 QllC 
~pocl~em. . . . ·~ 

§ 3." Qu:mco os documentos a 1.1uc se rcportannu. º" . " 
Q.uel'imcnt.os 1.k ec•1·~idão. se ~mco!1h'arc!11 cm sec.cües .'.~"·cr~~;; 
o dir•.!clor gcr·al designara o func1conar10 que as deveia levr 
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' 
·• "§ ·4,• Todas as certidões deverão ser subscriptas e autben-
licadas pelo dirootor da secretaria. 

§ 5.º Os originaes dos requerimentos de certidões, com os 
rcspect.ivos. despachos, .deverão ser retidos pela secretar ia, 
para serem a.rchivados, sendo transcriptos, p<Jr extenso; nas. 
cerLidões. _, 

CAPITULO ll 

) 
DAS ACTAS 

Art. 26 . De todas as sessões da Camara e reuniões de 
suas comrnissões lavrar-=se-não netas manuscriptas e d.ar
ie-ha publicij-ade de seus trabalhos' por meio de actas im

·pressas, no Diario do Congresso. 
§ 1.• Os funccionarios da Secretaria, encafregados do ser

viço das actas ctas sessões da Gamara, assistirão a todas as: 
sessões publicas, desempenhando os encal'gós que lhes forem 
commetidos peb Mesa 

§ 2.• Os funceionarios da Secretaria, encarregados do ser
vico de sccrf!:ariar as commissões . da Camara., assistirão a to
das as suas reuuiões publicas, redigindo as respectivas aetas 
e desobrignr~.~e-hão de todos os encargos que lhes forem com
mcttidos. de :i.crôrdo com este regulámento, pelo Presidente da. 
Commissão. 

§ 3. • Registrar-se-hão em liVl'O especial todas as questões 
de ordem re:;olvidas pela Mesa da Gamara, organi zando-se um 
indicc respectivo, af im de facili tar a consulta ·30s preceden
tes, quundo for~m solicitadas informações a respeito. 

' · SECÇÃO 1 

Das actas manttscriptag 

... .. Art. 2i. De cada uma das sessões da Gamara lavrar-$e-ha 
uma acta rMutiscripta, que deverâ ~onter o numero dos Depu
tado~ prr,scmtes e o dos ausentes e uma exi)OSição succinta 
dos trabalhos. . ·· 

~ 1.• Es.:ia acta será lavrada ainda · que não haja sessão, 
POt· folla de numero. e, nesse caso, mencionar -.se-hão nel~a. 
G; nomes dos Deputados que comparecerem, dos que de1-
::tarcm de compa1·ecer, com causa justificada, ou sem ella., e 
o cxpcrlicnto dr.spachado. 

~ :2.• Sem ex.presi;a permissão da. Gamara ou ela. Mesa, 
P~r <lc~pacho do i" Secretario, nos -casos previstos ·pelo Re
s1mrmt.o Intn:-no. nlío serú. inserido, na acta. ·manuscr 1pta. ne
nhum documento. 
• • ~ ::i.• Os TJM.ier.t.os , emendas. parec;P.rEls dai=< Comm1S!>.Õ?-s, 
mo1rncõcs r. reriucrimenfoll c;erR o nil'n c1onad0s f'TY'I summar1ri. 

Art. 28. nns r euniões da!: . (!l)nlmi!'l!'.ÕP-s lnv-ra,. ,_~_hf\o 
act:is manu!'r,ri r tas, .com o summario do que durante ellas 
houver ocoor rirlo. · 

e. - V'ol. XlH i8 
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§ 1.º Dessa':: actas constarão: 
.·1 

a) a hora e local em que teve· logar a reunião; 
b) os !IOm(!S dos membros dtl. Co111111Jt11dlo que compare. 

cere:::ri e · os dos que nãu comparocorCJm, com cau1;a juat.i• 
ficada, ou .sem ella; 

e) a di':l!..ribw~ão das materia.s, por o.ssumptos e I\ela..· 
tores; 

· d) pareceres lidos, em sunimar!o: 
e) referencias succ-intas aos 1·ele.torloa lidos e aos de. 

bates. 
§ 2.0 Quanr.lo ·á importancla do. mo.torta em estudo con. 

vier o registt-o ~stenó~raphico dos seus dobntes, o Presiderrte 
da Commiss.lo ·1·equererá ao da Co.mllrl\ as providencias ne· 
.ces~arias. ·· s 3.º LiJa e o.pprovada. ao inicio de cada. reunião, a 
âcta da anterior ~erá assignada pelo P1·esident.e da Com:nissão, ·~ 

~ 4.º Á act.a manuscripta da ullimn sef-lsão ou reunião, 1 
ordinaria ou e:xtraordinaria, da Camaro. ou de qualquer Com-\ 
missão, será redigida. de modo n ser aubmettida á disa·ussão 
e approvacão, que se forá com qunlquer numero., ant.es da 
se levantar a sessão, ou de dissolvida a Commlssllo. 

SECÇÃO 11 

Das actas imp,.aaaa1 

~· Art. · 29. O Diatío do Con(lrcs.M f1Ubltcl\rt1, diariamente,.: 
a acta da sessão, ou das sessões, do dlil nntorior, com todos · 
os dl}talhes -los respectivos trabalhos. . 

Art. 30. Os projoptos, emendo.a, pn.roccros de Comm1s
sões, indicaç.jes e requerimentos, !lôJ'llo trnnsoriptos por e;1:~ 
tenso, oom a dedaração dos seus 11ut.nt•o11. 
· § 1.º Todos os discurs0!9 proi'eritloa durante a sessão SIJJ 

rão publicados por extenM. . 
§ 2.0 As intormacões e os documonlnA nllo officiaes, _11- · 

dos pelo iº Se('!'etario, á hora do oxpodlonte, em summarsos, 
serão sómente indicados na acta lmpraa~n. com a decl~rac~ 
<!" objec.to a qu<.> se rcférirem, snlvo t10 t6r a. sua publlcaçao 
i~:tegr&J reCJU·~·rida á Mesa e por etla doforlda . 
. · § 3.º As iilformai:ões enviadas L\ Camnr·a pelo P<]_der Et~· 

ci;.tivoj a re1uerim~nto de qu~lquoi• Deputado, sorao pub!L
cadas, integr;llmente. na acta 1mprosan. nntos de entregue ª 
quem as soli ·1kiu. · ~ 
· § 4.º A's informai;:ões officiacs de e11ro.olar reserve.do na~ 

se dará publi~idade. 
~ · 5.º ~a acL<i impressa não sr~íl iMC't'ido nenhurn do 

cuminto sem e~pressa permissão ria Cnmn1·n, nu da Mesa. p~r 
despacho do iq Secretario, ~nos cnsos p1•ovlstos pelo RegL-
mento . · ' . na 

§ 6." Set•á lícito a qualquer Depufndo fnzor in~orir, 
acta. ;~fmpressa, as 1·azões escriptas da seu voto, vencedor, ou 
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vencido, redigido em te.rmos conclsos o sem allusões pessoaes 
de qualquer aa~ureza. 

§ 7." As a-0tas (ias reuniões ·Publico.s das Commissões se
rão dadas ú publicidade no Diario do Couure~·so; no dia. imme-
diato ao d~ -:eunião. · 

SECÇÃO · III 

[Jà lista de presença 

. Art. 31. A' entra'da do recinto das sessÕês; um funccio
nario e.lo categoria 'da Secretaria irá annotando os nomes de 
todos os· Deµu tados que compareçam, para os fins dos ar -
tigos 2H> ·e :.117, § :l º do· ar t. 224 e §§ 2º, 4º e 5º do art. ~27 · 
do RegimenLv Interno. . 

§ i.° O Pncarregado c:la. secção de cbapéos communicará ao 
enca1·rcgado -ja lista de presen1ta a re.llx·ada de qualquer Depu
tado, n.fün rie que essa communicaçio seja:, immediatamente, 
tio.n~miltida á Mese.. - . . · · 
. ' § 2.º A lista de presença conterá . ós ·nomes d<ls Depu ... 

lados, segundo a denpminacão parlamontai-. 

SECÇÃO IV 
Da lista de chamada 

Art. · 32. Serão o~ganízadas li.~tas de chamadas dos Depu ~ 
Lados, obedecendo á seguinte ordem de i'eprósentacão: . 

Es tados, do norte para sul ; 
, J)istrictoi; ê!ei.toraês, em, sequencia ordinal; . . 
. Nortlcs parlamentares, por districto eleitoi:'ãl, em succes-

sao alphabetica, · . . . · 
§ 'i : Quando houver mais de uin Deputado com identico 

nome parlamentar a. Mesa da Camara providenciará para. a 
dístincção . · . 

§.2: Si nenhum dos Deputádos de nomes identicos quizer 
modificai-o, a Mesa os distinguirá, referindo-se ao EsW.do que 
cada qual representar . · · 

§ 3.º N1 hypothese dos Deputados de nomes · identicos 
serem rcpre3entantes dé um mesmo Estado, far-se-ha refe
l'encia aos s.:-Js districtos eteitoraes . 
· § I\.• Si "º verificar identidade ·de · nomes em represen .. 
tanlcs de um .nesmo dístri'Cto eleitoral, a Mesa da Ca.mara fi .. 
xa~ú as denol'!linacões parlamentares de cada um, de módo a 
ev1ta.r equivoM. 

SECÇÃO V 
_Das listas de Commtssl1es 

· · . Arl-. 3-3. Deverá ser org~nizad&; em todas as ses~Ões legis-
1Rt1vas, uma · lista das commissões da Gamara, permanentes 13 
lempornrias . .. . 
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§ 1.º Na.'. lista das Commissões collocar-se-ãó os nomes 
dos seus m•3rnbros ... por ordem alphabeticll, 9e3ignando-se as 
Estados que representam e a data da sua ele1çao, ou designa
ção, para a Commissão e, nessa hypothese, o nome do seu 
antecessor. · · · · 

§ 2.º Os PrP-sidentes, Vice-Presidentes e Relatores pré~ 
viamênte ded'gnados deverão ser assignalados nessas listas 
assim como d~verão ser registrados os nomes dos funcóionario~ 
designados para secretario· e do continuo. da Commissão. 

§ · 3.º Ne:;sas listas deverão ser annotàdOs os dias e a5 
horas das reuniões ordinarias de todas as Çomissões . 

. ~ ' . ._. '· ... I 

SECÇÃO Vl -~-. 

Dos avulsos impressos 

· Art. 34. De toda a ma teria a figurar em oroem do dia, 
e de toda. aqll~Jla que a 'Mesa ou as Commissõe~ da Gamara 
julgar-cm nec·~ssa1·ias, tirar-se-hão, na Imprensa: Nacional, avul-
sos impressos. .. . ·· -> .. • 

§ 1.º Os sc,..reter~s das Commissões fixarão o numero de 
avuhms, a ímprimii", de cada materia. 

§ 2.º _Os avulsos referentes á. orelein do dia serão com ella 
e) istribui dos diariamente aos Deputados, á sua chegada ao 
i·ecinto das ~essCíes .. 

§ 3.º Os -avulsos sobre· as ma.terias em discussão e em 
votação deverão referir-se em detalhes ás pro_posicões rnspe~ .. 
ctivas. · 

~ li.º Os continuos da Mesa deverão ter ã Mão avulsos 
t-cfcr~cntés. a todas ns. :proJ!.OSições ~m ordeni' do dia para at-
tender a qualquer sollc1taçao do rec1rtto. · 

§ 5.º Toà.a a proposição principal, apresentada_ á Camara 
ncpois de cousiderada objecto de deliberação e despachada áe 
Commissões sérú numerada e receberá uma epigraphe syn- · 
thetica e ref P,r~ncias ao seu protocollo. 

§ 6.º Para a impressão· de toda a materia destinada a 
publicidnde, Qtil'r em ayulsos, quer no Diario do C6ngrem, 
serão feitas as necessarias cópias .. 

SECÇÃO VII 

Dos Annaes 

.Art. 35. As actas impressas, as da Camara _ e . as das 
Commissões, serão organizadas, pot orden;i chronotog1ca, em 
Amur.cs, n'fim d1~. serem distribuidos aos Deputados. b 

§ 1.0 • Os .innaes serão precedidos de relações dos me~ ros 
da Gamara, cios das -Com.missões permanentes e temporarias e 
de indiccs alphaboticos, por autores e assumptos. 

·§ 2.0 As actas manuscríptas, auer as da Camara. gu~r 
ns das ·Commis~ões. serão encaderna:das, por sessões legisla
tivas, e assim reeolhidas ao archivo da Camara. 
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ArL. 36. Para a inserção · de discursos nos At~naes, si o
atilOI' r1uizer revel-ô. assignará a carga e poderá. conserval-o, 
até oito dias. 

~ 1.º Findo esse. prazo o redactor de debates pedir-lhe
ha a restitui;ão do discurso, afim de publica!..,0, revisto ou 
não. . 

§ 2.• Si ilesse -prazo não •se realizar a restiti.ücão do dis
~urso, esse Í'iguraI'á. no A.nnaes, em resumo, ou pelo extracto 
que houver sido feito. . 

§ 3,º Todos os discursos proferidos durante um mez ·dê 
sessão deverão estar, 1por e ..... ~enso, ou em resumo. de accôrdo 
com as disposicões acima, na ImiJrensa Nacional, até o dia 
i5 do mez sêt5t.tinte, afi.m de que a publicação. dos Annaes cor
respondente ao mez anterior sejá distribuida no fim do mez 
subsequente .. 

SECÇÃO VIII 

Dos documentos parlamentares 

Art. 37; L~ Secretaria da Camara dos Deputadog orga
nizará os documentos· parlamentares, systematizanG.o-os por 
assumptos e ·em ordem chronologica. 

§ 1.º Os docuinentQS parlamentares comprehenderão: 
'l) t.aboa chronologica; 
b) taboa alphabetica; 
e) projectos de lei •Pôr extenso; 
d) requerimentos· ·escolhidos ~ criterio da Mesa.; 
~> documentos q)..le iristruani ·os requerimentos; 
f) rnpresentacõe.s dirigidas á · Camara, escC:Jlhidas a cri~ 

terio da Mesa; · . 
a) mensagens do Poder Exerntivo; 
h) pareceres das Coinmissões; 
i) quadros synopticos de andamento dos IJroj,ectos e tra.-

bnlhos. · · 
§ 2. • \ Mesa providencia:i:á sobre a execuç,ão desse ser

viço, ele modo que, sem prejuiz.o dos -trabalhos de cada. a_nno, 
se vün preparando tambem os volumes de documentos de an
nos anteriores, com o material que existe no -archivo da Ca-
mara. ' 

§ 3." Os volumes cic Debates e Orcam.entos de cada annn 
serão publicados antes de ,julho do anno seguinte. 

(JA.tPITULÓ III ~ 

DA POR.TAR.{A 

Arl. 3$. A portaria da Camara do~ Depu~d?a ~uidara 
da seg-urança da sua séde, da conservacao, asf · .-. e limpeza 
de seus moveis, e mais ç>bjectos, do tratamento · , seu jardim, 
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da fiscalização do inSTesso no edificio, dos serviÇos de eleva. 
d9r.! de chaipéos, de salas, gabinete~. · bufete; impr ensa, expe.
d;çao e oobranca de docu:11en tos. trib unas, galer ias, condue<:ão 

. do · Presidon te, correios, telegraphos, telephone'S, direcção do~ 
Deputados e do pessoal da Secretaria, avulsos impressos e 

·b;:mdeira. / · · 
SECÇÃO l 

Dà seou.i-ança, conservação e ~impcz~ . 
.. 

'Art.. 39 . Os serviços de · segurança, conservação e lim
peza do· edifício da. ·camara. e dos seus moveis e demais ob
jectos deverão ser reàlizados pelos continues e serventes da 
Secretada, por deter mina.oã.o do ohefe da portaria . .. 

§ 1.º O edificio deverá ser varrido ao .menos- uma vez por 
di<i, pela manhã,. e, sempre -que houver sessão nocturna, apói 
a $essão ordinaria. - · 

§ 2. º Os apparelhos sanitarios e as · escarradeiras deverão 
ser lavados diariamente e conter solucões antise.i;iUcas. 

~ 3.º Toda a victracaria do edifício dev er'<i. ser lavada uma 
§ 3.º ·Ooda a "Vidracaria ·do edíficio deverá ser ·lavada unia 

vez por sernana . · · . 
§ 4.º A limpe.za tio edificio deverá obedecer aos preceitos 

do. Regulamento Geral do Departamento da · Saude Publica. 

SEC,Çíi.O II · 

Da Mesa 

i.~rt. 4o. Haver! dols empregados Junto á ·Mesa, durant.e 
as sessões, e um no recinto . , . . 

§ 1.º Os empregado$ junto á. Mesa receberão ordens p~ra 
a execução de qualquer tarefa (delta -OU· dos funccionario:i 
que 'a.ili trab~lham) . . · . 

§ 2.º O empreg~do que ficar n o r ecinto deverá :i.tt.ender 
aos Deputados que occupar em· a .tribuna, forn.ecendo'."lhes o 
quê lhe fol:' .solicitado. e · deverá fiscalizar e vedar o in.zresso 
a:lli de pessoaz qu~ ·não sejam Deputados·, ou . empregados da 
Casa, em servu;:o . · · 

· § 3.º Mesmn depois de finda~ . as sessões, .os empregados 
junto á Mes:a não poderã se retirar dos seus postos sin~~ de· 
pois que sahirem todos os membros da Mesa ·e os ftlncc1ona

·rios da Secretaria que com ella trabalham. 

SECÇÃO III 
' . 

lJo gabin'ete do P'l'esidente 

Ar t. • .u .. Haverá. . na .Camara um gabinete destinado cI~ 
clusivamenle ao seu Presidente. 
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§ 1.° Nenhum Deputado., funccionarío da Casa. ou qual
quer outra.. pessoa, terá ingresso nesse gabinete sem ordem 
expressa do. PI'es i dente. 

§ 2.º No gabinete do Presidente haverá telephones, pu
blico e offícial, de seu uso exclusivo. 

§ 3.º Será designado um continuo para attender e.xclusi
yamente ao Presidente. 

SEC°ÇÃ.0 IV 

· Da ca:nducçâo do Presidente 

Art. 4.Z. A Camara possuirá vehioulo para a condueção 
do seu Presidente . 

§ i.º O automovel · do Presidente da Gamara deverá ser, 
seguro contra accidentes. . . . 

§ 2.º O automovel da Camara dev.erá ser confiado a 
guarda de. uma · das garages officia~s. emquanto o seu edifi-
cio não comportar. . · · 

§ 3.• Os empregados designados para servir no automo
vcl ficarão ás ordens imme~iatas dQ. Presidente da Carn:lra •. 

··SECÇÃO V 

Dos Uabinetes dos Secretarias 

iArt. 43. Haverá na Camara gabinete's dos Secretarios •. 
~ 1.• Nos gabinetes dos Secretarios haverá app.arelhos te-

lephonicos, publico e official. . · 
~ 2.º N~nhuma pessoa poderá fazer uso dos apparelhos 

lclephonicos dos gabinetes dos Secretarias sem a sua expressa 
autorização. · · · 

§ 3.º O ingr.esso de qualquer pessoa nos gabinete!': d1s Se
cretarias só será permittido por expressa determinacio dos 
mesmos. ' 

§ 4.º Os empregados da Secretaria só deverã:o pl)nF~t.rar 
nos gabinetes. dos Secretarios quando em ob.jecto de se:·viço • . 

SECÇÃO VI 

· Dei sala âM Commiss4e$ 

Art. 44. As Commissões permanentes terão salas ele 
reuniões préviamente designadas. 

§ 1.º As Commissões temperarias eso,..,lherão as !IUas !=a
las rlc re11niões de mndo a nã.o cnincidirem. essas, ~m t.empo, 
com nr: das Commissões permanentes. 

§ 2.• Cada sala de Commis~õe!'> deverá ter um mwnl des
t.ina<lo :\ 'guarda dn s011 expediente, do seu pMtocollo. do1 livro 
.das acfns e de todos· os documentos e objectos q•1e Hfr.> per-
tencerem. · 
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§ 3.º Q continuo ~estac~do junto á C~mmísslo é. ~oh ai 
ordens ~? ._s-eu secretar101. res~onsavel pe~a boa ord,'r.,i ti.a sala 
de reumoes e deve prov1denmar no sentido de estar a mesm\ 
sempre em condições. para o trabalho. 

SECÇÃO VII 

Da sala dos Deputados 

tArt.. 45. A sala dos Deputados é destinada a palestra. 
§ 1.º Na sala dos Deputados estarão os jornaes do dia,· 
§ ~-º Nessa sala haverá uma d~pendencia do bufete nara; 

o serviço de café, chá, mat_te e bebidas não alcoolicas. ,, 
§ 3.º Além dos Deputados, empregados- da· Cas<o, repra-. 

sentantes da imprensa, em effectivo exercicio na Camara, sõ·: 
conduzjdas .por Deputados· outras pessoas terão ingresse 
nesta sala. · · 

S&CÇÃ.0 VIII 

Da sala de espera 

Art. 46. Haverá na Clamara uma sala de espera para. a~i 
pe~soas que 1procurem ·os Srs. Deputados. 

SE-COXO IX· 

Da <:kapelaria 

Art. 4'7' .' Haverá na Gamar&; um compartimento destinado 
á guarda dos -chapéos dos eDputados, funccíonarios da Casa 
e representantes da. imprensa, em effeotivo exercioio na Ca-
mara, em cabides numerados. . , 

, § 1.? O encarregado da guarda dos chapÃos deve estar 
no seu posto duas horas antes do inicio das sessões ordlnariM 
e pelo menos meia -hora an.tês das sessões e:ttraordinarias a 
reuniões àtra.ordinarias de commissões. 

§ 2." Emquanto permanecer na ·casa um Deputado nãq 
deverá o encarregado da ohapelaria delln. rettrar.-ae. 

SECÇÃO X 

Do elevador. 

ArL 48. Púlo elevador qno existe nl) edificio dn Cnmsra 
dos Deputa.dos só terão subida ou descida os 'Depu~nàos, 09 
funccionarin~ da ~;ecretaria, os rcpre!';ent.antes ds 1m•prond~ 
com effectivo exercício na. Casa, os representantes do. po e 1 

publico e as visitas de distinc2ão. 
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Paragrapho unico. Não só os funccionarios, como os re
presentantes da imprensa e os proprios Deputados, deverão 
abster-se de c.onduzir por ahi pessoas de suas relacôe$. 

, SECÇÃO XI. 

Da imprensa 

ArL. 49. Ga.da jornal poderá ter um representante na. 
Gamara dos Deputados para o effectivo exercício da sua prp
fissão. 

§ i.0 Os jornalistas que não exercerem effectiva. e per
manentemente a sua profissão na -camara não poderão gC>-! 
sar as mesmas regalias dos que a exercem. 

§ 2.º Aos jornalistas· em effectivo exercicio na Gamara 
será permittido permanecer entre a Mesa e as bancadas-, afim 
de melhor ouvirem os debates. . 

§ 3.º Nenhum j,ornalista deverá. se apossar de qualquer 
documento da Camara, ~ara copial-o ou e:rlrahil-o, sem pré
via autorização do Secretario, ou do funccionario responsa
vel pela sua guarda. 

§ 4.º Os jornalistas em effectivo exercicio na Camara 
terão ingresso á sala das sessões pelo elevador e poderão da.r 
os seus_ c~apéos a guardar na chap~arja da Casa. 

§ 5.º ·Pelos telephones collocados á sala da imprensa só 
de;:erão se communioar os jornalistas em exercicio na Ga
mara. 

§ Q.• Todos os annos, ao comeco da sessão l,egislativa, as 
redaccões de jornaes deverão communicar á Mesa os nomes 
de seus répresentantes na Calhara. 

§ 7 .º Qualquer modificação '.feita nessa representação, no 
decorrer da· sessão legislativa, deverá •ser tambem commu-. 
nicada. 

§ 8.ª Os jornalistas em effectivo exeroicio na Camara 
deverão escolher, todos os annos, ao começo da sessão le
gislativa, um dns companheiros que deva servír de orgão de 
suas communicacões oom a Mesa. 

SECOíí.O u; 
Do ingresso 

, Arl. 50. 'o ingresso de pessoas no edificio da Gamara é 
fiscnliznclo pelo pessoal da portaria.. 
. ~ 1 ." Não set'lí permittido o ingresso de pessoal oondu

zmtln armas, bengalas ou guarda-chuvas, nem no recinto das 
sessões e suas dependencias, nem nas salas das Commissões. 

§ 2.º Qualquer incidente verificado entre as pessoas 
~rescntes deverá ser communicado ao ohefe da portaria, ou, 
u~da a sua, STavidade, directament& ao director da Secreta-
1'ia ou, ainda, á propria. Mesa; 
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SECOÃO XIII 

Das tribuna~ 

'Art. 51 . Para as •pessoas de distincção que pretenda 
. assistir ás s·essões da Gamara haverá tribunas que dão pa~ 
o plenario. . 
· Paragrapho !unicl"o. H'averâ tribµnas especiaes para s~
nhoras, p~ra senhores, para ex-Depu_ta~os, para diplomal:is, 

. para mag1~trados, 1J>ar-a altos funcc1onar1os. e para represen
tantes da imprensa.~ 

SEOf}.ii.0 XIV 

Das galerias 

. Art. 52 .. . A:s .galerias -serão franqueadas ao publico só de-
pois do Pt~s1dente declar?.r aberta a sessão. . 

§ i.0 As -pessoas que se destinarem ás galerias devem 
estar ·decentemente vestidas. 

· §, 2.º Nenhuma das pessoas que pretenda assistir ás sês
sões das galerias poderá· conduzir armas, bengalas e guarda. 
chuvas . · · 

·§ · 3.• Nenhum dos espectadores das galerias poderá se 
:tnànífestar sobre as occurrencias dô recinto, nem para 3P· 
p laudir, nem para protestar.. ·· 
· § 4.º Logo que termine a sessão serão Mnvidadas a se 
t~tirarem. do edifici.o da ·camara as pess(>as que a assistiram 

· das ·galerias . 
SEC<}Ã.0 XV 

fjo bufete 

Art. _5.3. Haverá na Camara um bufete para o preparo 
de café, chá. matte e bebidas- semelhantes~ 

§ :1.º E' absolutamente prohibido o uso de bebidas ai· 
cool icas . , . 

. § 2. º O enc·arregadn do bufete e seus auxiliares serão re
$pônsaveis pelos utensilios que lhes forem confiados. 

· § 3.• ·Sempre que se quebrar uma. ou mais pecas da lcuÇl, 
ou outras o encnrrogndo do · bufete deverá oommunic3r o 
fàCto ao chefe da port.arin, a quem apresentará, diariamente, 
uma relação . dos objeotos inutilizados . 

SECÇ40 XVI 

Da bandeira 

'Art. 54 . Sempre q\.\e o Presidente da Camara dcclarnr 
a sessão aberta será hasteada a. bandeira nacional no seu 
edi:f5cio . 
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§ 1.º • .\: bandeira Só Sérá arriada quando fôr levantada a 
sessão. 

§ 2." Quando a Camara suspender a sessão em sigrial de 
pezar, .ou por môtivo de luto nacional, a bandeira será posta 
a meio pão, devendo ser alçada ás 6 horas e arriada ás :1.8. 

§ 3.º Ao dia da bandeira deverá set hasteada com so
lemnidade, na presença de todos os empregados da Secretaria. 

S.ECÇXO XVll 

Dos correios· 

Art. 55. Havera no edificio da Camara uma agen·cia dos 
Coircios para a .ex0pedição e o recebimento da sua correspon
d~rclfl. :ifficial, das dos Deputados e dos seus emprega fos. 

§ 1.º Ji,: agencia postàl da Camara deverá funccionar sem
pre que a Gamara- esteja em sessão, eomeQando o seu expe
'dienle às 10 horas e terminando nunca antes das 17. 

§ 2.º Dnrante o interregno . parlamentar a agencia do 
Correio da Ca.rrtara incumbir-se.:.ha de remetter a. correspon
dmcia dos Deputados que o desejarem para as respectivas di-
recções. · 

SECÇÃO XVIII 

Dos Telegraphos 

Art. 56. Haverá na Camara uma estacão do· Telegrapho 
Nacional para. a sua. correspondeacia official, a .dos Depu
tados, dos funccionarios da Casa .e para o serviço de im
prensa. 

§ 1.º Terá a franquia official nos Telegraphos a Mesa, 
para cada .um ·dos seus membros, os Presidentes das Com
missões e o director i'.eral da Secretaria. 

§ 2.• A franquia telegraphica só deverá ser usada em 
ohJecto de servico publico. · ·· - . 

§ 3.º A estacão telegraphica da Camara. deverá funccio
nar diariamente, ·inclusive nos dias de domingo e feriados em 
que houver sessão, das iO horas .da manhã, até terminat· a 
sessão e nunca antes . das 17. · 

- SECÇÃO XIX 

Dos telephones 

. Arl., 57, Nos telephones da Camara dos Deputados - pu
blicas a officiaes - só deverão fallar . os Deputados, os em
Pregarlos da Secretaria e os representantes ela imprensa em 
P.ffectivo exerci cio na Camara. 

§ :!.• Só com autorizacão expressa do um Deputado ou 
de um funccionario da Secretaria poderão as pessoas estra-
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nhas á Camara fazer uso de seus a.pparelhos telephonicos. 
§ 2.º As communicações inter-urbanas pelos apparelho3 

da Camara só poderão ser feitas pelos membros da Mesa, ou 
por expressa autorização do Dircc tor Geral da Secretaria. 

§ 3.º Nos apparelhos dos gabinetes da presidencia e dos 
Secretarios da .Gamara só poderá fallar alguem expressamente .,_ 
autorizado pelo Presidente ou por um Secretario . 

sreç~w xx 
Do fm'dim 

t.\•rt. . 58 Os serviços do jardim que circumda o edificio 
da Camara dos Deputados estão subordinados, por interme
dio da portaria, á Direcloria Geral da Secretaria. 

CAPITULO IV 

DA POLICIA 

Art . 59 . O policiamento rJn .cclificio na Gamara e de suas 
dependencias compete, privativamente á Commissão de Po
licia, solJ a su~rerha direcção do seu Presidente, sem inter-
venção de qualquer outro poder. ' 

· § 1.º Para esse policiamento poderá a Commissão de Po-
licia organizar o Corpo Policial da Gamara, que se comp-0rá 
de· um superintendente ·e de guardas até o numerQ de vinte . 

§ 2.º Esse policiamento poderá ser feito por força pu
. biiça e agentes de polici6 commum, requisitados ao Governo 

pela Mesa e postos á sua \inteira e exclusiva disposiç'í o. 
Art. 60. Os espectadores que perturbarem a sessão serão 

obrigados a sahir, immediatamentc, do edificio da Camara. 
Art. 61. Quando no edifício da Gamara se commetter 

algum <leliclo realizar-sc-ú a prisão do criminnso. nhrindo
se inquerito. sob a direcção de um dps membros da Commis-
são de Policia. designado .pelo Presidente. . 

§ 1.º Serão observados no processo ·as leis e regulamentos 
policiaes do Districto Federal , no que lhe forem applicaveis. 

§ 2.º Servirá de escrivão nesse processo o funccionario 
de Secretaria que fôr para isto designado pelo Presidente. 

. § 3.º Ü' 'inqueri to, que terá rap ido andamento, será en
viado, com o delinquente, á autoridade judiciaria. 

SECÇÃO 1 

Do recinto das sessões 

'Art. 62 . No recinto das sessões, ela Camara dos Depu
tados, só serão admittidos Deputados e empregados da Secre
taria, em servico. 
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1Paragrapho unico. - Qual{!ucr ·pessoa extranha que 
p~nctre no recinto das sessões, durante os trabalhos da Ga
mara, deverá ser convidada, immediatamente, a retirar-se, 

SECÇÃO II 

Do 1'ecinto das commissões · 

Art~ 63. Os ew:arregados da manutencão da ordem na 
Cama'ra deverão obediencia immediata aos Presidentes das 
Commissões, quanto ao policiamento das respectivas salas, 
no momento de suas r"eÚniões. 

SECÇÃO Ili 

Das dependencias 

Art. 64 .. O policiamento das dependencias da Camara 
será feitn por insln; cção da Mesa ao snb-chefe do serviço de 
policia, por intermedio do dircctor geral da Secretaria. 

§ 1.º Será pcrmitticlo a qualquer pessoa, decentemente 
vestida, assistir, da galct'ia, ás sessões, desde que ·esteja des
armada e guarde o maior silencio, sem dar qualquer signal 
de· applàu;;o, ou' de reprovação, ao que se passar na üamara . 

. § 2.º Haverá tribunas n:serva<las para as senhoras, se
nadores, ex-Deputados, mcmbrDs do corpo diplomatico, ma
gistrados e altos funccionarios, e, tambem, logar reservado 
para e.~ representantes da imprensa, no effectivo exercicio da 
sua 1profissão. 

SECÇÃO IV 

Das imrned'iações 
/ 

Art. 65. O policiamento das immediacões do edifício da 
Gamara deverá ser feito por forca publica e agentes de no
licia commum, requisitados ao Governo, pela Mesa, e postos 
á sua inteira e exclusiva disposição. 

CAPITULO V 

DOS DEBATES 

Art. 66. O serviço de debates da Gamara dos Deputados 
consistirá no seu apanhamento, decifração e conferencia, 
feito por stenographos, na sua audição e correcção, feita pe
los redactores, em sua revisão, commettida a um co1~po de 
revisores; e em sua publicacão no Diario do Cong1'esso e em 
.A.nnaes. · . 

· § i.º Os extractos e resumos, dos d'scursos serão feitos 
diariamente e impressos no dia immediato, obrigada a reda-
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ccão de debates a remetter á Imprensa Nacional os respecti
vos originaes a tempo de se fazer a publicação. 
. § 2.º ü s .dis.cursos proferidos poderão ser publicados na 
mtegra, n.o. cl1a immediat.o, u ma vez que o orador assuma a 
resp.onsab1hdade dessa publicação, m ed.iante seu - Visto -
escr1pto n0 com eco, ou no fim, das notas tachygraphicas. 

§ 3.° A Imprensa Nacional assignará carga de todos os 
trabalhos que lhe forem remettidos para publicação, bem 
como ele todos destinados á composição e impressão em avul-
sos separados. · 

SECÇÃO l . 

Do apanhamento dos debates 

Art. 67 . O trabalho de apanhar os debates será executado 
por um corpo de lachygraphos, em numero de 12, e de 4 
suppl entes, que funccinarão di ariamente, segundo a ordem 
estabelecida em tabclla regulador a do serviço. 

§ 1.° Os discursos e ayiartes serão aipannados simulta
neamente por dois tachygraphos, para o fim de confrontarem 
as respectivas notas, completando-as onde houver lacuna. 

§ 2.° Os tachygraphos deverão indicar as leituras a que 
procederem os oradores para serem convenientemente tran-. 
scriptas. · 
. § 3.º Os stenographos não escreverão os trechos lidos 

pelos oradores, mas deverão indicar as primeiras e as ultimas 
pal avras da leitura, ele modo a facilitar a intercalação a ser 
feita ulteriormente, pela redacção de debates, ou por quem 
de direito. . 

§ 4.º Os tachygTaphos deverão se esforçar por apa,nhar os 
apartes e consignai-os com toda a fidelidade, especialmente 
quando provocarem respostas do oraidor, ou de alguma forma 
influírem sobre a ma,rc·ha do debate. . 

§ 5.º Si alguma vez forem enipregadas expressões vio
lentas, ou menos ·cortezes, os ta{'hygraphos, á vista do chamado 
de attenção, por parte da presidencia da Gamara, deixarão 
immediatamente, de escrever, e na decifração mencionarão 
apenas, de mod9 abreviado, o que tiver occorrido. 

Art. GS. 10s tachygraphos de 2" classe e os ode 3" classe 
farão o apanhamento durante pequenos 1pm·iodos, ·de cinco 
minutos no maximo; simultaneamente, os .de primeira cla.sse, 
ou tachyg-rapllos-rcvisorcs, effoctuarão o apanhameno á razão 
de-20 minutos á meia hora ·cada um. 

§ 1.º Cada praticante acompanhar:á um ,ta.chygrapho de
termindo, com o qual entrará no recinto e com este se re
tirará. 

§ 2." Será dirigidn esse trabalho pelo respectivo chefe, e 
na falta deste pelo sub- chefo, de accôrd0 com o presente re
gulamento e com as ordens da· Mesri da Gamara. 
· § 3.° O chefe e o sub-chefe deixarão de fazer parte da 

tabeila, e, reservando-se, acompanharão, stenographioamente 
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e verificarão o trabalho de cada sessãn. Essa verificação será 
feita antes da entrega dos originaes á redacção. 

. § 4.º No alio cio cada "q1~ar to" ele trtchygmphia serão in
dicados : o numero do dito quarto, o nome do tachygrapho, a 
hora do apanhamento, e, si se tratar de discurso iniciado 
anteriormente, o nome do orador, com a menção "continúa" 
-Ou " conclue ". 

SECÇÃO II 

Dá decifmção 

Art. 69. Effectuada a decifração pelos tachygraphos de 
2· e 3" classes, os de 1 ", que a este respeito lhes prestarão o 
auxilio que for solicitado, farão a revisão da decifração e ru
bricação as paginas, assumindo por este modo a responsabi-
lidade do serviço . · · 

§ 1.º O chefe e o sub-chefe, na fórma da disposi ção ,pre.:. 
cedente, acompanharão e verificarão todo o s·erviço de cada 
sessão.· 

§ 2.º Durante a decifração, cada tachygrapho poderá re - . 
correr, em caso de duvida, áquelle que o houver acompanhado 
no correr cio apanhado; passar-lhe-á, em seguida, as notas 
decifradas, para serem revistas e rubricadas, na primeira e 
ultima · folhas, ou em todas. sendo indicados pelo stenographo 
que fizer a r evisão · os accr es·cimos, alteraÇões, ou suppressões 
que julgar necessarias. 

§ 3.º Ultimado o serviço de commum accôrdo, ·a respon
sabilidade caberá .sir\1ultaneamente ao que· houver feito a 
decifração e ao que tiver realizado a revisão . 
. § teº O praticante poderá assistir á decifração das notas 
do respectivo tachygrapho. 
· § 5.º Indicada qualqu er leitura. o tachygrapho deixará 
em brnco o r esto da pagina· em que tal . indicação tiver sido · 
feita: 

SECÇÃO III 

Da conferencia 

Art. 70. No caso de divergencias - que deverão ser im
mediatamente communicadas a quem estiver dir igindo o · ser
viço, afim el e que providencie como julgar mai~ ac e:t~~o -:
a responsabil idade será unicamente daquelle cuJa opmiao ti-
ver prevaleci do. . . . . . 

§ 1.º Os tachy,praphos. di'rectamerte, ou por mtermed~o 
Çlos chefe~ . no . caso do dnvida acerca de algum ponto, deve.rao 
se entender com o orador, para obterem deste os precisos 
esclarecimentos. 
· § 2.º ,Si apezar de tudn pr.rsist.ir dnvida ac rrca ele algum 
topico. isto tr.rá de ser a0 signalado, por um ponto ele inte~- 1 
i·.ogação fl margem das linhas, . ou. sobr~ as palavras a c_µJO 
tespeito não houver certeza. ~· 
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§ 3.º Feita a revisão, como fie~ di(o, serão os ongmaes 
entregues immediatamenLe pela SLenographia á Redacção dos 
Debates. 

§ 4.0 Na hypothese de reclamação~ a direcção de stcno
graphía tratará de obter que o orador indique os pontos in
criminados, se esta indicação já não tiver sido fei ta e dará 
á Mesa, desde que esta assim o determine, sua opinião quanto 
á procedencia da reclamação. 

§ 5. º Assignalando a responsabili<lade que cada tachygra
pho, determinadamentc, tiver no caso do parag1,apho antece
dente, .a direcção d€ stenographia permittir-lhe-á a apre
senfação de qualquer justificativa. 

SECÇÃO IY 

Da audição -' 

Art. 71. Os redactores de debates trabalharão de accôrdo 
com uma escala organizada pelo dire~tor de serviço, ou, na 
falta deste, pelo chefe da redacção de debates. 

, § 1.º Na escala, o tempo das se!"sõe:> será dividido igual
mente pelos redactores em serviço, de fórma a caber a cada 
um, nas sessões de 11 horas, quarenta minutos, e nas sessões 
de 5 horas, cincoenta minu tos ; nas .prorogações de ses·sões, a 
escala elo 11essoal vigorará como nas sessões communs. 

§ 2.º Os redactores, em funcção, deverão achar-se no 
recinto precisaniente cinco minutos antes da hora que lhes 
estiver indicada na escala e cumpre-lhes, durante o tempo 
do dehaLe qu e lhes competir redigir, manterem-se no mesmo 
recinto, ouvindo o orador, ou oradores, e tomando nota das 
leituras, das citações, dos algarismos, dos nomes .proprios, das 
leis, dos livros e publicações, e, em geral, · de todas as parti
cularidades a que se reférir o Deputado que fallar. 

§ 3.º O redactor que, por qualquer motivo, não se achar 
no recinto cinco minutos antes da hora em que lhe competir 
iniciar seu trabalho, para ouvir ') final dos debates que o seu · 
antecessor tiver de redigir, será immediatamente substituído 
.pelo suppl ente que o chefe da redaccão para isto designar; 
aos supplentes, na substituição dos redactores, competirão os 
mesmos deveres que incumbem a estes. · 

§ 4.º Si, ao terminar o tempo designado -ao redactor, es
tiver fallarnlo um Deputad0, continuará elle a ouvil-o por. 
mais cinco ou dez minutos; e, si neste tempo o orador ter
minar, c.ompetirá ao me~mo redactor a redacção do final , ou 

·deva sua publie::ição !'ler feita na intrr.ga 011 em resumo; si, 
entretanto, o Deputado se demorar por mais .tempo na tri
buna, ao :redactor que succeder ao anterior, e que já deverá 
estar no recinto ouvindo o orad1r, competirá este trabalho. 

§ 5.º Si, ·por outro lado, dentro dos cinco minutos que 
precederem a hora de entrada de um redact.or em 8erviço, 
estando o dito funccionario no recinto, como fiGou explicado, . 
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aibum orador iniciar o seu díscorso, o trabalho a este rnfe
rmt·~ ser~! executado pelo citado reda.ctor. 

SEC(JX.Q· V 

Du 1:orr.ecçiio 

:\r!-. 7'2. Effecluando a 1•evisão das notas tachyg1·aphicas. 
forãn n ~ redad.o res ü maior cuidado em fazer apenas mod ifi -
1·açõc.~ do fónna, evitando quanto ' passivei estendei-a~ ao 
fundo dos dic1rrsos. e. sô tocando nest<'. quando. a." seu criteri v. 
n:conhcr.r.•r r.lll a.bsolu ta necessidadr de assim proced~r. 

$ f ." Qtt amlo o disen rso houver sido publicado cin rc
~1mw. •J dir -=ctor rlo scrvico. e. em sua falt.u. o chefe da. re
daci;ão. rncebcrã do~ redact.orc~. no dia immediaLl• ao da ses
são. a.~ notas. na integra, e as entregará. ao orador-, para que 
e.itc a~ 1·evejn. 

~ ~.· O oradoi· que quít:er r ever o ;;cu discur~o. para 1m
hlica!-o na integra, poderá ficar com elle em seu podFH'. a W 
nilo diai:.. findos os qnaes, não :;e ten do dado a devolu ção. 
ficarfi m1:; Annaes o 1·esumu ql1c houvei· feit.o '" inserto no 
Di.ar io do Cong1·esso. · 

SECC~O VI ., 

. Da r evisão 

:\rl. ·;:r. A cori•ceçãn ty·pogra.ph ica de t odos os t.rabnlhos 
da Cumara será feit::i vor um corpo de r1.wisorcs especíacs . 

~ 1.~ Estns rl\Vi:<ot·l'~ l 1·nbalhnrão j unl.o ú tmprAm;a. Na
cional. podendo, t.ambP.m. rPaliziu· t rabalho nu ·Secretar ia . * 2.• Os revisores ser·ão . immediat.amente 1·ewonsavei1; 
:palas inco1·1·eccóes, err-oii ' ' falta!'. verificadas cm seus tra
balhos. 

1 A1·l. 7 •i. Para a 1·evh;5o J e d iscu rso!; e de quacsquer ou
'lros trabalhoil a ser em ·publ icados no Dim·fo. do Cmi(f1'('ssv o 
cor]ln rlt• 1·evisores fica1·á adstri cto ao m~nor ~spaço de t.empo 
nccc~sa rio a esses· t r abalho< · · · * Lº Para a r evisão '1 l' avulso:;. Auntie~. 0 11 d.ocumenlos 
val'lam<:'!'1l-a r es e· qualqüt.r on lra pllbl icação. o r:orpo d<' r~
"_i ~o 1· r\~ fc1rá prazo prév iamente rixado polo dwf1' d<' SIJll ser 
~l tf). t!n ar.côrdo com as ctP-t.crrninacõcs da Mesa. ou elo di-. 
tPctnr ;,:et•aJ da Secr et ai·in . 

~ '.?.º Uni do!! revisores 1'cr á. designado pela :\lesa purn 
dirigfr todos os frabnlhos dr rovísãn. organizando o iivro de 
ilOlll•J e fism11izancln a ª"'s iduidade dt1s cmpr·egados . 

SECÇÃO Vll 

Da. 1w.1Jlii:a!~áo 

. Al'f . lõ. A publicação d a:; notas tachygraph icas, r,orrf
~ 1dm; ~' t~ompletadas pelos r efü1cl ores, scr ú fe i t.;i · no dia imn1c-

r. - Vol. XIII . H 
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dialq, quando o Deputado que houver pronunciado o res~. 
ctivo discur&o fornecer ao redactor, ou redactore$, P.Tl cl!rr~e:i· 
dos daquelle trabalho, 3: 9cdido destes, as notas, as !eit11ra:· 
as citações que houver :feito e que a tachygraa:>hia Uvt• t· ape; 
nas_ indicado;_ nesse caso, o discurso lev ar á a men çfío rJ,. ~u~ 
<( nao· foi revisto pelo orador >. 

§ l.0
' Na hyp.othes:e contraria, com as· notas q ue l.i \ ér tJi. 

mado, o redactor fará o ext.racto do discurso, e as n ota5 l<Jch~· 
graphicas ser.ão eut1;egue::; a.o orador, para. que clle a.:.. 1"1rrip 
complete e mande publicar no Diario do Congresso, deelaran. 
do-se no alto a data ern que foi proferido o diséur:>rJ de QU! 
se trata. 

~ 2." Si o orador a quem forem entregues as notas la. 
ehygraphicas 4uizer fazer na integra, no dia immedialo, < 
publica~ão do seu. discoso, ou as corrigirá e complet~rá 11a 
(]amara, ou o fará eru sua 1·esidencia, mandando en Lregal-:~ ' 
na Imprensa Nacional, o mais tarde até ·u horà.s ela noif.e 611 

dia da respectiva sessão. · 
!t 3.º No caso do parugrapbo anterior, o chefo .:iu ~r.1m· 

posiriao do Dia.rio do Oontn·esso substituirá o resumo que Ih~ 
tiver sido rémetlidci para figurar na acta pelas nota.~ re\'ista> 
pelo Deputado. 

§ 4.q As notas revi:>tas e complctadq.s pelo Dep-utaJ1i. ~m 
qualquer caso, serão publicadas sob sua. exclusiva responõa· 
bilidade, P. não poderão levar a· mencão de que não fornrn re
vistas por elle. 

§ 5.º Os discurslls proferidos em prorograções da hora d3 
.sessão poderão deixar de ser publicados no clia. im rnetliat••. 
e neste cnso. !'.Is redactore.:; d:nãn rlelles sómente umn 11 nf ici~ 
:pàr;t figurar· na nota respccr.Iva. · · 

§ S." Na hypothese do paragrapho anteriDi', depl)i~ lk 
:recebidas pelo~ i·edactores as notas tachygraph ica:: dm.: di~· 
cursos; •cu.iu vublie.nçfio tenha sido adia da, el!"~ t l' r:i~· ln"' 
dias para oorrigi1-as e completal-as, si o orador l iw~ titet 
fornecido as notas, leituras e citações que houver f·~ i t 1) r 
que a tachygraphia tiver indicado, ou paTa extractllr ,, rc· 
Mumo respectivo. ·: ~ 

Art. · 16. · Todos 06 díscur:>os proferidos · durarik ,., mer. 
deverão . estar, em resumo ou por extenso, · de accôrdc• ,3n111 a; 
disposicões .preceàe1ü.es. na Imprensa Nacional, alé. t' dh\ l<• 
do mez 8eg-u inte, afim de que a t.>Ublicação se faça, de in~" 
que os volumes dos .4.miaes correspondentes ao mez aii tcr1nr 
sejnm distribuidos no fim do mez subsequente. 

CAPITULO IV 

DA BIBLlOTHl!:CA 

Art. 'i7 . A bibliotheca. ser~ constituída pelas obra.s e pr: 
i'iodiCús, i;rincipalmente relativos á Jegislação, ao direito e a 
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er.onollJÍ ::t ~;ocial. 1•. La111l1e111, pelos qae i11tei·e~Sl' r11 a c:11ILura 
llisf.Clrícà scienLifica, 1J"hi ff)sfJt1h ica. . e littera.ria. 

~ 1! A hibliothec:i. ser:i privativa dos :::;rs. Deputados e 
5~nadorcs,. actu11es e ant.igL1s, e dos empregado.:; da Gamara; 
1nas, a juízo do b1blinlhecai:io. ou por ordem do pI'imeíro 
~ecref.ario, podGrâ HW franqueada a pessoas cxlranhus.. -

~ ~-· A biblíotheca J'unccfonal'ú, ordinal'iame1üe. durant.e 
llS rn~zt~~ , c:n cruc_ furwcionar a Camara. da~ 10 112 .. h~ra;; 1fa. 
umnh<.l a te as 11 l,:_: tia. tarde no!< ú ras 11,,!•1,;, ainda que uao haja 
:'C~:;5o; ·e, quanúo houvc1·, vor lodu o tefl'l({Jo que estu dunu·, . 
~rs. Oi:pu Lados. 

~ 3." Fnnr('ion.az·n u h ibliot.hcca. iw$ d fm1ir!J{OS /> dias dn 
fosh1 n:winnal, cn1 qur• f.rab<tlhal' a Can1ar:t 1.~ pelo l•Jll1Pll tJue· 
1hmrr· a ~essão: e uinda. f1 í1•a dM dín8 . •~ ho1·a:< supra- it1dica-
1lo~ . por Mdmn <ln l" ~eçrrf a!'Ío, para a consn 1 La u ri;enle d ():; 
~1·~ - 111>r:11 tndo,.:. 

_-\ri.. 77. HaYc1.·á nu Dib!iotheca livros du reg·i,.: tro do 
w111 h; i~·üo_. doa\ .ãt1 e pt' 1·mu 1 a de obras. 

1 
SEC()ií.0 r-

Da conservação 

:\.rl. 7fl. Os \·11lumcs du bibliol.hr.ca, folheto.::. 1n·r•1)s, An
nae·~· e periodico~; · serão encaderna.dos, ''l'd<!natlos do melhor 
geíto para a sca presel'\o·ação, devendo ser, uma vez <1<.1 mcno:: 
por anno, tratados e cur::1dos t1m a um. ' 

SEC()J.O II 

Da ca.tatouai;IJ.o 

Ari. . S(I . H·avará. lre;; catalogas d e livros: (l sy:;l~malico 
ídecímal ) . o a!phaheLico (1101uinal e do asstlmpto} . o f.opo
~t·apllico (nor estantei;) . 

§ t.• ,) s dois primeirt)s catalogo~ serão orgaui;:a1los "m 
1·artüe~ maa1Jscriptos . .. ou <l~c~ylographados: o ult.imo. l!rn 
I<illlns ele papel, aeon<liciünadas para a coordenação cm lh'rti. 

§ .2.º A impressão dos catatogos systematico ·~ alphalw-
1,icl'.I !ierá feita. quando fôr do cincoenta mil o numc:1•t) dr. v1.1-
h1111 <';; da bibliotheca. 

§ 3.• Além desses cal alogo~ serã organizado o ;nd icn 111) 
rninal e dn as.o:umpto dos Annaf!s parlament.~rcs e complclürln 
" n•p1,<1·lorio sy st.ematiM das leis da Republica. 

SECÇÃO Ili 

Das pc.,.m11tas 

Art. Si. A bibliothec:i da Camara .org~iiará o scn·ic" 
<le rietmu~~ pe~nianentes de suas pub!1cnçoe~ documeu-
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tos parlamen~res, An~es, synopsc e avu lsos de proj1'ct-0i e·· 
P_areceres. de 1mportaneia geral - corn a s assembléa~ lo•i;isla-
ln;a;; nac1onaes ê estrangeiras. . .• 

§ 1.0 Com a.s remessas dos primeiros truballl11s \• · ·~sn~ 
assembléas ser-lhes-á officiados, communicando a. installa. · 
\.'·flO dos sel.'Viços de permutas e s·olicitando-lhes a. devid:i e1ir. 
respondencia. 

§ 2.º A bibliotheca poderá. acc~ilar propo~ta~ ele riadi
cu.Iares .pai·a a p ermuta de: suas obras. que possu ir t:Ill du
pbc.ata; informando o seu e.hP.fe á :!\tesa, por internwui •.> oo 
director geral da Secr etaria. ::obr é a ::.onvenfoncia. 0:•1 i nã\•, 
dessa operação . 

§ 3.º Pàra os fins desse artigu. a .bibliothuca 1 • t • 11 1 ~ li~t-:L · 
vada anuo ~xemplares, em numero sufficiente, rJo::: A1mt!r.s, 
dos documentos :parlamentares, das 1eis do Brasil, da-. .,y. 
nqp::;es de trabalhos e dos avulsos sobre r,iroposiçõt•." ,J,. i11-
t.eres.se universa?. · 

SECÇÃO IV 

Das con.st~lta.-; 

i\rt,. 82. As ·consultas serão feita" medianti~ ped id 11 ua 
obra, escripto em boletim, que será assigrt tdo pelo c"n.•ul· 
tante e servir.á para o levantamento df' estatístic a da hibl i·i· 
tbecu. 

Paragrapho uri.ico. Para a leitura haveri sala ~·-~ pa 1·ada, 
~cm esta.nt.es. a não $PJ'<',m a;.: rln~ dir1·ipnnrins ~· • • nc·~··· hp•:· 
diàs. 

Art. 83. ~ão haverá emprcst imo de volume a. dorn it,il ii!. 
•Ju para fóra da sala de leitura. salvo po1' · ôrdein c:tpre~~u ti•! 
t" Secrntario ~ quando não SC\ trat.:i.r de obra. rara. µara n · 
eonsulta. urg<1.nte de um do!3 Sr8 .. Deputados. que allei;ul' nfi1.• 
a podei· fazer nas horas J1.1 · funcc,"ionamento. ordinurin. ,: 11 <'X· 
tr:i.ordinario, da bibliotheca . . , 

§ 1.º Ncl'lse caso será marcado o prazo maxim1> dP l.t\" 
dias .para a devolucão do livro, dev(\ndo o bibliot.hec-ari11 k 1·:11· 

ao conhecimento do i " Secret.arir1 u inob~l1 1-vnncía. dc~sa 1·1•11· 
uição de emprcstimo . · · . · 

§ ~.~ 0 Deputado QU (' levar qt1alguer obl'U dn b ib l 11.ot.hc•.' :I. 
nos termos do presente art.igo. ass1~:n•á t~arga di:-~t 1~ rm· 
prestimo. 

CAPITULO V 

DO f.RCHIVO 

Art .. S/~ . Ao archivo da Camarn do-; Deput~.dos s•~ rfi- 1 l'I' · 

colhidos todo~ os paipeis e documento~ que tiverem fin du 1
' 

::<eu andamrnto: ou que o não tiverem, <{0 fim da s 1~s:::i'l•.1 11' · 
gislat iva: , 

§ i.º As aetas da." sessões secr e!.as redigidas pd•J :.!" ~e· 
c:retario, i:{pprovadas pela · qa.mara~ untes de levantndt~~ :1~ 
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~G,:~õr~. assignadas pela Mesa. for-hadas eni cnv,.,luçros la-. 
rrarl(l,: •' rubricado~ Pe!l'ls 1 º ,. 2· Seoretarios, com a dat,'l da· 
"'s.•ãri. ~r.rão assim recolhidas- ao archivo da Cama.ra. 

~ · 2." na me;;ma f6rm:.r. prooeder-se-ha com as actas se
creta:; ria~ Commissões. lavrada,; por um dos seü;., mem}lro:>. 
dcsil!,'n:'ldils pelo ~cu Presidente, app~·ovadas ante!'l dn t.ermi:.. 
nada a reunião, fechada:-: P,m envolucros lacrados, datadas •J 
rnbrica<ta.s pC'IO P.residente. e ·pelo Secretario .. 

SECÇÃO' l 

Da con..~e-1·vação 

,\rt. 8.'). Os papei.~ l'CCQ]hido>: an Archivri devP,1·;{11 s~t· 
· r.1nn~n irntemonte acondic innado~ e crmservados L1m í\nvolu
c1·0~ d1! folha ·dP. Flandre~. qiw n~ prnte,ja.m contra a nr.çã<:l 
<too; anhn:i.e!.'> (~ <1n t{>mpo. 

P:.u-agrapho unico. :\ a1·1·umru;ão dos papm-~. ou documen
tos. deYe s'l?r feita rlc modo a facilitar. quando necessaria. à. 
~l.lll hH'lC.a. 

SECÇíí.O lf 

Do. cn.talngar,ão 

.-\1-t. 86. '1'04fo;: os papi'li::. 011 dne111rwnfn.~, ri>rnlhir!o;: ao 
:\1~·!1h-o. 1fav1~rão Rer catalo~ados. 

~ I ," :\ rntalogação f:lr-s•'-ha com reler1mcia: 
1i) úi' CornmissõêS: 
h! ao numero do protocollo. 
~ ~-º Quando nm papel licu ,·01· aidr. J1!st.i nado. a ma is d,, 

\~ma C1>nunisslio ton:rn.r-;:c-ba ptu'il a pret'e1·1·ncia aqnellr. que o 
hrmwr remef.t.ido ao Arehivo. 

s 3.º Os papeis. ou documentos. rde:·enf."."-"' a projec~. 
~~rriri 1•rd.alo~af!0s dl' aert>rdo ~om :is· t"spec.ttYas propogições. 

SEC(J,W lll 

• Arl. 87. Os documentos quE· t.enham tlll'.' :>Ct' rmn~Wdo~ 
::o :\t·rhivo t!(ovt1rã0 sPr relaC1ionario:::. mn prol.ocnllo, :tss1gnadu 
pr.Jo o!'firi;ti qllt' o~ ri'nwf fül'. pas~:inrlo rf!f'iho n rlrnf(' do Ar
~hil·o. 

. ~ !." Üfl r,apeis Cll1 documt-nLO:> qnn .in.~fruirem as pe
hçõ~'s n rflpreR{>.nta.1,~ões dirigidas á liamara :';Criio rcMlhidns 
opp1rtunamentc ao Archivo. . 

. § :!.. º Esses papeis, ou documentos, !'Ô poclerão ser rcst_i
lu1do~, a quem de direito, mediante Ncibo passa.do no. propr10 
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r.orpo dó foquerir.iiento, on l'epresent.aç.ão; prer,ed.e.ndo despacho 
ào i ~· Secretario . 

. ~ 3.~ N? caso_. de sH tratar d1} papeis q_u dooum~nr.ü~ q11r. 
haJal'!l serv1d(). de base a qualquer resoluc;MJ da Camara, doi 
referidos papeis, ou documento~. recolhidos ao arch i\'o só 
stirá. pcrmitticlu d~r-se, a qtrnm dt' rlir:)Un, t''-~l'I idfio ,1r, Ír.11• dos mesmos:" · · 

SECÇiíO JY 

Do dr;sarch h'C!flU'.'llf.O 

Ar t. 88. Os dó'cumentos arcbivados s'ô podt~rão ~,, 1· 1·,;[i. 
;·ados mediante requisição por esCl'ipto, rnhrieufla. pr:-ln I" ~I'· 
cret.ario, ou do Pl'osíd~mte <ht Commissão a que e~f.,~.irun ar~ 
fectos. · 
. Paragrapho unico. Só sotá entl"egue :ís parte.~ qnalqHc1· 
documento mediante recibo, cm petição ctespach3.da p'f'lr. ·t· :::~. 
r.retario. tondo aliás em vista. o § 3º do artigo anteccc!1:ntr. 

·Al't .. Sfl. Ao inicio d~ cada sessão legisla ti''ª f!eriio ri.:,. 
archiYa'rios Lodos os papeis qne não· tiveram o seu andan1enlí.1. 
findo na sessão' anterior. sendo, então, redistribu irlo:; rrlai 
Commissões respectivas. . 

Art. 90. De todos -0s papeis. on docl1m~ntos. flt:~al'd\[. 
vados deverá ficai· nma resaJva, no togar em Qlll! s1· ''ih'lHl
trarem. indieundo a data do dcsnrchivnmrnto r> a tio111111i:-;,<ií11 
a que · for:;i,m. então, destinacio.s. 

SECÇÃO V 

Da cnntabilidadt? 

Al'L. 91. A secção de contabilidade ~omprclrnnM a ""1~1'i· 
pf.11rar:ão ·da rcceit.a e despesa da Secretaria da. Cama1·n. 

Arl. 92. Da 1'eceitn e~ despesa verificadas dnranfe l11il11 ~ 
nrmo fnr-tie-ha .no mcz de .ianeiro. u1l1 hnlnrn.•.o gi'rnl. :t1·.,n111u
n hado dos rospcct.ivos comprovantes. · . 

Paragrapho · nnico. · Estn balani;o. :;eral ser:'l 2uh111r1t i1l1' :1 
npprovnçilo da McM1. nos pl"i meiros din~ rir Acs~Tto da C;1111:1ra. 

Al'L. 9~. Além da csr.ripturaçr.o dl~ rocei ta ,, d1i:-:p•·:::i da 
~P.CrC1taría. a S'l"l'\~ão d1~ eontnbilidacle tr.r:'t a se11 cnr;w a 1''1:1-
1 istica <lo r.omparecimcnto do pessoal, n. r>rganiznr;rin. d 11 .'!~ 1 1 
« almanack >, a expedir.ão de editâes para cOlliHIJ'1'e1H~1a. ;1 r1:
dacção de contractos e ·de cartas de encomm.cndns. o inY1"nlat·11'. 
dos rnoveis R utensilios da. Cama1'll. e a. orgânhmçií.o das r.,111~~ 
<lt\ pagamento de subsidíos, do ajnda de r.ustó r rff' ,·1·111•1-

nwntos -o g1·atificações do pessoal. 
Art. 91i. As despesas com o expediente da s.1~rt·,•1:1r-i:t 11 

serviço ordinario ,'lerão autorizadas· pelo 1 º Setrelar 10. l 
§ i." Pela Mesa, sob proposta do President:e, Sí'rfüJ au ~

rizadas todas as. outras despesas relativas â segurança,· u~seio 
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: P cornrnodidade do edificio da Camara e ·•j·; ,r.mento de suas. 
salas, acquisição de !'.Jbras pat•a a _bibl_iotheca r gratifiraçãn de 
e 1npr·~~ado por serviços extraordmarios. 

§ 2.• N-enhuma compra se fará, para o e:X:fildiento da Se
cretaria, sinão em virtude de contrao~o r.elebrado, P-m con
wrrencia publica, para o fornecimento do r.•aterial de que ca
recer a Camara para o re.spectívo serviço. 

§ 3." A concu1-rencia ficará aberta durante. 15 dias, por 
1'di!a! assignado pelo director, que será pubiieado nos ·1º, 5" 
.~ 14-" dias no Diario do Congresso e em dois r:rrgãnt< rla im· 
pr(·nsa diaria, dentre os de maior circulação. 
· § 4.º Nenhun~ pagame!'lto ser,á _realiza·lo ~cm 1ue o res
pectivo documento tenha. sido, previamen~e, pl'ricessado e .~on
íerido p'Cla secção de contabilidade e t.cnhu " -- Pague-se -
da director. 

SECÇÃO I 

Da escripturação 

;\rL 95. A es~ripturação da Secretaria J;, r.amara dog 
Deput:.;dos far-se-ha em livros caixa, onde se ª~"enlará, diaria
mente. iodo o movimen.t.o de ri:ceita ou desp~sa Ja verba ma
Le1•ial .· 

:\rt. 9.6. Além do livro caixa havfll'á llvl'•)S para: 
11 ; G ponto do pessoal; 
li) o :registro mensal das fn.Has do pessoa1: 
r:) o almanack do pcs~oal; . 
d) o ~gistro de editaes para concurrencia.::; 
•:) o registro de minutas dP, contractos e das cartas <l~ en

commendas; 
f\ o inventa.rio geral dos moveis e •1tensilio~ da Camara. 

SECÇ.íf.ó 11 

Dos livros do ponto 

.\ri .. !.17. Em c:lda di1·rctor!u de ;crvii.in 11:.wcni um livro 
rl~ ponto para rrgistro rio cornrarooitnrnt.o dos respectivos 
rm1·'(•ionarw~. 

Parai:-r:ipho unico. O pessoal ~l11lo1·din:ldt1 i pot·tal'ia as
s_i~11a1·(t o ponto l'Tll livro osp('rinl. 1~onflnõci :i '~n::1rda e fh~ca
hnwilo do óhr.fo dtt portnri:l. 

,.\rt_ !JS_ Ao8 dn'ectorl'S í(,, ~e1·vi1:0 con".:dc o nncr.rra
!ll~z~lo 'lo livro no ponl.n meiri l1nr!\ ant~s d·.l marcado para n 
1n1r1n do' trnbalhos. ./ 
. ~ ·I ." Considera-se como l)heg·ado dl•poi,,; rl:t hora os funl~

~1onal'ins ou-e chegarem depois dl' rm'1•rmrio 0 pnnlo até ú hora 
rio inicio dos tral,;\alhos. 
. § 2.0 Os funccionarios que che~arem llcpois da hora do 
in[cio dos trabalhos serão considerados ·ialtosos. salvo se jus-
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liricart•m. c-onvPlli<'nf Pmrn fi•. · .Jl•'l'ntlfl' n rl i1·r·c·.lne p:1·1·al. ;, nirr. 
ri ,.o do r->eu af.razo. 

ArL ng. A. s~_cç~o d~~ contabilidade· r~la~ínnar<i . indo~ 11~ · 
rnez~s .. de accllrdo com os tiv1:os d<' ponto, ª" faH:is rio pessoal· 
$SC1·1pturnndo-sc com as dendas annotações, para (l.~ effoilo.: 
dos descontos em folha de pagamento o õns promo0õP.s . · 

lJECÇXO Ill 

Das folhas de pa.go.mP.n.to 

Al't. 100 . O subsidív previsto pelo art . 22 da Gonaf.ilufoão 
da Republica iser:i pago a con.tar da data. da in8t a.Ilação ·dn 
Congresso. e, no.o; casos de preenchimênlo de vaga, desrfo a data 
.lP-gal da reunião da junta. apurarJora das 11icições . s. i." Q~ando a data 1-cgal _du reu?Hio_ àn ínnta a 1>11.1·:1d<111 
recahir no mtcrregno das scssoes leg1slatr~·as, u su b~1dH1 mi 

·pago desde o dia da inst.a.llação do Congresso. 
§ 2.º No caso do· Deputado nüo tomar poss0 ~ l• !n ln1 de 

trinta dias. contados do seu reconhccin1ento .. ~alvo o di"'pos\~ 
no paragrapho anter io1·, 11 :;ubsidin St'r-llrn-ha pag·p ,;1ím<'n\e 
da do.ta do compromisso em dcank. 

Art. 101. A ajuda de custo. tan1hern prPvist:t 1w arlign . 
22 da C!>nstituição da. Republica., será paga a todos O$ Depu
ta.dos, indepP!tdl'ntementn dn avl'ri.g-unção soln·· · O!' srns dnmi- . 
cilios . 

Ar L. 102 . Nas folhas d~ pagu.il1m1L11 ' io 1w;ssna l ,;li 1JOdct·~0 · 
ser abonada.$ at~ lrcs faltas por m ez an:\ empri'ga tlos :i~sirlull;, 
l'xcept-0 no casb de molesit.a prov.a.da. 

Pát~a.grapbo unico. No anLe~penulUmo dfa. uW de cada m~. 
o& directores de scr\'iço cnL1•egarão ao dfreolot' geral uma r~- : 
lnçii.o das faltas do pessoal. c.om a~ subslituiç5es oc,~orridns e 
o~ vencimentG!> que a cada. funccionario cornpetcm. r 1.tulrai 
qr.1.sosquP.1· ciroumsto.ncias que ii1t.~1-essem a.o ass1..1mpto 

SECÇJ.O IV . 

Arl . 103 . A portaria organi:.:a1·á. ao inicio de cada .~es.~1D 
leg islativa, uma rolação do todos o:; . Doput.o.tlos ": cll' t(l(l(\ .11 

pe!:lsonl da St!orntn.ria. com. ai; res1wcL1~·:is rcs !dl'\nc ia~ n n •li· 
recção para cot•resppndenc1a.. t~legraph !C~ e_ tcJcph~1?.1t'a . 

P:i.rngrapho nnH~o. Qua.lquer m~d1f1ca~~uo. vct•1hcnda ·.111· 
ranLc a. -sessiio lPgislatin\. nei:;sas <lt rocr:õe.:i-, rl-rvP.rá ~rr l01l11 

l'egish•a.da.. . . 
~ Art.. i 04. Of< Deputados que P.C J.usc11tn.1•em 

sessão legislativa. ou no interregno do~ trahalllos 
lnros. <ffivcrão rlei~ar as suas direcções para o raso 
ces.sariP. qualqi..1c1· communicaçüo officl~1 . 

dumnt• ~ a 
pal'!amcii· 
cfC i;N' llE.'-' 
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l'a1·agi'apho 11111::-n. C!. dü•ecto1· geral da ~:'-f.'ei:·eiaria expe
di!•;{ a rr.laçao das d!!'C'Cr,·.ors elo;; Dí'pllLUctf};:. :i11 D10:1•io Offic·ial. 
;i Dir·rr.l.ot•in Út>l'al ri.os C:rnTeio~ ;:. i Hc•p::u·1 i.:~tn GPral ctof< T"lc
grnpJ10s. 

TITUI.O II 

:Da divisão do serviço 

CAPITULO J 

DA OJR!l:CTORIA GF:RAí, 

AI'!. ·J Oú. Os sex·vicos da :41)<.•rctaria da Gamara d05 Depu
rados ~t'rti.o subordinados a um:i. Direc!.CJria Gera!. 

CAPI'l'i1LO lI 

nAS Dml~CTORIAS 

Arl. ·lOtL Os sel'viços da f:if'Cl'•'ial'ia rln f:am:wn S[)rão dl-
l'iitidos pnl' nuas directorias: 

I". a do -elaboração legisla.Liva: 
~·. a de debates. 
P:wngrapho unico. A' directol.'ia cio debaLés óstá suhor

uin:ida a .~uh-dircctoria fio servíçe tMhYsraphico. 

CAPITULO HI 

DAS S&CÇÕES 

Arf. ·I 07. As Dire<itorias da B~1rl'da1•ia ,.ln Camam eom
p1k-s.•-h5.o de secções. pelas quaes riistribuir-~c-hão ~ tm
~~lhn~ qu{! lhes competirem. 

§ · I ." A Direcl.oria dC' f'lahoriu;-.ão l••gi~lat Í\'I\ r·nmpr1•h4~n-
dPt·:'1 us ~eguintes secções: 1 

1. S.rcção das Commissõe;;. ··omp1•eh1>nclL11irln duns "llh-
~·•~1:i"l1'.' - a. dP. Portaria o a de Policia: 

I L. ~ccção da Bibl iolheca: 
IH. S~a~r~o rio Archivo; 
l\'. Secção de Contabilidade. 
li :.>," :\. Directol'iit de Dehates compór-<:e-ha de rllH\S 

>c~Õl•i<: 

t. fiecção d!' St.enographiu.; 
lI. Secção de Redacção. com a. sub-secção de He\' isão. 
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TITTJLO rn 
· J)O PESSOAL 

Ar!.. 108. O pt'Sson ! da Secretaria da Ca inarn dt1;. u0p:i •. 
lndo;.c; (: o seguinte: 

1 Diredor Geral ; 
1 Vice-Director; 
~ Directores de· Serviços; 
1 Sub-Dfrector de Serviço; 
.:; Chefes de Serviço; 
.r~. Chefes de Secção; 

·::i Sub-Chefes de Secção; 
7 Tachygraphos de 1• classe; . 

12 Officiaes, sendo seis redactores \.!e d•'l>ales: 
:2 Tachygraphos de 2ª classe; 
$ Sub-Offícíaes; 
2 Tachygraphos de 3• classe; 

\... 11. Segundos Officiaes. sendo Ires redaetores de d»i1al~, 
supp!entes, e quatro supple1~t.es de tachyg1•npl10s; 

ô Dactylographos; 
4 Auxiliares; 
5 H.ev isÇ>rcs; 
f Porteiro; 
~ A.indant-es de po1·tefro; 
1 Zelador do edificio; 

20 Continuos: 
17 Serventes; 

5 .Tardbeiros. 
t:APITULO I 

DA NOMEAÇÃO 
\ 

Arl. l 09. Os cn1preg·ados da Secralariu da Ca.marn 't:r;lo 
de nomeação da Mesa, com u approvaçiio chi C:unai·u.. 

§ Lº O director get•a! da Secretaria sertí <lt>sign:1d1 1 !'"ll 
Mesa de entl•e os funccionarios da Socrctarja. 

§ 2.~ Os logm·es ÜC' 1•1.1ducto1·es cJp del.rnt1'S " .!•· ~:id1y· 
g-r·aphos serão de concm·so. · 

§ :3." O Sect·el:n·io Ja Pre~ídc~nl'ia ~lll'(t tb liVl'•' ,..; .. •lha 
do Pt·esitlento da l!amal'a ~nL1·0 os seu:> fum~cioaa1•i1J::l. 

§ ti..' Os dirN~lo1·os tfo serviço tle ·lcb:ll.es. 8L l•-d t1 ·0·ctu1· 
du. 1:1t~noé:·1·np!Jin e o re\'lsor-chcfo l:l1~1·ú,11 Uí~siguack>~ pt·la \lo!.-a 
de -entro. i·•!Spl!<Jl i rn.menle. us redactorm: d•• d·~hnl es. , ,~ 1.tt•.ti 1·

graphos de 1~ clus5e e os revisor~~. 
§ 5.º A~ nomea\~Ões de scrvenlcs t;•!1·f10 fe1ill;: Jl•~l;i 'l!m 

e independ-em do s.pprovação da Gamara. . 
Art. 110. Os litulos <1e nomeação dos empPegact0,.. ,;ctaa 

lavrados na Secretaria e assignados pela Mr;$u - o Pre':.'1i!onlé 
e dois Secretaríos. 



Art. 1 H. As nomeações para os cargos de primeira cate~· 
goria, que não de.penderem de. conc1.ww, serão feitas em ca ... 
rader interino. · 

§ 1.º No fim de um anno de effectivo exercício, descon~ 
t.adas as licenças, suspensões e as faltas não jnstificadas. será 
n ·funccionario provido effe.ctivamente se revelar zelo e dedi
ca~.ão ao serviço, :sendo dispensado no caso contrario. 

§ 2. º A direcção do serviço da stenographia poderti. :i.fl ... 
mittir pratkantes d-e t.achygraphos, em numero de cinco . .no 
maximo. 

§ 3.º Caso o numero de pretendentes seja maior. orga
nizar-se-ha uma lista, por ordem de ant.ig·nirlade, para o pre-
Pnrhimento das vagas que se derem.· . 

§ 4.º Esses praticantes nenhuma remu:H'ração perc<.>".-. 
rerão por parte da Gamara. 

SECÇÃO 1 

' Dns conct11·sos 

Art .. 112 .. As vaga·'< de l.a ch~g1·apllo~ 5p1·ão pro\·idn :; me~ 
diante concurso . 
" § Lº. Os lagares clr. tacllygraphos de 3' classe serão pro
vidos mediante concurso ; os do segnnda elasse. mediante con
curso, ~ quf, serão aflrnil.tidos apenas os 1ie 3ª; os de f.achy
graphos de ·P classe, mediantn concurso. ~m qur só se poderão 
:insr.rever os de 2· .-

§ 2.º Si, por occasião rle se pre~ncher v:1ga de l.achygrapho 
de 2" cla;;s-e, não existir tachygrapho de 3'. si nenhum llü in
screver no concurso, ou si neste fôr verificado que nenhum 
está habilitado para. a promoç.ão, será abol'lo conm1rso r.m q11 11 

poderão tomar parte pessoas estranhas ao quadro. 
§ 3.º Si, para o preenchimento do ,·argo de tachygrapho 

de i · classe, não existirem. não 1se inscreverem em concurso. 
ou não forem julgados habili tados tachygraµhos de 2'. abrir- . 
s-e-ha concurso entre o,:; rle 3' e pessoas cstntnha.s ao servko ela 
Camarn. · 

§ 6:' o~. Jogares rlcc o;uppl entr·s de ~ac!lygraphos ser~{\ dn 
mesma fórma, proviclos mediante concurso, nodendo a ~fr ~n 
aproveitar os actuaes qu-c, de facto, tenham exercício . 

§ 5." A classificaçã.n obtida nos conimrsos ele qu e tratarri 
as disp%ições prnceclenf 0s dar;'i rlirr.iLo . á nomeação para aa 
vagas que se 'verificarem dPTif.r o tl r 1rn1 :im111, rnntar!o rla rlatrt 
do r1!spee.tivo r,oncurso . 

Art. H 3. O concurso para os log·arPS dv lachygnlplH•.S 
C'erá rualiz~rlo perant.e uma mesa consW.uida pelo chefr. n ,sub-· 
ühefe do SPrvi~.o 'e por um dos rnnmhrns rJa GommisRãu (]p Pfl ~ 
Jicia. 

§ i. º A p1·csidencia df\ mesa j ulg·adora caberá ao rcpre1-· 
senlant..e da Cnmmissão de Policia. o qual Lerá voto dr julga.
menLo, · e, bem assim, de de~empat.e, quando preciso. 
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. § 2.º ~o concurso pi'.ll'a preenchi m<ml.o das· \•agacs d1• taehi·. 
grapbo~ so podorão ,;e insct'<Wet' pcsson;; d e condiçõr.·~ do• ;aud, ~' 
tendo menos dn :ln annos- ele idade, t~ ;1ue hajam, n 11:dinn~ 
íJ:<>:aine pernnlc a eo1mnissão nomeada pel:i. !\-[1}i;a da Cama17 ~ 
pr?V:ldo .QUP. possu r.>m noções, pelo m~n•)S, das mahwi;1 < 1'\Jíl~lj:: 
riwia." doH progt·ammas do ensino secundal'io. · 

§ 3.u Quando se tratar cte tachygraphos que .i:í f.enhani 
f.rapal.bado em ass(>mhléas legislativas, .:;;m•cí <' levado a \;> armo;· 
p 1nmte de idade. · 

.§ .1.0 Em cal.la prova de concurso. r~ada mombro ria r:rnn: 
JbiSi;ãO julgadora da1'á sua nota, por pontos de O a i n. · 
. § [i.º Empregar-.->P.-ha n systema mais conycni r-nl,. rar:1 
a opportuna identificação dos trabalhos que apresMt.m· rath 
~·~mdida_to, f.r aha.lhos qu<>., de preferP1nc ia, d1wet·f'\o Sf't· 1!;;rríptnr 
a. ma.chma. · 

§ 6." 0f! candidatos deverão. cm pe~oa. fazer a lran- : 
seripção Jle suas not.as ; si, porém.' a lgum allegai.· quP. t.rin ah~
luta necessidadP de ser auxiliado pOl' um PSCripturario. esfe. · 
que cm hypolhesc nenlluma. poderá P.,>.tar pr-esente na 111:c:u;i5u. 
fie ser feito pelo concurrer.Le o apanhamento tacnyi:mnhirn. · 
rleverá s~r da absoluta confiança do referido candi<latG. u. qlle!ll 
focará a r esponsabilidadP. rtr. todM ns 1~1T0:: •::>TJ~(•Ttl'raào~ nn ll':l-
paJho . · . . 

~ 7 .º Ha.vf' .. .rá duas pr-0vas de dic tado f;a.;:;.hygra[Jhico. IP. 
f.lnz minutos cndn. uma, · de v~locidade erNcc::tte do prímeiro '. 
;.J.0 ultimo minuto e maior na segunda que na. primeii·a . · 

§ 8.º O frec.ho, de discurso parlamentar. !>•'.:nuJ. sot·t ·~n(lO. n1. 
ocoas ião, fa?.C\ndo-M r.nf.ão a contagem das palavq1s e a ílmsãn: ao dicLtirlo pl'lOs divei·s os minutos. evitando~e. está r.. ta1·\1, i\U~ .. 
ant.es da leil.ura. do texto para o apanhamento, pos~l\m '"" r.an-· 
ciMatos t ~r ronh(\r,imento do aliudi-do texto. 

~ 9.~ Ní'SS~s prova~ todo~ o~ ca!1did~to,; come1Jarãn .~ 
fáz!!i., logo apo>:. o apanhamento, n doo1frn'}ao de sna~ not~: 
f::erá marcada a hora rin entrega d~ oada trabalho, e. em cui 
de empntf'. constit.nir:\ motivo de prllfer~nr.ia a maior: {11'~.~l~n 
na t.rnducção. ' 

§ ·t O. Tnmb,cm se1·á motivo de prafcranob po~t}~ 11 1·an: .. 
didat.o d~mon;;;lrat'. J?ralicamente; qn <.> f>.$.t,:í ,em r.ondlçrn~.~ •l íl\k 
proririo far.rr n. decl'i'ra.çllo · á maehina. . 

l\rl.. 1 u . Te.ndo cada examinador da<io sli a noLa.. 11:~ pn· 
m <i i rn pro,·a. frit.a. a sommu. de l.odos os Pº°'~º:c; · em :·r.ln1:'.11

) .•: 

<·adn. candidat.o. l' ~· a.Tculnrla à respt..~tivn méchn, s~rao .. 11m~: 
nadn~. n:io pn..."~an<lo ás provas s1.1b~cc1t1et1t~~. n.queJt(:,: . cui• 
m1ídia ftw inf<•1·iol' a 11· t's ; nn. s~gmHiu. prova ~e proM~li'r.a 1d~n· 
1.icument.1•. i •li minnnrtn-~'" l\nUio. M que t,ive:·em mêdui. mferior 
;1 cinco. · · 1 . 0:· 

!:l J ." ~omma.das a.ti média;; da.' duas p1•ovas i•efe1'll a~. : 
c"indÍdnf oi:: q11P houwrrm obtido melhores conocaçôe.~ ~e~~ 
:.~bmettidos ;'1 prova final. na 8ala' das sessõe~. O mrn~m1'(' d~: admissiveü: a nslo. prova .nunca ·set"á superior ao tr 1p o · 
:vaga.s a preenchor . 
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§ 2.º Cada candidato escrever:'.t então. no recinto. ao i::ulo 
dos tachygraphos do quadro. em ordem tirada á sorte (e x.-
cluidos os membros da mesa julg·adora), pelo ·nPnos, trinta. mi
nutqs de discurso, subdivididos em «quartos», de dur~.ão 
igual, quanto a cada 11m, ao do tachygTapho com quem o mesmo 
t.:andidato entrar no i-ecinto . 

§ :~.· Effecluado ~%e apanhanJento, cada eandidatu peo
c-ederá á. decifração immediata de sou trabalho, com as ga
rantias precisas para evitar auxilio estranho. fact o que, ,,._ 
rificado em qualquel' phase do concurso, determinará desd<~ 
logo a .eliminação. A. t.ranscripção apresentada, .;;.em a::isigna
lura, irá sendo atwí.'xada a. uma cópia do serviço feito simul
tancamenL<.• prlos stenogTaphos do « lJUaclro », para. 11 lterior 
rnte,io. 

. § ,L'' Par11 o julgamento final. seeã.o hivadàs em eunla a 
fidelidade do atrnnlia.mento e da decifração. bem conw a fa
culdade, revelada pelo candidato, no sentido de melhorar a 1·e
rJacção do texto, ou de eliminar incorrecções que acaso .existam 
ou possam ter sido propnsitalmenLc inü;oduzidas. na fól'rna ou 
110 fundo; ainda levada em conta, quando possivr,J, com relação 
:'.i ultima prova, a rliffieulclade maior ou nwnor l[lle apr<:sentar 
o apanhamento deste ou daquelle « quarto ». 

§ 5.° Identificadas as Lranscrip~~ôes, computm·-sl'-lla o to
tal elos pontos que cada .candidato honvel' obtido nesta prova, 
Lirar-se-ha a média. dividindo esse t.otal, pelo produd.o do nu
mero ele) transcripções pelo dr julgadores, dobra1·-sB-ha esl<l 
média. addicionar-se-l1a alii;arismos assim obticlüs ao lotai daé' 
dmts média~ das provas anleriores, e de accôrdo com o resu l
Lado se fará a classificação final. 

ArL. 115. No caso de t.erem sido eliminad.'.JS lodos L)S ea 1t
didalos. abrir-se-ha novt• eoncnrsu. 

ArL. l tG. Da.do empate no concurso, .·,·el'iio condi\õe,; tJ,• 
pl'e:t"erencia pal'a nomeação. nosta ordem: o tempo d1• sPrvir~u 
que, porventura. conte o ~andidato pelo facto de ter. inlerilia -. 
mente, subsl i t.uidu algum laehygraplw : a rapiu e'l. na det:ifrnção 
e faculdade• r!c c;or.rPvcr em machina, a que •e 1·der0 u mt
met'O. 

Arl.. H i . "\s primeiras nomeações dos supplcnle;; :;1~1·iio 
foiLas livremente pela Mesa, preferidos os que Já tenham tido 
-exercicio interino, os quaes para o preenchimento cffoctivo du 
carg·o de tachygrapho, só serão sujeitos {t prova Llo recinto. 

Art. 118. Os supplentes de redactores e tachygrapho:; 
serão nomeados pela Mesa, dentr-e os candidatos que üo ultimo 
concurso houverem sido classificados, além do numero ele 
vagas a preencher. 

§ 1.º Quando não houver candidat.os nestas condições. 011 
não acceitarem a nomeacão, esta s-erá livremente feita p.ela 
Mooa. · · 

§. 2.º N·u caso de -ser aberto concurso pai'<.>, supplentcs Ll!=) 
redactores de debates1 a Mesa será constituicla nor um membro 
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d'.L Commissão de Po1icia, como acima ficou a·;~o, P- 11eio rn( 
<.lrreeto1· de debate e chefe da redacção. . · 

Art. 1i9: ~ prova para_ substituição de - supplenlei di 
red.acwr cons1si.lra na exl.racçao de um re1:;nmo de t1m Jnn•., 
discm_·so pronunci~ào por qualquer Deputado, ou d•.: rn:ii~ d:I 
um eh seu No, se nao tiver havido nenhum longo. , 

§ 1.º Esse Tesumo será extrahido das n.otas taclima. 
pbicas, e, para isso, designado o dia. -do· concurso, a Mesa man. 
da.rã na vespera que a Sub-Secção da Stenographia lhe f~r
neç.a a duplicata das nolas tacbygraphicas dos debate~, em• 
lhendo a seu criterio, entre ellas as que deyem servir n·J CIJIJ. 
curso. ' 

§ 2.º Essa duplicata será entregi1s p-ela Mesa. ao &ecri
tario, 1?ara que elle mande imprimil-a. ipsis verbis, e tirar ~~Ili 
as c6p iàS necessarias, de ac.côrdo com o n.urn~ro de cani:lidalo>. 

§ 3." ~ructo mais que diga respeito ás nece$Sidades dar~ 
;-ularidade <lo processo <lo concurso será regulado pela~ dl>
posic;ões que regem o processo para u- .:oncurso de tae'nr 
15·raphos. 

SEOOli.O li 

Da posse e exercicio 
. -~ 

Art. i20. Compet-e ao dírector geral da Secretaria dai 
pO"Ssê é exercioio aos funooionarios reeem-nomeado!', in!~rina 
ou definitivamente. · 

'§ L º O director geral tomará posse pei·a.o.te o t" Secre: 
t.ario. 

§ 2.º O funccionario obt·igar-se-ha, por . compromisM 
formal, no acto da posse, ao desempenho dos .seus derne• 
legae.s. 

A.ri.. 121. O nomeado devei·á loma.r __ posE-e e enlrar e\\I 
exercício d-entro de 30 dias, contados da data cta. publü:uçf10 ili 
aoto no Diario Oflicial, prazo que pode1·á ser prorogado ~la· 
Mesa. 

Parag1·apho unico. O nomeado que não Lomar po:;se ii1·ttl11' 
dos prazos mencionados no presente artigo ('Onsidera-;,;lJ c:oma 
tendo renunciado á nomeação, do que se· lavrará o colllt-i'-•i1'Hi' 
acto '· 

GAPITULO IV 

DOS DEVERES, A'l'TRlBUlÇÕE$ E PEN,\LlOADES 

A1·t. 122. São deveres do-5 funcdonanos, nll!m ~h: 11utt1 'i 
foherentes aos seus cargos: 

a) -comparecer- ao serviço ás horas r~i:u la menttu'i!' •·· t·~-
kaordinariament-e, quando convocados; _ . 

b) prestar · obediencia a.os superiores h1eraL"clnco.::: , 
e) desempenhar com zeJo e promptidão º·' tr·a.ballw~ 11111 

ihes foreµi distribuidos; 
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d) representar aos seu:. .cll~fes g0b1·e al:.Ju;;os '~ i1T'-'et1la
ridades de que tiverem conhecimento; . 

e) ;;uarda:r sigillo nos actos qtie amdii não Lenham ~idu 
:la.do" á publicidade; 1 • 

0 tratar com u;:haqidade a:; l!Ude~, (l.\"ÍaHdQ-as 1~r_1m l.•1'1)-
1·ídadc ~ sem dependenc1a de p1·e.::llle~çoes. 

ArL. 123. E'. prohibido a i.•)uo,,; os fuccuiomu·io,; da 6e
:maria: 

aj retirar livros e documeuLos da. i·epartição; 
u) con$tituir-se procurador d1;; p:.u't~s perant~ a \Jaa u:H':.i, 

l'U a sua Secretaria; 
i:) f.Ornecer ás J?artes iuformaçõe~ e esdarecimeHlu:; .-ulJ1·1., 

andamento de papeis e qualquer aeto que importe· em inte
resse na marcha e solução de assumptos sujeitos <i rcsolucii1.1 
d[\ C[lmara, ou de suas Commissões; · 

d) requerer, ou representar, ao i " Secreta.riu, •JU ü :1'1•.!>'Lt, 
sem SN' por interm-edio do Director Geral; 

1: ) fazer contractos com o Governo, directa ou ludirt>.da
menL1:. por si, ou como representantes rle outrem, dirigir 
bancos, companhias ou emprezas, :;ejam ou não -subv-encionada1' 
pela União, requel'er, ou pl'omover, para si ou para outrem a 
concessão de privilegios, garantias de juros, ou outr0s fa.-orc'> 
semelhantes, excepto privil-egio d~ invenção. . 

~~rL. 124. A nenhum funcciona.1•io é permil.Lido afastar--
5e da ·~t!de do serviço sem que para isso i.enha obtido a devida 
autorhmçã.o do· chefe respectivo. · 

Art. 125. O funccionario du. Sccreiariá da. Gamara, sa!\·11 
motivo de força maior, ou de molestia comprovada, em in- , 
specçâ? àe_ saude, ou com attestado medico, no.,s c::i.::i.ps previsto~ · 
por Je1,. nao deverá recusar-se ao de.sampenno qualquer 
-0omt1lissão, no paiz, ou no esLranr,;;eiro, de que f • incumbirio 
pela Mesa da Camara.. 

Art. !26. E' e~pressamente vedada a. qualque~· c1np1-r
gado a entrega ás pa.rte.s dos papeis em tnnsito pela:;. :>ecçõe!'. 
a não sur por ordem escripta do i º Secretario, ou do Dil'ector 
da S~cretaria. ·· · · 

1i:1rag·rapho uni~o. E' yedado ao funeuiouarip tleix~,r co11-
sullar 03 livros confiados u sua guarda, ou e.;cr•1ptura1;ao, pnr 
pess\ 1as estranhas :'t repartição, ou á Camani. 

:~rL. 127. O cidadão investido em ftincçóe.s da Secrcln.1·i:i 
(('1. Cama1·a dos Deputados não poder:í exercer, de a.ccordo com 
o ai·t. 79 da. Constituição d~ Republica, as de outro pod-e.t· fr
tlcrul. sendo-lhe, igualmente, vedado, de accôrt.lo com o art. 7 3 .. 
çuausquci• accmnu!açõcs remuneradas., 

Art.. 128. Todos os emprega~os subordin:idos á pud~rJH 
,_. porlt;>iro e seus ajudant-es, contmuos o sel.'Ventes - dtffernr1 
usar uniformes, e.sta.belecidos pela Mesa, durante as horas de 
serviço.. . · 
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D() Dvector Gerai 

Art.. 129. Ao Director Geral in~Ui'nbif: 

·1 º. a direcção e i'isealízação d-e todos os servi~o.1.1 da ~, .• 
cretaria; . · 

2º, obse1·var e fazer observai• todas ~ dü~po::ii~~õ1•.s "•'·k 
r~gul_ament<>, repre$entando ao -i 0

- Secretario ~ohr~ as 11111d 1 .. 
fJ.iC.a.çocs a. fa'l'Elr-lhe~ 

. 3~,, receber, tram5mittfr e l:umprir todas a::i Li1!1il11• 1 ·a 1·· i · ·~ 
da 1\fesa .sob~.e serv~ço; 

-'1". manter a ordem ü disciplina entre os seus :-;uli111·.)1 .. 
nados e ímpoi·-Jbes ~nas disciphna.res; 

. 5º, Pegistrat'· as n<?ll_1ertQões dOL<; empregados üa ~eel'P t :n i :1. 
dar -1he5 ·posse ~ excro1c10; · 

. 6v, designar os funccionarios que àevem s•~rvÜ' na .~ ';11·1:1 · 
secç.ões; > .. 

7º, dis_tribuil' pelos dü·ectores . todos os papeis ·~ ~"1'\ ''"'' 
da Secretar1a; 

8°. manda t' fazel' (.\ assignat· t1Jda él co1· 1·1~-sponden r ia d11 
~ecretaria; . 

go, àespachal.' todas as pe.ti9âes dirigidas á Sec1·•1lur iu: 
10, authenU.car todos os papeis e as certidõ&: """'"'ndns 11:1 

Secretaria: · 
11, ericerrur. quoUdianamenle, ús üvros do ponlo 1 • .i11hrn 1· 

da jm-t.iíicaç.ão das fal~as; · . . 
f2, registrar, <hariamerttê, as lrregularldades do ,., 1111p111' 

tamento do pessoal; 
13, i·epreisenfar á Mesa. contra ns faltas r.!os ~ll'IJH'n~11 olu-. 
'J..~. attend'er :;1. todos os :Pedidos de infôl'.'rt\3.Çõés 1\u \\1•.-11. 

das ·Commissões. ou de qualquer Dryuta-do; 
15. ser o 01•gão de communicaçao da. Mesa, ou de 4111ul1111·· 1· 

Deputado. co;11 o pessonl da Secretaria; 
16, enviar á Mesa . a oorrcspondencfa particular, 1lll 1·11 111 

ind.}.cação d~ confide:nc\al, o\\ reservada, . de. cada. um llo~ ~1· 1 1 ~ 
membros: . 

1i. conceder .licença aos empregados da Socr~tariu. d11· 
rant.e .O intervallo das sessões, e até quinze dia'3 üurtlllll' " 
funcoionamento dellas: 

18. <:ommuuica-r- á Mesa as \.'.U~as v~tificndas tl l'i 111111•l t" ' 
dos funccionarios; . . 

. 19, apresentar á Mesa as infoqnações necessaria!i :'t l •I'• ·• 
moç~o dos Bmpregadoa; 
. 20. assignar as folhas de pug·anwnt.o : 

1 21.. ·ordenar as despesaiS do serviço; 
:.i2; recsber do Thesouro, m<icliante re~iu1s1çao do 1" ;-:,. · 

c1·cUt.tio. às quantias votàdas para as despesa<> da Secrc-l.a1·11•: 
23, · reco\h~r a estabet~imentos bancal'~GS . . em flOtHI' dll 

Secretria., as quantia.;;; recebida:s do '.l'b.csouro para a.~ "1 'ª·' 
despe&'tS; 
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2~, aprese11tar, annualmentc, no mcz ue .iancfro, ao 1" ~e
('re(.arIO, um banlanço geral da. despesa da f::\úc1·ctal'ia, com os 
1'~81J'llctivos comprovantes; . 

26, for inventariada toda a mobilia e :Lodos us objcotos da 
Cainara; 

21, rupricar os livroo necessarios a«> serviço. · 

SECÇÃO II 

Do. 'Vice-'director 

Arf.. 130. Ao vicc-director compete auxfüar e subsliluir 
o uirector geral. 

SECÇÃO 111. 

Dos directores do Se1"viço 
\. 

Art. 13:!.. Ao director de elaboração lcgislat.iva compcLirú. 
a $uperintendencia do todos os serviços referentes ás secr;.õc"' 
-- a) da~ com missões; b) de contabilidade; e) da. bibtiothecu; 
d) do archivo; e ás sub-secçües - e) da portaria; f) da irn
lkin. 

§ i.º O:; S6l.'ViÇOS de dactylographia, da localização do l'C
)ll'rJSentantcs de imprensa e de pessoas de distíncPão. os de 
t!ut•1-cio. telegraphos e telephone.s. os de zeladC!t' do' cdificio e 
tl1J conservação do jardim, ficarão subordinados á Dirccloriu 
Geral. 

§ 2.0 Ao director de debates incumbirá a organização e 
fiscalização dos trabalhos affectos ás secções - a) de steno
.i:-i·ttphia; b) de .correcção de debates; e) d-e revisão e publicação 
de debates. . 

Art. 132. Ao director. do serviço de elaboração legislativa 
cumpete: 

1 º, distribuir o .serviço, redig-ir a cori'espondencia of
l'ieial, <lirigir o expodient•l e examinar. fiscalizar o promover 
lodo o trabal!iô da ·direotoria; 

2º, confrrír {)S originaes destinados ú. imprensa: 
3u, alvitrar ao director geral as providencias neeus,snrius 

J•ai·a a reg-Ularidade do serviço; 
4º, dar parte ao director geral das falt:is commcttidas 

]idos. empregados; 
5º, fiscalizar, para que seja feita. diariamente, com cla

reza. e v-erdade, a escripturação dos livros da Secr~t.aría, lc
\'anclo ao conhecimento <lo dircctor geral qualquer irre2;ula-
i·illadc que note; · , 

6º, guiar, aconselba.1· e instruir os emprega.dos sohrc du
\'it.las que lhes occorrei.-em acerca da. cumpr~m~nt<;> de seu.s 
d1)\'eros; 

7ª, prestar ao dircot·or geml tod~s os esclarec.imentos que 
lhes forem pedidos 11. bem da ~egulandade i.o serv1ço; 

e. -Vol. XIII i5 
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8", solicitar do dü•ector geral · o :rornecimento dos artigo,• 
uecesf:iarios ao expediente; - · . · . 

9°, mantel' a órdem e o .süeüi:io nas ,;a.Jas de trabil!l10. 
vellando que ei:trc os empregados se tJ.•atc ~e as.sumptoii c~-
1nmho~ ao ::;erviço, durante as horas -do expedzcnf.e; 

10. tomar a isi os lrabalhos que julgar conveuieulc:; e 
executar aquelles que lhes sejam oommettidos pelo dir~ulor 
geral. 

. SEC()ÃO· 1v_ 

·Do s·uó-dfrectot de serviço 

A1·t. 1:::l:.L Ao $Uu-dh'ector de serviço cabe dirigir a Shl'• 
v '.ç:o. de :stenoe.7al)h ia e auxiliar· os dfrecto.res d_e servi1;0. 

SECÇÃO V, 

Das s~cçües 

Art. Ulli .. A' Secção das Commissões ineumlle o serv i~~o do 
secretariar todas as Conunissões da Camara., · 

§ :.!.~~o sel'viço de .secretariar uma Commis:são eomvre-
he:n:de: /.. ... 

I 

I, a organização -do respectivo vrotocQllo, com o antla
meuto c.Jc todos ns pn.peis que Livc-rem entl'acla na !Comrnissfü1 
(não ISO no seio da Commissão, como em plenario}, regist.mLla 
a sancção ou não sancção <1QS respectivos projectos; 

.JI, a organização dos ín<lices alphabeticos desses pa1wi~. 
por autores ~ niaterias; · 

nr. o colleccionamenlo methodico de .todos os debates. uu 
f::eio da Commissão, ou em plenario, sobre as materias sujeil.a~ 
ao esLuuo da. Commissã-0; 

IV, a redaeçã-o da acta. das r:l!uniõe~ pu}llicas ua Corn
mi~o • .com o summario do que durante clias haja occorriuo. 

. Dessas actas constarão: 
. a) a hora' e local em que teve logar a reunião; 
· b) os nomes <los membros da. Gonnnissâo que {}Omparr.

ceram e os <los que não compareceram, especificados os qUP 
o fizeram com causa justificada e os que o fizeram sem ella; 

e) a. di-stribuição das ma.terias por a3sumptos- e rel:itore~; 
tl) os pareceres li dois, em summario; · 
e) referencias succintas aos rclatorios lidos e aos de~ 

bates:. .: - · 
Essas a.elas serão nw.nusoripta.s em livros apropl'iado,; j' 

publicadas no Diario Offidal -do dia .s-eguinte ao da reuni5o; 
V, a organízação da ::;ynopse dos seus tra!Jalhos; 
VI, as providencia~ para á publicação 9fficial de lot\u,; 

os. tl'abalho.si da. reu!lião; _ __ •. 
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VII. a convocação ue toda::; a~ n:uui0cs das Commi:>s11c:s; · 
VIII, a eorrespondcmcia. da Commissão; , 
IX, Ü!l' em ordem o archivo da C:ormui-.;sáo. Jurai~tc a 

::-cs:>ão iegi~la.tiva, itansforil-o, 30 fim della, ao archivo da Ca
mara, devidàment~ catalogado. 

§ 2.º A Commissão de Policia, · e.xcepi:ion•ilmenLe, tcrà u! 
~eLIS SCl'VÍÇ\JS Stib-divididos em: 

I, Secreta1•i:J. da. Commissão; 
II, Secretaria da Prcsidencia; 
III, redactor dà aeta manuscripta; 
IV, ol'ficial da acta impressa. 
§ 3.ª Ao Secretario da Commis,;ãl1 •le Pl'licia incuml•": 
1", ter a seu cargo o li\'ro de rcs1Jtuçõcs da CamanL 1,'. 1!1: 

<tdus da Commíssão; · 
2•, rcdii;h' toda:> as deliberações ua Gt~mmissão; 
3º, ler a seu cari;o e sob a sua guarda.. 0.;; autog-i·apho~ d1 ! 

i 1)t.hrn ás proposições que cstivopem na ordem do dta, com u:; 
tlrrnumentos que· 111es forem relativos; 

.1•, restituir ao Arohivo esses auLogmpho.~ e <locumc11Los, 
logo que se V<.!l'ifique a. d~liberação final sol.>re Oi:l mesmo:;: 

5", ter scmp1•c colleccionados, de acc(irdo com an orlic111 
u() dü1, os avulsos das respeetivais proposiçõe$; . · 

()• r registra!' as datas do inicio e do Cfil}~rramcnf,o das i.ii>;
Clls::!ÕCS e dtis votações de todas as proposições; 

7v, reg-is.f.rar as a!Ler·ai:õe,; .feitas ntt mate-ria c.tn udiüe
l'a1~âo ., 

;~ ·.1,.u Ao .l'uncdonario tkt l3tH.:J'l'Lal'ia que (•xcrc<·!l' ª"" t'm1-
c~õ·~s de seci·etario da. presidencia incumbe especialmcütc: 

1 º, aui:iliàt' Õ Presidente a organizae a ontem do dia. tontl1J 
sempre uma relação das propo.siçõés a •5erem. sujeitas ü. dcli
!JerLl.ção, .com o respectivo andamento; 

2", .annotar, e tel-os presentes á hora dn. sessão, os aYt1l::l1.1:; 
das proposições cm ordem do dia, assignalarido os i>areccrc~ 
das Commissões -e ·o methodo da .discussão, ou da \'otaÇ"âo. a 
:>cguir; · 

a", servir do folerprete ~nfre o P1•esideutc1 e o:s Dcpu-
tu•Jos · · 

.{"', repre5cntat' () P1·csident~ <lc accôl'dü · eoi11 a.; 1klii.HJ-
1·açõcs deste; . . . . . . ~ . . 

5Q, fvrnecc1' ·ao secretarH> da. COtnml8sao de Pol1.~1a. Luda~ 
as informa\~ões necessarias ao desempenho das aLlribllii;.(fo;; 
ciessc funccionari'O; 

Gº. fornecer aos encarmgados <las ai.itas ioda:; a::> iuf(l['-
mai,:õe.s que lhe forem solicitadas para n. -sua· rcdacção; . 

7". tra.nsmittir as instru.c1,;õc-s de que a. 1Mesa. u i11cumln1·. 
§ ·5_0 Ao nncarrcgado da Tedacc;ão da ·acl& manuscl'ipta 

compete especialmente; · 
1". ~ssislir todas as se~~ões puJ;licns e tomar toJos 0$ 

apontav.1e11tos sobi;e a sua marcha; _ :.. 
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. 2~. redigir a acLa de ac~ôrdo com as instrucções do ~" ~1!-
crétar10; . ' _ L .. , - i • ~ ~ '""" 

. 3:_, verificar IS~ ~a acta. impressa ha algum erro .. · 1wr 
onussao, ou comm1ssao; 

4~, .entregar ao âirector da secretaria. os apontamento: 
uece~sarios para. serieito o seu expediente; . 

;:i~, entregar as 'actas approvadas ao arch1:vo. 
§ 6. ª Ao_ én;êarregado da acta impressa. compete : 
1 º, assistir todas as sessões publicas e t.omar lodos os 

apontamentos sobre a sua maroba; 
2º, reoober a lista de presença. para a inserr;ão crn aei.a; 
3º, redigir a acta, de accôrdo com as !n.strucções do 2" se

llretario; 
4", receber da redacção de debates a màteria a ser ill-

ch.tida em acta; · 
5°, confrontar a sua acta oom a manuscripta., corrigimh) 

qualquer equivoco; · ,- · 
6º, enviar á Impr-ensa Nacional a materia a imprimi1· cm 

avulsos, com as necessarias .de~erminações. 
§ 7." Ao encarregado da list~. de presença compele: 
1 º, registrar, nome a nome, a presença. dos Depulado~ : 
2ª, registrar, da mesma fórma, os nomos dos Depulad(ls 

que se retirarem; 
3.D, communiear á: Mesa, quando ;;,olicitado; o numeru <le 

:O epu tados presentes ; 
4", communiear :S. Mesa os nomes dos Deputados. (}lle ~u 

ausentarem; 
5", enviar as listas de presenças e de retiradas dos Dcpu~ 

tados ao encarregado da 11cta. impressa.. · 
Art .. 135. l1.' Sub-secção da Portaria ;compete: 
a) a con...i::ervacão, a limpeza. e a arrumaçãc da sédo tla 

Ca.ma.ra, dos seus moveis e de rodos os objectQs que lhe pcr-
t-encerem; · · 

b) a abertura das portas do edificio duas horas antes ria 
designada para os trabaihos ordinario& e uma hora antes Jos 
trabalhos extraordina.rios; · , . 

e) o recebiipento, ·expedição_ e a devida entrega, ou tli-~
ttibUição, da corresponclencia 'Q:fflcial; 

d) .a. distribuição· do serviço a cargo da s-acção entrr- cun
tinuos e serventes. 

Al't. 136. E' da competcncia da Sub-SecQiio de Policia .. 
manter a ordem cm todo o edificio da Camara. 

·. Art. 137. A' Secção da. Bibliotheca incumbe u acq;..tisição, 
ai·1·uma.cão. c(}nservação, ca.ta.lor;~ão, permuta. o se1·v ico .d1' 
consu1ta dos livros da Camara. 

Art. 138. A' Secção oo Archivo compete a gua1·cla _e a 
eatalogação de todos. os documentos que ;hes se.iam rernetL1dos 
.Pelas C~mmissões, ou pelas .,var~as se~õe.s da ~r.etaria, as-
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sim como' o 'tlesarchivamento de quaesqu1;r rles-;es documentos. 
QOt' clctcrmirtàção da Mesa, dos presidente" cfo Commissões ou 
dos directores de serviço. . , · ' 

Art. 139 •. A' §eoção d~ Stenographia inccmbe o aJ!anha
men[.o e tt decifraçao do.s dlsc:nrsos, fallas e apal"Les dos Depu
tados. 

Art. :l.40. Compete á Secç,fio de Redacção a correcção dos 
discursos, faltas e .apartes elos Dr>pofa<.!os, drp(lis rlr. <leie\frndoP. 
11c!:i Secção d13 Stenographia. 

ArL 141. A' Sub-SC'.cção de Rt'.visão 6 attribuída a. :Cunccrro 
<lc rever a composíyãó. typographíca de Lodos os trabalhos· da 
C:imara, acLas e <:lemais docmnentos impressos. · 

. Art.' 142. A' Secção. de Conta.bitidade compct~ ª. esoripta, 
dia a dia., de toda a receita e despesa. '..ia Secretam~. 

§ 1.º A Seúção organizará, annualmente, um balanço geràl 
d~s quan.tias recebidas r d~pendidas, que .será apresentado ~o 
dircctor, para que o encamtnhe á Mesa, por ínt.ermedio oo di-
rC'c!Ol" geral . · 

§ 2., A essé' balanço serãQ a<ldfoionados os documento~ 
<lrdcnnt.orio& e comprovantes de todas as despesas. 

SliJCÇ~O Vl 

Dos chefes e sttb-che{es de secção 

Art. H3. Aos chefes de secção Mmpete, na respectiva 
secção: 

i •, di,stribuir o set'viÇ-O, dirigir o expedi'3nte, examinar, 
fiscnlízar -e promo-Ver todo o trabalho da secção: 
. 2ª, designar ao director a& providencias necessarías para 
n rPgularidade do serviço confiado á sua secção; 

3º. auxiliar com os seus esclarecimentos. se lhes forem 
perlidos, o desempenho <los trabalhos da Sec<'etária; 

4º, admüestar o:s empl"egados de sua séC",<:-ão que commet
tcrem faltas e da1· parte dellas ao direcLor: 

5•. desempenhar. conjunctamente com os demais empre
il'ndos da Secretaria, todos os trabalhos o:x.Lraordinarios; não 
comf>t'eoh~ndido:> na sua secção. qnr lhc!.i forrum ccHnmf!t!,ido,;; 
p0lo director. 
. u•, entregar, mensalmente, ao diredor, notn. das faltas dos 
rn1prcgados da secção,. e informaçõe.s :::l'lhre o modo por qne 
ilrsr.mpenham as suas funcções. 
. ArL. 144.. Ao ch{'fe da Secç,ão das Com missões, compele 
<''Jwrinlmcnto: 

:! •. ter a. son cargc e sob :i. o;un. gutwda, cla.s.sificn.dos por 
Mrnmissões () por _ordem c.Ill'onologicu, .todos ,or>. pupri~ gnc 
:igu:irdcm opportnn1dndo para sorrm r>m·iados :tB Oomrn1ssoos, 
íll1 ao arcllivo: 

2·. ntr.r>ndcr {!JS requisições do dll'eclor de serviço, fórno
r.cndo-llw, sob ~nrg-a, os papeis que esse lhe solicitar; 
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3n, conferir· os auf.ogra.ph()S destina.do:-: ao genarlo, 011 ft 
s::mcçiio, coni as l'espcct.ivas r·cdaêçõc;:. finaes; 

·í", collcccional'. pôr ordcni chronologica, toda·.s n;< 1·r,.. 
daoçõ-r.s finaés~ para serem, d~pois d~, ~ncaderna<iM, mcmn\. 
mente, enviadas ao arcbivo: 
/ 5º: r!:digir cpigraphe!l synl.hcLica~ par~ as propos1çõe::; rins 
Comm1ssoc.s; , · 

6º, requisitar dos Dcputad9s. ao fim d:e cada sesstio ll'gi~. 
· l:if.iva. os papeis da Secretaria. IJOr ~lles i-et-irado:;; · 

7°.· o_rgaoiza}\ ao fim .. -1'! ca!:la. . sessão legi.sla'!va, a rclnç5n 
dos papeis requ1s1tados aos Deputados <' ap1•<!sf'ntnr umn e.ópia 
da mesma ao director dA serviço; 

'ª"· organizar. :ao inicio de cada seossão leg.isla.tiva. 3. "'' 
lação do.o; papnis ainda não devolvidos pélOs Deputado$! -~ nprr. 

·sentar uma cópia da mesma -ao dfre·ctor de ser'v·iço; 
9'>, reunir, cm synopsE', ao fim de cnda: sessão lcgislativ:i. 

os protocollos <le l.oda;$- as Commissões com ·os respectivos in· 
dices, assim como as actas de suas_reuniões, enYi~ndo-o :í. Im~ 
prensa Nar.ional para a '"ua composição !;! p1!!>licação em ,.(!. 
lumes; 

. 1!1~ executar os gerviço~ que ihe forem [lf.i.Pibuidos P.Plil 
director de serviço. · 

Arf. 1-15. Ao ·sub-chefe · da Snh-Sec~ão da Pcrt.al'ia rnm-
pcte: · . . • 

1º, cuidar da segurança. da :rasa, <lu. conse>rva.ção dos moú?il1 
e mais objectos pertcncente8 ú Camnra. e do as~eio de t.od3s :i~ 
rlep~ndencias do cdificio; . 

2'\ d~signar -0s serviços dos contínuos e serventes, vigiando 
o respectivo SD-rvico \' part.iéipli,ndo ao -director ~ falta>; nn 
ahu~os que- qualquer desses empregados cmnmetter; . 

3", mandar abrir as portas da Secr-etaria ·duM hôras :mf.rs 
da designada paro os seus tr~balbo>&; . • • 
. -iº. mandar fecha!' e ex·ped1r n. oorrespondenc1a quo Hrn f,,r 
entr~gue pelo director .. . 

Art. HG. ·Compete ao sub-chcf.e da Secção de · Policia·: 
. § L" Re~-eber ordens da Mesa, <lirecf.ament.E', ou }Jot' intf'.'r-

medio da s~reta'l"ia. · .. 
§ 2.0 Ter um JíVrq ele registro -dos ·guardas. oom as obsn:r· 

vações que sobre os- mesmos fizer. quanto ã. snn comprt.cnr1:i. 
assiduidade e serviços ..prestados .. , . 

§ 3.º Mant~r, os gunl'das na. ma.is rigorosa disciplina. 
. § 4.º · Propôr -ao direr.tor as penatidad~s em qn~ incorrr1·i'm 

os guardas. , 
· Art. 147. Ao ch~fo da S~cção dn Slcnogr:iphia. in_cmn\2<' 

<lçtermin:ir o tôórdanar o. serv1co d<:' a.pa.nhume.nto ~ d~r1.fr:wa11 

dos discursos, fall:}. o apartes dos Dcputactos e ~nl.rcgar-os ao 
dirc·ctor dos ScrviÇ(l!l <lô D~ba{.P.~ pnra ~c1:~m snbmi>ttido::: i 
SP.cç~.o de Redacção .· 
. Art. HS. Ao cltP.f.e da Secçuo 'de Itedac_ç!:'ío incumbe. rfe.,. 
terminar e coord-etiar o~ serviços de correc,i;ao dos discurso$. 
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f~ll:is o apartes dos :be.pu lado;::. e cntrc~al-os ao "nparri-ga.rto 
1la actn impressa para a . dovi<fa inser~-ão nn fJfrn· in do Crm
:1rc.1s(I. 

At•t. H !J. Os chi>fes da." Sec~õe!:i rle RLeno11;t'aph ia. R~
.dacrão e nov.ísão deverão organizai· ·illst.ru:Ccões p:ira os sí\r
\'i~o~ ClU~ fiscalizam e subm~ttel-o:- ú Üpprovat,:ãn rJn dir1~üit· 
.~rraL por· iotPrmedío dm: rlircctoros d" Sf' T' \ ' i<;o. 

Arf .• 150'. Ao chefe d-e secção <l:t Bih!inf.húca r.nmpr.t." : 
a ) a direcção geral da bihliotheca; . 
b) a acquisição de livros, por compra. nu medianl!' a n.u

tnr iznção do 1" Secre1.a·i'in, por Li·ocn d i>. dupl ;ca.ta~ <IP. nhl·a~. 
que não sejam raras; 

e ) a solicitação ao director da SecreLal'ia das mnrlidas que 
j\llg:.\r n~ce~sal'iat: ao bom ll.ndamenf.o e nrg:iniza~iio do servi~o 
da bibliof.beca; 

rll . a (\,.posição· anmta.l :l :\lesa. ppr int.~rmed io <lo •dirN>:lor. 
do movimento da. bibliot,hf"lla, com a.e:. eonsidera~õc:.; e sugge-~tõcs 
r1ue julgn.r opportuna.s: . . 

e) a. ministraç~o aos Srs .· Depuiatll)s de todos os csclar P- .. 
dmcntos e informaçües q11r lhe forem pedidas sobre assumpf.0$ 
1·t•Jat.ivos á secção. 

Art.. 151. Ao chefe de secção do Arcluvo compP.1 n: 

:! º. ter sob a sua guarda ·a chave do archivo; . 
~·. manter na mclhór ordem e ass.~io ·o a.rcll ivo, guardanrlo, 

ile\'idatrtente catalogados, por ordcrq cllron<•log:ica. e rom-
mi~sõos, todos os p:lpeis pertenccntt-s à Camara; . 

3º, guardar, na mesma ol'dém; todos os papeis, mesmo os 
d'} natureza particula1-, quP. lhe fo.rr.m .. para <'~!"n fim. rnviados 
pelo rlirectnr geral; 

4º .. organizar, nnnualm~nf.e. u <'li.talógo no :ireliivo no anno 
anlerior; 

5'>, fornecer us dados que lhn rorcn1 sollcifados para a 
01·ganização da synopsp,, dos 1l1m(lf'.~ ~ <lós dor1nmcntos parln
mcnlnres ; 

6°, facultar ao Deputado ·o aos fnncciorurrios (la S?.crc
[arin a Mni:;u 1 La <1c qualqu1~r <locmncn lo soJ'.l .'1 sua guarda; 

7n, ·vedar 1\. r~tir:ida rlf' qualquer p:ip~I. n nl\o Sl)t' par a cs
!u1lo, om Con1111issõcs, sn.l\'O ordt'm <!scripla -10 ·! " Secretario; 

8", faz'1r assi1;nnr carga <1<' qunlqu:•1· papl'I .rf'ltirado dl!i ar
r.hi\'O; 
.. n·. imp11dit· n. entrada, no arch h ·n d1' p<!~:>nafl l';:tranhâ::; á 
r.;un.·u·a ou {L su!l Secr~L11ru1; 

10, sn! icU.nt'. 011 fnwt'. 1-!c:>~i<"ila_r._ por inl-Ct'fl~dl?. da sec~ão 
lit1.~ CommLssuos, lia Sacrchw1·a. prrnr..ipalmenl.f' no f 1m df' cadn 
-~rs~iio legi~Jnt.i\·n, O!\ papt•is oon1'iac1os :í,;: Commissõc's, í!, po1' 
1111rrmP.din dn 'l~ SMrr.tnrío. or- pnpr.is reth·ados, poi· ~ua orrl('m, 
prlo!'l Deputadoo: · 

1 i. passar, ou !nzer. passar, todas as certidões de da~ 
cumentos sob a sua guarda.; · 
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12, mandar fazer as cópias que lhe forem àevfrlamén1e · 
solicitadas~ 

13, ·~esarchivar, ao inicio de êada sessão legislativa, todos 
os papeis e do1mmentos que não tivoram findo o sen andn
m~nts> na. sessão anicriot', para s-erem rec!iHribuidos ús r.on1. 
m1·s.soes •. 

. Art. ~52. Ao ohefc da secção de ContabW/· ·e, compd~, 
alem do di.o;posto no capit-tllo III do ti~ulo II deste l .61.llamentn: 

.1 º, organizar e. processar todas · u.s. contas de desp-csali 11t1 
s.erv1ço da Secl'etaria; , · 

2~. orga·nizar o ·or~a1ri1mto annual d'as dn;;pcsas do ·1w,;~1~\ 
e <lo material da Secretaria; 

3", remeltcr pelo Cone.lo a.s publieaç.Yes officiaes tia cu. ' 
mara; . 

4". estai· sempre · prompto. mo;;mo no interregno 'las 
séssões, para dar cumprimento ás ordens superiores. 
· Art. 153. Ao chefe da scc9ão de l'edacção compete, ~s
pcciahnentc, a. inspecção e a revisão diarías dos debates e cahe 
a responsabjlidade da regularidade e perf.eíção deste sc1,,·iço, 

· §. f.<> O chefe da re<lacção dos· debates te1•á a cargo a. l'"· 
orgamzação e publicação dos Anmiqs, que apparcccrli.o no 
prazo jndfoado 110 ~rt. · ,?, extendid<> a dois :mol.!Cs o <ln n1 •. 
lume do ultimo me<>: dos trabalhos legislativos . 

§. 2.º Ao redac~or dos Annacs compete, ospoc~almcntc, 
a revisão e a orgllmza.ção om volume, das aotas pubhcadas no 
Dia.rio do Congresso, e cabe a responsubilidadc pela regu\111: 

· o perfeíLa realização deste tra!>alho ., 
Att. 154. O traballlo de cxtractar G redigir os debuLcs, 

ou de rever, corrigir e eompletat" as notas tacnygraphicas, nnll.'s 
de .submettidas a e:tame dos oradores, assim C(.)mo o de co
ordenar e rcvel' a publicaçüo do An~s, cabe no corpo da l't!-
da04;ão .. · · 

· § 1.Q -Pa1•a proced~r ao apanhado haverá um corpll ll1\ 
.rcdactoros, em 2mmero do oito. . . . 

§ 2.º Um desses reda'ctores Sl\rá. o chGfe r.lo servii;.o . o 1~
cumbido de acompanhar e !iscalhmi· todos os trabalhos do 1\ia, 
coordenando-os. 

~§ 3.º lPor s<Yis l.lc.!!ses rndact111·üs será -Oistribui<lo o . ;;1•1·
Yi!;o, nmdiàntn lal>olla movcl. lHtn•ndo mai~ um :11ub:-:I ti ut. 1 

cvontunl do reda~tor qtrn porventura fallár, designando 111;1-
l'iamcntc pnra esse fim dentro o1! sct-o rcd9.Ctores . 

. ~ \." Quando o digcul'~o ftlt· nlt~m dn hol'::i. (llll' l~on·1pP\I' ;l•1 

rcdaoto1·; passará o..<1to o nxt.z-acto t9ilo que se lhe soeguir ua · '.:i: 
bolla, o. qual dcvott'l completa.t-o. t~do as noLas ~nchye;raph~~ · 1~ 
para n revisllo do discutso manuscr1pt.o ao qltC t1vc1' ahran: .. 1110 

maior c::ttmisão de trabalho. · · 
§ 5.~ Além do soerviço do nxl.eactm· e l'csumir, o rcdrtdor 

se encarregará do l'ove1' as . notas tachygr:i~hinas do dí.sr.ui·:-:~ 
que tiver resumido ou ext1·act.ado, co:r-r1gmdo-as o coJnjlle 
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lnndo~as com as citações, datas e nomes, que· solicitará do 
orador. 
. § 6.º Pa1'a es&e fim receberá do tachygrapho. ~8 hôras 

clépois do discurso proferido, as respectivas notas, assignando 
i:m·ga e podendo conservai-as ate quatro dias parn conclusiio 
dofiniUva do trabalho, findos os quaes os i:>ulJmel te1·á ao orador, 
que autoriirnrá a publicação cotn a dei:Jlaracão ck que foi po1· 
eJ11" 1·evi·sto, si assim tiver .succedído. · ' · 

§ 7.º Pela Secr-~taria serão fornecidos a;:is redactol'es, com 
o,,; esclarecimentos que forem precisos, e mediante carga, os 
documentos relativos n cada ,sessão diaria. os quaes serão re
stit.uido.s. no estado em que os receberem os rn<l.actorcs, no di::i. 
seguinte, meia hora antes de começar a sessão. 

Art. 155. Ao redactot dos Docu.mentos cnmpete cspecial
mr.nle a re\'Í·Sâ.o e organização, em volume, dos documentos im-
11ut'la,ntes. eO.íu publicacãn não f rk foit.a i utcgralmente ll-08 
Am1acs ~ cabo a responsabilidade pela :-egnlaridadc e pcrfefofío 
dP tal serviço.. · 

Paragrapho µnico. Este funccionario, na. organização do; 
:<eu trabalho, submetterá. ao superintendenl() o plano e a na-
1.ureza das publicações a faz.oer. 

Art. 156. Ao sub-chefe da S1rnção de Revisão incumbo 
a organização e fiscalização dos trabalho-:> de. >Correcç,ã.o das 
pi•ovas tachygraphica.s das actas ·impressas da Camara e de 
su~s Commissões, bem como de-J.odos os trabalho..: typogl':,t
pli rnos da Gamara. 

SECÇÃO VII 

Dos of{iciaes e sub-o{ ficiaes 

A.rL. 157. Aos officiaes e ,5ub-officiaes compef.r. do um 
modo geral : 

1 º, .substituir os chefes de secção nas snas falias e im
prclimcntos, por designação do 1 u Secl'el.ario, ou do. !liroctor: 

2•, servir do escrivão no processo de rcsponsab1!1dade clCI 
Pt·csidcntc da Republica, de accôrdo com o. art. 28 do dccrrlo 
11. 27. dú ,janeiro de 1892; -

3", desempenhar todos os t.raballlM que lhes forom rom
nwU idos pelo chefe da secção. 

ti Lº Ao of'fiéial 'SUb-bibliothccnri0 romprlr: 
1 ~. suhstilnir o bihliot.hocario nns suns fnlt.as, on impNli

rnr-nl.os; 
2", dirigir o t.rabalhn do cntnlogriçiio e dü pennul.ni:i: 
:!", presidir n servii;o de leif.urn r distribui<;fio dns llo-

l•'fíns: · 'l". entrogn1', ao fim de r.ada mei, no hibliolheenrio, n c~
lnf.i;i,ticrt. dilS ohrns consulf.ada.s o •lt:.;;. que ~h·cN"m si do per
didas e nuo existam na hibliothecn. 
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§ 2." Ao ôfficial ·snb ... archivista. compete: 
. 1 ~,. auxi 1 íar o_ chefe, da Secção do Archivo em todas as snna 

atlr1bmç~es, o~edecendo-lhe nas det.ermiua~.ões, e substit11il~o 
-em seus 1mpeditnentos temporarios; . 

2º, racener, diat-iamente, -do ch~fê <la S~cção da" Gcnn
missõcs, todos os papeis destinados ao al'cb,ivo·; 

3º. executar todos os trabalhos Qtlê füc fo1'Cm dcs;igna<lo>: 
pelo chefe da secção, -0u pelo director do servico. 

Art.. 158. Aos segundos offfoiaes, compct.ri, ;ílém rie au
xiliarem os officía-es e snb-officiaes, aos quaes suh~tit.nit·fio 
llO!'; seus impedimentos: · 

1 º, .rodos os trabalhos de c·6pÍ:l _*manuscript.a; 
2°, os serviços que lhr>!Z forem dest.inado:} pelo ebcfo rfo 

s~eçã.o. 

Do porteiTo 
: ~r:-1"'· . ~ ;-·· . -

.-\-rt. 159.--Ao porteiro compete: 
1", abrir aR l1ortas da Gamara duas hora'l. antes rio inir.io 

nos seus trabalhos: 
.2.0 fiscalizai' o ·traba.lho dof:i ~ont.inuos a se-rYit:o ·rio salfio 

~- participar ao dir~ctor as faltas· que encontrar; 
3º, manter e fiscalizar o ser·v iço de policia interna, fan!n 

no recinto como nas tribunas e gat-eria.s: 
4º, recellcr a COl'rP.spondcncia ílOs $L'S .DC'pntados I' uns 

i,mpr_essos r. manuscript.os. dest.irtàdos aos Deputados, r qu1.', 
ipor orde.m. do director. -devam 111e.s ser ontrcgues. 

5''. desempenhar qualquer s-erviço que diga respcHo ao 
seu cargo e lhe se,ia. incumbi-do pelo sub-chefe da scc~ão da 
portaria •. 

SECÇÃO IX 

Art. 160. Incumbe aos conl.ínuos a -exccuçã.o de todo~. M 
se1•viços dctermínac;tos pelo sub-chefe da Secção rla PortRrrn, 

Paragrapho uni~Õ. Compete-lhe~ cspr>cialrri~nt.e: 
1 ~. prover ns mesas o bancada~ - i13s sn1as d;'l s0ssõc!'l n 

rlo rommissões - de t.odo o matorial nece!isario no PxpcdirmtP: 
2", colleccionai· ·t.cidoi'- os avnll'os elas. rnntcrias cm rlis

russ!lo· ou dotiberaçüo, 1?fll p!e1,1at'io ori nn~ commi .. ~stif'~. C' f1•l-0~ 
i1 mito parn .a.tl~ndt'.'J' nos pndnlni:: dnf; nn.pulndos: 

3°, obooeccr úR dclMminnçõe;; rlns Dr?p1.1t1ulos P do.,;. fnnf'~ 
r.ionnr\oi:: íln. Sc~r<>t1win. rJ~scfo qn r> niío 1'xhorl>Hf>m 1lé~le rr..i!"ll• 
lamento: . . 

/1º, coop-eral' com 0$ demai9 cmprendo~ da secl'~ta1·t~ pat'll 
a boa ordem ~ pr~steza dos trabalhos }la Cama.ra.; 

' 
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;,•. ttuxiliar. qlla.ndo se f izer mistér. os srrvcnLrs;. nn Iim ... 
pet.a. ar1·mnação · ~ consrrvação no edifício d:i · Cama1·n. 

1\rL, 1M. Ao contjnnn Cl'ln~rr,·ador r:a. bibliof.hl'C.a in
r.uinhc ~ 

t•, ter um invenl.arío dos moveis ~ dcm::iís oh.i er.t ci~ da 
hihl iot.heca (·saJvo -os livros) ; . 

2•, tor a sna guarda ns chaves da bihlintheca r o mn-
tr1•ia.I <lo >Cxpediente: . , 

3''. carimbar com o sinct~ da bibl ioi.lir. t>a. todos os 'ini
prr·~sns. cartas ~;eographicas . manuscripfos, estampa~ e ~ra
rnra.s. logo qne sejam adquiridos e antes d.e 1::.erem ut.ifizados: 

!1", dcsempEJnhar-sc.'. po1· meio elos ><cr vcn t".'l', rins l rahalhos 
rlt' a1·r~1mação '('! conservação dos livros; 

!'.>", zelar pela. boa ordem e o regulamento do serviço na 
>ala ele leitura, tendo C<ipccial cuidado nos oh,jccto~ confiados 
an~ leitores, para qu~ ·~ não cstravicm ou se ~st.ragucm: 

6°, perm:meccr na bibliotheca durant.e o t.rmpo em· que 
~~t h· c1·Nn :ihertns n.s respectivas sala.s. 

•! 

SECÇÃO X 

Art. 152 .. Aos .auxiliares incumbe a. nxer.uçao dtis sN;
\· i~o~ qu~ lhes forem distribuidos pelos éhcfes de secção . 

Ptu•agrapho uni.r.o. Aos auxilia1·P.s da h'thliol.be.ca. r.omp'e.ta 
\' ~ flN'.ia.lm-entc: 

l º, <foscmponhar~o <los trabalho!\ quf' lh11s fore m in ... 
1•urnbidos, para os <iat.atogo!:i, os indices cios 1im1a.es e o rope.r
tn1·io elas leis; 

2". faz<.>r ª" cópias pedidns pelos Deputado~.: 
:l·. auxiliar o sub-hihlióthccario n<> serviçn rln. :<:il ln : 
,,. •. ~rm:ine.cerem na. bibliotheca. <lurant.I! as hor:1.5 .t?°m 

IJU" 1•i;tiverrm al1ertas a:r respectiva..'! salas . 

SECÇÃO XI 

.".ri ... f63. Aos guardas, da Sub-ScC{lão ü~ .Polici!l incumbe·:' 
1'", prohibir, com urba.nidado, a entrada na;S sâl~s dn.i:: 

·'''~ilõcs o das reuniões das Commissõcs. nas galerias, Lr1huna~, 
1'lW1-eçJorcs e dopondoncias daquellas salas, ás pessoas que con
d11zirom arm11s~ cmbrt1lhos, brmgah18, guarda-chuvas -011 qu:il
f!ll N' objecto suspci to; . • . . . . . , . 

2•, niio admittir, ifo nl'!nbum modo, o mgresso no e\bflCJ~ 
1la Camara, de' p~soas alcoolisadn.s e das qne se não apr esen
tarem com a deyida. cl.ilcencia; 
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- 3º, fazer obSéI'':'ar a ordem, o respeito E' o silencio em 
to~as as dependencias da Camara, ·principalmente quando l'~

. unrdas essa ou Qu.alquer das suas Comrt:Jissões; 
4ºi a~tcndcr ás determinações da. .Mesa, dos P1,esiden(i~~ ,_1 (~ 

C_ommis~oes e do Director Geral da. Secretaria. sempre que :;e 
flzer m1s~er evacuar os recintos da Gamara, ou det.er qualquer 
pessoa; . 

5", executar, com solicitude e o necessario sigillo, torla> 
as determinações do i->Ub-chcfo de- -Secção dt: Policia; 

G", fornecer, diariamente, par~e verbal - e, por escl'ipLo. 
quando lh<:s fôr determinado - de todas as occur-reneías, ret;i.. 
tivamer..t.ê ás suas attribuições, ao sub-chefe cte. sua. sccçíi0. 

SECÇ.4.0 XII 

Dos serventes 

Art. 164. ·Os serventes executarão todos os serviços quú 
lhes forem ordenados, directam.ente, pelo Di!'ector Geral dn 
Secretaria. ou por int.ermedio da qualquer· outro empregado. 

SECÇÃO 'Xf__ll 

Das penalidades 

Art. i65 . Os func11ion3.rios da Secrr:taria da Camara do;: 
Deputados, de a.ccôrdo com o art. 8? da Const1t.uição da ~ef!.u~ 
blica, são estt'ict:tmente r:c&ponsavcis pelos abwsos e ~m11ssor> 
cm que ínconcrem 110 exercido do s0us 1cargos, ass1~~ ('.omo 
pela . indulgencia, ou. negligencia, em não t·esponsahll1zn1'crn 
effectivamente os seus subalternos. . . 

Art: 166. As fal~ns- dos funccionarios, que núo COll:'!1-
tuircm crime definido na -logislação._ s<:irão punidas, conrorm1) 
~ sua gravidade. · 

§ 1.° As penalidades serão as .seguintes: 
i •, advertencia, em particular; 
2º, advertencia, em publico; 
3", reprch-ensão -verbal; ~ 
4º, reprehcnsão, por escript.o, annotnda ri.os assoiitamcnlos 

do empregado; · 
5ª, suspensão, até 16 días; . 
6°, .~uspensão, de. 1ü a. 30 dtas; 
7º, suspensão, de um a ·s<--is mrz.cs; 
8", demissão. simpl-es; • . 
!lº, drmissão, a br.m rlo serviço publiM. _ , 
~ 2.• Ai: p enalidades de numeros 1 a 3 poclcrao sm i1~

p-0stas · pe!M Chefes do Secção o funcr.ion_arios que lhe: .. ~''.'' 
super10I"()s; as L1e nu meros 4 e :,, pelos dzreclorcs de 15en 11 o 
~ pelo· Director Geral; as de. numeros G e 7. p~la Mesa.: ª~ 
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<lamais, pela Camaro., por proposta ua Mesa .. . após inqucl'i lo 
adminístrativo : 

s 3.º As penas de adverlenoia são appiicuvei:s nv:> casos 
1hl: 

a) successivas faltas ao :ser viço; 
b) omissão no cumpL'imento dos dcv-crcs; 
e) perturbar o serviço da Secretaria.; 
ll) falta de urbanidade com os emprégacfo.:: da Sccl'cLal'ia, 

ou com as partes. 
§ ti." As penas de i-eprehen.são são _a.ppÜ1;:1veb nos <!asu:;; 

d<J: 
u) dei:sar o emp1·egado <le cumprir qualquer ordem llc 

!l!l'VJÇO; 

b) falta. de urbanidade e delicadeza col1! os DupuLc.dos, 
un com i·cpres~ntantes do poder publico; • 

e) revelar despachos e dolibe1•ações QiwJa não umlus á 
'pulJlicidade; . · 

tl) reitcl'atlas u.dvcrLcncias inC:JJ'ieaze:;;. 
§ 5." A pena de suspensão terá logar nos casos u'(]: 
aj não cumprimento de <irdens, ou :.ião cxeeu~"ão tlo. :;er-

vi1•.o; · 
• b) desacato · a superiores hierarchicos, ou a. .DcpuLauos; 

1:) forrrncimenlo de informações in-exacta!l; 
ti) divulga\~ão de acLos do cc:onumia inLct'l\tt da Ca11wrn; 
r:) tornar-se o empregado relapso !10 cump1:imcnto dos 

seus deveres; · · · · 
{) reiteradas reprehensões ineffü:azcs .. 
§ 6.º Das pcnalida(jes aos funccionarios da Secretada ha

rnl'á, clenL.ro de cinco dias após a .sua impe>sição, recurso vo:. 
luntario para. a Mesa. 

Art. :167. O processo discíplíuar .sel'á. orgauizado pol' uma 
Commissão comJ?osta de tres funccionarios, para , esse fim dc-
~i;.;rn1dos pelo· <hrootol' <la Secreta.1·ia. . 

§ 1.º O processo a que responder o direcior g-et·al correrá 
!Jtn·antc a Mesa da. Camara. 

~ 2. • A Commissão ouvirá o accusudÓ. 1: !udos-os fuucc i1J-
11;J.rios, ou pessoas, qüo tenham 1;ouhecimcnLo do faclo ~1uc lho 
'! imputado, ou que possam pl'estat quacsQUCI' esclarec1muntos 
" l'Cspeito, bem como proccd1mí a todas as diligencia~ 11110 se 
lol'narcm necessaria.s. 

§ :3.• Ao accusado SCi'Ü. concedido o [ll'aW ue 15 uhis parêt 
JH·od.u:t.ir a sua defesa, dando..se-ltie, pal'a. esse fim, visLa do 
!J!'OCCSSO. 

§ li.'~ Ot'gaui.:ado o processo, se1·ú ouvido o clwfo elo ~e1·
Yiç11 a que portenccl' o funcoionario, se tal chefe não l1vot• 
foilo uo.1·te da. Commissílo <lo que trata •J 1n·esente art:go: . ctc:-
11•.1 is tlo que subirflo tis autos ao director 6'01:'~ · parn \.•.acain1-
uhal-os ;1 Mesa, por intel.'medio do iº Secretario; 
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§ 5.° E~ ~aso algum serão negada:;. ao crnpr'egado cxone- · 
l'at.lo as ce1·t1docs que requel'ér dà$ vtmas pe~as do proccs~o 
u.dmi1ü.strativo. 
. ~l'L -~68. Será exonerado pol' abandono <le enrµregu ó 

1 Unc~1011ar~o qil!! de,i~ar de ~Oplp:u·ecer- ã Secretaria. por maü 
de trinta dias sem causa just1f1cada •. 

A.ri. 169. A demissão dos empregatlo:; 11ft0 ;SujeilL'-> uu 
processo administrativo <lar-s~á 'llO'S cStSos seguintes: 

a) prcvaric:ação, peita, :;uborno, ou concussão; 
b) e:ttravios du. dinheiros publico~; · 
i;) embriaguez (! irregularidades de ce>mpartameulu. lta

hiLuaes, ou desidia provada; 
d) revelação de segredo!S th~ <llH! !!.Stejam ú°' ~JU~fü IJIJl' 

for.,~á do cargo; . 
e) insubo1·dina-.:ão, 01.1 dt!sobedienci:.i, ás lei::;, ou uruci1f, 

lcga.es dos superiores hierarchicos; 
_ f) offensas ph)·sicas l?ratic.adas :na. 1·0parti~ão contra l!:•r· 

lwu!ares, ou outros · funcc1onar1os, e ameia. f ó1·a da ri?1lat'hcãu 
cout.ra su~rior hiera.rchico, salvo em defesa . . · ou rc11úl~ 
a :i:lgu1na. aggr~!:;:;ão: . / 

y) sentença, pas:sada -en1 . julgado, . por crime nu~ ki$ 
pena e:;. 

CAPI'I'ULO III 

DOS D1RE!'l'OS 

Art. 17\l. Qg empregados da Secretariá. d<i Cannra do: 
Depufa<los serão conserva.dos cm e.eus Jogares emquanto bem 
sel'virem e terão dit•cito a vencimentos. graLificaçõe:;. liccn~a$ 
e Jll'Omoçõe:; nos termos deste regul:nnento~ 

SECÇÃO 1 

APL '171 .' Os vencimento!; do pessoal da Sc~1·ol~rin. Ja 
Ca.mara. dos Deputados constadí.o de oi-danado e gralifi1: :i~·ao . 
· § i.u O ordenad& ó ·igual ~ doü; terços do veocim~uto ~ a 
gl'atifícaçá.o a um t<?rço .. . .. ~ . _ 

§ 2.0 Sol'ão compulaclas .s-rallficaçuo.s ad<l1~zo11acs àl•!' n~n
cimentos por tomp() de sot''-'t~~o. uesta pl'oporçao: 
:Po1• n1ais de 10 anuos ••••.•....•.•.• ,.. ... ......... ,. ...... •· 
Pol' mais de 15 annos. -. .. . · ... . ,. ...................... • • •· 
Por 1nais de 20 annos ...•.•.. ·• .-••....•.. ~··· •..•. · • · • • 
Por 1nais de 25 anno~ .•.•...•.. ··· ...• ····~ ........... · · • 

~ ~ ,r,í: 
:.!IJ ·r/r 
~5 ~·~. 
:.:n 1 

A1•t . 172. S~rão o~ scguinlcs o.-s vencirnenlos amuw t' ~ •IL1 ~ 
~mpr~gados da Secretaria: 

1 director .•.....•... ., . - ... -., •...•... 
l :vice-directo~'. , .. , ... ..... : • •. ,,., • . • 

2-1:000$000 
19 ;800$0(}0 

:H :OÜ'U~UU\l 
19:800~000 



Cfrnara dos Depl.lados- lm!J"esso em 26/0S/201 5 11:36 - Pêgina 122 de 208 

SÊSSÃó J:;M 3 DE llEZE}.!B'RO DE Ul'20 

J zelador ............ . ... .. . 
5 jordincí1•os ...•......•..•. • . , 

JJire:ctorict de Ela.boraçü.o 
lA:gislatiua 

t.lirnc lor úc scl'vi~~u ... . . .. • 
::;t'c.rela1·io da pre:;h.let1eia, • . 
eltcfcs de secção (C9.m., · 

Bil.J., Arch. -e C.:out •. ) • •••• 
'' :-;ul.J-chefcs de secção .(Port.: 

e Po-li eia.) . . .. .... ....... .-
8 ufficiats •.. , •... _ .. .. . .... . 
.; ::;ulJ-officiaes .• . .. ..• ." ..• ... .,; 
.; :;cgundos oi'fieiaes ..• -....... . . 
<i dilctylographos ..... . : ..•..• 
.i ali:xilia1·cs . ... . . ...... ··- ·•· . 
·l portcil·o ....... ..... ...... . . f 

, !!. ajudantes ué pOL'teit'o •. .. .. 
:! co1tsct·va.uol·c!-> (bihliothcca• 

(! archivo) .....• ,. ... , • •...• · 
18 1:•Jll linuos •......•• _ •••. ·- ~ ... 
ií serventes ......... , ..... .. ..• 
S~Cl'elario -da presidencia \re-

presentação) .•• ... ~ •• • 

Vii·ectul'ia de Debates 

. 1 t1il•ccto1· de sc1·vii;:.o •.. •• .. .• , 
1 ~u b-directoL· do scrvico ta-

~hygPaphico .••. 1: •.... , 
., 1·he.fes -d'e serviço . .. ....... : . . . 
'i L'edacL01·c:; de debates .•••.. • '" . 
8 tachy;ra.phos de 1 • classe ••. 
:3 lachygrapho:s u~ ~ .. elas.se. -
~ t :ichyg1·apho.:í de 3• classe .•. 
i. l'l' Vi SUl' -chefo .:. - . · '· . . ._ . . .. 
·i ~upplenles d e t.acllyg1·apllo::: 
·i redaclore.:; de debate~. :mp-

plentc;; .....• ...•. .•.. ; . .. 
:Í l'C\' iSOL'CS ·• , ·,. • .• · '.• •• •.•• · :~.•l 

li : Oü0$001J 
:.! :-í00$000 

19 ::WU$00ll 
1ü:l:l00$000 

:lG:BUO)j;OOO 

9:000$000 
•! 2: 000$000 

9:600$000 
7:200$0-00 
:3 : G00$00U 
3;000$000 
9~()1)0$000 
6:9!10$000 

;):400$000 
5 :4.00$000 
3.:tiU0$000 

..... .. ... ........ 

·H) :~üO~üOO 

18:000$000 
11 :~mo.soou• 
:l~ :OuOSOOO 
13:200$000 
:10 :800$000 
8 : 400$000 
ti : 0201S0llt> 
i:~00$001} 

7 :200$000 
.ij: 800$000 
.• 

SECÇJ.O ll 

D a y1·0.ti ficução 

ô:000$01J:' 
!:.!:OOU$UOO 

rn: :2tJu;:;uoo 
lô:8008LlU\J 

G7:~0U$UUU 

1.~:.<.!00$000 
%:0-00$000 
38:400$000 
:!8:800$000 
2 ·l : G00$000 
:12:00(1$000 
9 ;000$000 

13:800$000 

tu:8U0$Uü0 
1::17 :200$000 
IH :200$001) 

500$00U 

Hl::.!OO$UUll 

I 8a: llQO$Ooo 
:H: 800$0lH1 
84:000$000 

105:\.100$000 
~1 ":ú00$000 
16:800$000 
U: 000$000 

:!8 :800$00.U 

~~:800$000 
24:000$01}0 

c\t'L l 7::l. ;\" enhutn nmpl·cgadu úu. Soe~·l'L:J.l'ia pouc1·ti. :i·u
~Bl11• 1 · gmtificação especial pol' se1•viçoo nol'tnaes, cxoecutado~ 
a ho1·a do expediente •.. 

. Paragrapho unico. Ao secre tad o d~ Pre~idctH:ia caber·.i, 
lt ilbulo de rep1·e::1entação, a qua~tia d~ 500$ men~aes.. ~ .. 

' 
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24() 1 ÀNNAES· DA CAMARÃ ... 

ArL. 17,'t. A Mesa po<lcl'á. 1!st.ipula1· graUfica\:Ôr!~ 1!s
pr~ciaes para os ftmccionarios que dcsampenha.:rcrn ftm e".:;c, 
cxt.raordinarias, fóra da hora do expedient-e. · · 

·SECÇÃO III 

Dos descontos 

Art. 175. Perderão todos os vencimcnLos c•s empregados 
suspensos cm Yirtude de falt~5 no cumprimento dos ::;(\us 11~
vcr-es. 

§ 1. º Os empregados suspensos. preven t iva rncntc, <'l'll yii·
hide de ,prôcesso administrativo, ou judkial, ficarão privados 
da gratiflcação, perc~bendo apenas o ordenado. Na hypothc&J 
de sua absolvição scr-Ihe-ha paga a. gl'atificaçao . 

§..2.º O empregado que não compa!'ec.)r P.o servic:n [11.' t'-
ucr:r. todt) o vencimento, si não ju.'5tificar a falt.a. ' 

§ 3-º O desconto por fal tas interpolaóns :;e ~cst,e nll1 ·r·ú ;ic1; 

domingos e feriados se ussc~ rlias ficarem compn~h1·11di1_M 
entre duas dessas falt.as consecutivas . 

Art. 17G. Pcrdcrú.Q apenas a gTatifícação dos ~cu,- \1·1·,. 
cimcnfns os empregados que d1ci;arcm lá .Sccrct.a.1:iu tlPp11i~ t'.r. 
1..•ncorrado o livro do ponto. · 

Art. 177 . Para os cffc ito:s do . § ~" 110 u-rt. süo l'au;a: 
.illl:iLifica.das: · 

lei; 

.1 º, molq,stia; 
2°, moleslia cm pes»oa ·de familia; 
.3º, 11ojo; 
4" ·casamento ; 
i;•>'. força maior, devidamente comprovada; 
U"~ qualquer' .5orviço externo da Scoretaria; 
7", ~erviço publico obrigatol'io e ~ratu1to, em ,·irlw.le .:~ 

· $", commissão da .Mesa . 
~\1•t. 178 . Ao 1!mpregadu lllW niío ft)1· contumaz em tal!a~ 

ao scrvi~\O serão abonadas tres faltas pol' mcz; _ . 
Art. 179 . - Nos -~ãsos ctc ::i.uscncia, s~m cuu.sa ju'5L1 r1eada, 

por oito dias conseculi vos, ou por 15 dia~, int.crpolachtnwnti>; 
dcnLro de àoi.s nwzes seguidos, i' icarú o cmpL·ogado su.icitlJ a 
);lena disciplinar de ~uspensão por 15 dia::;, a1:oz· · ·a\'aúu, 11a 1~-
11widcncla, para 30 clias. ·, . . 

§ '!.º"'Quando o emprega.do, apui:; ter sofi. tdo u ti u;;p1'n~ao 
de Lt·inLo. dias, reint;idir na falta 1..:umminada m~s~c ut•tig·u. ~1! r
llw-ha dada a cxoucra ~:ão e si a i;ua nomc·ação t\ ·;cr sido appn1-

vaàa. p ela Camara serú · a. clla submeltido li ')CLo de sua de-
missão. · 

§ ~.· O emp1•cgtttlu qu e <leixa1· ue · comparecer 9- :';ecn!: 
hH'i:l, sem causa justificada, trinta dias consecutivos, ::;ei'a 
consid~rado (!Orno toando· abandonado o ·aeu i•)ga-r, sendo .lavrada 
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a demissão, que iµdep-enderã,/nessà . <'.a~o, da approva.ção da 
Gamara. ·. 

Art. 180. Si os redactores de debates não' fornecerem -0~ 
11ris-ina~s de um discurso, revisto .den.tro do tempo que lhes. 
úk ass1gnado - e que será, no . max1mo, de quatro dias -
marcar-se-ha uma falta nãri .iustiticada . por dia. que excede~ 
o t.empo. . · 

ArL- 181. .Seráo tidos como faltas não ,justificadas os 
1Jrros graves commeLtidos na revisão, perdenõ.o (\ revisor a gra
r ificaç~o. dobrando~.se e triplicando-se a pcnalida.d-e nas re~n ..... 
cídenc1as.. . 

Ari.. i82. Si (J :revisor mlo en"tregai• as prov'as que lbe 
foram confiadas nl) f im do pra.zc marcado, sr.r-Ibe-ha mar
aada tJma falta I)ão jll'5tificada. por dia que r.:x:ceder aquelle 
pr::tzo. ' . : . 

A1·t. 183 - O funccíooo.rio suspenso perderá o direito á 
eont.agem do tempo de sua. suspensão para todos os ' effeitos 
'~ deixará, durante esse tempo, de fa?:er JÚ~ a quaesquer ven
cimentos~ ou gratificações •. 

SECÇÃO IV 

Das substituições , 

.:\J't. iSií. Nos impedimentos do director g~ml fará as suas 
, , ~ze" o vice-director, que será substituido por um dos dire
dores de serviço, designado pela Mesa.. 

Art. 185. Os directores de .servi~o o;erão ~u..bstituidos, em 
~eus impedimentos, pelos chefes de secção, por des·ignação 
elo ri irector geral . 

A.rt. 186. Aos 'chefes de secção -mbstituirão o.s officiaes 
i!U•~ com elles ser virem, por determinaçlo do director geral .• 

Art. 187 _ Na bypoth~~e de ser jes1gnado um chefe de 
:;tlcçã<? para o ·serviço de reda~ção da acta rna:.:.u:i~ripta, . ao seu 
.substituto; na chefia de secçao, durante l'l sen impedunento, 
caberão os vencimentos de chefe de s-ecção .. . . · 

Ar.t . 188 . O tachygrapho de 1 .. classe ,,,rá. ;iubstituido po~ 
um de 2•, desig'lado pelo chefe do serviço . . 

§ 1,b o taohygrapho de 2 · classe :.~á .da mesma fórmà. 
.,ubst.ituido por um de a•. 

§ 2.º Os supplcntes de tacbygraphos substituirão a e3tes. 
no caso da falta. 

§ 3.º Si. chegada a hora cm que, de a.ccõr.~lo com a escala. 
i•r{,vfamente · estabeleci<lu. determinado tachygtaph.o . tenha. de 
entrar em serviç.o, elle não se achar pre,;ente, será feita a sua 
substituição. · 

§ 4.º O referido ta~hygrapbo não mais poderá trabalhai· 
uesst> dia, salvo se estiver em tempo àe e:.cr<iver o pi:-imciro 
ou mesmo o segundo quarto, e .si, pelo não comoll-recimento do 
outros, houver, ainda depois da sub~tituição pe!os suppl_enten, 
deficienoia de pessoal., . . , 

e: -Vôl. XIIt . . . _,..'' ;\li 
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Al't. 189 .",Os 1·edactores d-e debutes, a não ISer em ca!ói 
de licenças. solicitadas â Mesa e por ella concedidas. mão 
tiubstituidos pelos seus supplentes.. ~ 

Art. 190. Ao ·<líreeto1· geral compete det'.lt'minar, J"C· ac. 
cõrdo com os direcfores ,de serviço, que ouvirão, a respeito 
os chefes de sei:cão, at> substituições não ;pr·evistas ex111'L'Ssa'. 
mente neste regulamento. . 

Art. 191. A não ser po1• moLivu de doença, devitlmnenlc 
comp1·ovada, a ausencia, ou afastamento de c:·.i:;i,lquer t"uuceio
nario do exl!roioio das suas funcções, e· a sua.. competente Bub~ti
tuiÇão, de.termina. a transferencia da sua gl'atificação pi·o la. 
bore ao seu :substituto. 

Paragrapho unfoo. No caso de licença sem venci11wutos, 
cabe ao substituto a differenca entre os seus e .os vendmentos 
do. licenciado. · 

SECÇÃO V: 

.. Das pr<nnoções 
I 

Art. i 92 ., As vagas verificadas na 1~ecrntaria serilu pt·a
l!UChidas por promoções de seus empregados: 

a) as de· vice-director .pelos· dir2ctores ou pelo sull-t!i-
recto1· de :sérviço, ou por chefes de secção; 

b) as de chefe de sec:ção por officiaes; 
i·) as de officiaes por .$Ub-officiaes; 
tO as de sub-ofüiciaes' por Gesun<l.o offü;iues: 
e} as de tachygraphos e de redactore.s d-e debates iJdus 

l'espectivos .suppl-entes•; 
f) as de supplente:s de redactores de <"?ebates pelos l'e\·i· 

sores.; 
Pa.ragrapb.o uuico. As promoções deverão ser feiLu.~· 1_iu~ 

di.rectorias cm que :se verificarem vagas com os seus fturnc1-0-
narios .. 

Art. ma. .Pava a. promoção dos Iuoccionarios a ~te~~ tia 
Gamara tomar·J. em conta a.s informações do dlrector geral 
quanto: 

1 º• a cultu1·a. do fimccioual'io; 
2", ao seu mereeimento intelleotual; 
3º,· á sua capacidade de trabalho, comprova.da 110:) 8CUS 

a~l:lf.mtamentos e nos serviços que me .estão affecto:i; 
tiº, ao desempenho comprovado das commi5sões que houv~t· 

realizado a serviço da Camara; . 
5º, ao maior tempo de effectivo servi90 na Seoi-etllrw lia 

Camara- · 
. 6°, ao maior tempo de. excroicio d~ funcções publicas. • 

Paragrapho unico. Os quatro primeiros numeros yalerau 
dois poµtos cada um e os dois ultimos um c.ado.., Do n:1:uo1· ltll· 
roer.o de pontos con.saguido~ pelo cotejo das condições de Lo~us 
cs 1'Qµ,ccionafios de cada dategoria dey:erâ resµltar a prowo~,aa. 



SECÇÃO VI 

Das licenras 

.... , 
~.tt..i 

Art, . Hl4. Em caso Je molestia comprovada, Lodos os em
µre;;ados da Seoretaria da Camara dos DepuLadus teem direito 
ao goso dü licença para tratamento da saude. 

§ .L" Estas li<:enças, uos termos da leg·islaç.ãu vigente, sãu 
c•mcedidas .. por qualquer prazo, pela Mesa. da Gamara. 

§ 2." Será submettido á · ins2'ecção de saurl~ o ··"êmpregado 
l! Lte solicitar licença para tratam·ento de saudc. 

§ 3'.º :\.' impecoão dü sande pode1"j ser realiz.atlu .[k•la 
Commissfm uc Saude Publica da Gamara . 

§ 4." Em caso de molestia comprovada, a licença 1.>-0derá 
ser concedida. : -

u ) até quinze dias pelo director da Secretaria; 
b f até trinta dias pelo 1 º Secretario; . . 
e) por qualquer tempo a mais pela Mesa . 
§ 5." Ficnrãb sem effeito a,'.i licencas em cujo gosu. nün 

t:Hlrat·em dentro de trinta dias aquelle•: aos quaes foram con
cedidas. ·· 

.ArL LU5. Todo o funcciona1·io ausente do .:•xercicio du tieu 
caq,·o perde a gratificação dos seus vencimentos, que sel'á âl -
f.1·iJmicJa ao ~ eu s ubstitutL>, clevidument;e designai.ia. . 

l'a1·agrapllo unico. O funccionario em licença pa1·a lratal' 
rl1 ~ negocios, c1ue lhe :'-el'á con~edida nas mesm!ls condições da 
por molestia; perderá totfos os venci:rpentos. SArá improgavL'I 
pul' ma-is de doi s annos qualquer licença .. : 

Art. 19G. '.E' liciLo aó funccionario renunciar, em r1ual
lJL1 Cl' tempo, a licença em c.ujo go.So se .acha., 

SECÇ.1.0 VIL 

ÍJa rJXoneraçáo 

- Al' l . 1ú 7. Os empregados da· Secretaria da Gamara serão 
tlispen;xidos a seu pedido -e exonerados quando não sel'virem 
bem .. 

§ 1." Os funcciona1·ios ·cuja no111eação dependem de ap
rn·óvação da Gamara só pouerão ser d.ispensa.dos ou exonerados 
me.diante p1·ocessu administrativo e sob proposta da Me::a. 

§ 2." O::; empreg·aclos que tenham mais de dez anuos d t: 
-~ervii;iu publku só poderão ser exonerados por delibera~·. ffo da 
Carnara. 

§ 3,." O~ demais empregados, da Portar:.a, da Po!icia • ~ Ja 
li evisãó, poderão ~~1· dispensados por a~to da Mesa. . 1 

§ !1." Parn effe1to do § 2º <lest-e artigo, só.· :-lerá contado t• 
tcmpq de :;;erviço em funcções federaes. ;.i. 



• 1 

ANNAES DA CAMAFI..\ 

Art. :198. O.;; empregado.,. que Jeixal'em de comparel.\eÍ' 
sem causa justificada, préâ:mmenLe cornpl'Dvada, pvr rnais de 
trinta dias consecutivos, ou sessenta interpolados, durante o 
anno legislativo, serão cvnsicler[t.Jo::; t.:omu li:mdo almHdun:i.<lo 
o emprego.. ·. 

Paragrapllo ·unico . Us tnllp regauo,: Li u..: . s • ~m. JJ!'évia e ex
pressa autorização da Me.sa .. por oescripto, r 0aliza1·ein trabalhv :s 
fóra da Camara, durante a époeia d:.i.s sessões e ás horas do 
axpediénte, perderão o Jogar., . · 

TITULO' V 
Ditiposições garaes e transitarias 

GAPI'l'ULO I 

DISPOSIÇÕES GEilAES 

ArL . 199. l?uncci.onando a SBcre,taria do S1~nacio conw ~e
oretaria do Congresso, llelo seu R~gimr~nto Gonmmrn, Lendo a 
seu cargo o archivo de todos os papeis e <iocurnentos, os em- · 
pregados da Secretaria da Gamara dos Deputados collaborarão 
como os da SecrBtaria do Se.nado. . 

Art. 200. As funcções dos diversos serventual'io~ rla Se -
•!retaria. são incompatíveis com quaesquú fum\1Ões publicas .. 
.federaes, estaduaes e mlinieipae~, de nomea(.'.ão, ou de contra
cto, que tenham de ser· deimmpenilladas nas horas do expedi
ente da dita. Secretaria, ou nas horas do trabalho da Gamara, 
ou de suas Commissõe.s, na época em que se realizam sessões. 

Paragrapho uníco. O exereicjo d(\ qualquer dessas fon-· 
.;ões por funccionario da Sccrelaria importa na renuncia <lo 
S9U logar, que· será, logo depois de comprovada, dada pela 
Mesa como acto acabado. . 

Art. Wl. Nenhuma propusii,;ão modificando os services 
.da Secretaria, ou as condições do seu pessoal, mesmo em pro
jecto de lei orçamentaria, poderá ser submettida á conside
ração da Camara, ou de suas 1Commissões, sem a audiencia 
:prévia e o parecer escripto ca Commissão de Policia. 

Paragrapho unico. A não ser as expressamente revog·adas 
neste Regulamento, ficam asseguradas aos actuaes emprega
dos da Secretaria da Ctimara dos Deputados as vantagens e 
regalias de qu_e gosam ou a -c1uB teem direito pela legislação 
~ praxe até agora em vigor.. · · 

. ' 
GAPITUUO IJ 

DISPOSIÇÕlllS TR.~NSl'roRIAS 

Art. 2Õ2. Não se preench~rão, logo que se vagarem~ 
Uni Iogar de ajudaÍ'ile · de porteiro; 
Oinc.Q logªreª d~ °ºµtii:iuos, ~ujQ numero será fixadQ em 

i:JU~~·: :1,. ·-



r § L• Os ·cinco Jogares el e r.onf.innos su·pprimidos . i:o ri·~- · 
sr:onderão a oif.o lagares <l e :serventes, cujo numero será !1 -
:;;:ado em vinte e cinco. -

§ 2.º A' m edida que se forem vagando os .Jogares de con
tiovoa serão nomeados: na primeira vaga, dous; na.. segu.ntla. 
nm: na terceira, dous ; na_ qnar~a, um; na quinta, deius . 

\l\rt. 2·03 . Ao act.ual chefe de secção Agenor de Roure, 
·f1ncarregado rla acLa m anuscripta , em commissão .innto ti. 
l'residencia da Republica, ficam assegurados os seus venr.i-
m enlos e gTatifí r,ações actuaes. · 

A rt . 204 . Não haverá empregados na Secretaria além do~ 
ilo quadro . _ 

§ Lº O quadro é assim constit uído á data deste Regu1a-
rnPnto: · 

Dircctor - Dr. Rodolpho Custodio •Ferreira; více".'dire-' 
dor -- coronel Cteero •da Costa; director de serviço - ba
charel Joaquim FP.rreira de 1S·alles; su)J-director de seryiço 
bacharel Americo Vaz; chefes de .serviço - Francisco Diogo 
Capper e bacharel Primitivo Moacyr; chefes de secção - Au
r eliano Nobrega rl e Vasconccllos, bacharel Ernesto da Gosta 
Alecrim e haci1rnrel Mario Cochran e. de A.Lencar; secretario da 
Jlresidencia - Ott,o Prazeres : oft'íciaes ~ Agrioio dos Santos 
J\.zfivedo; Dr. Eugenio .Padilha, Francisco Modesto. Honol'io 
QuintaniJ.l1a Nr.tto !lfar•ha.rlo. hacha.r el \losó ;Mairia Bello, Ma.
n nr'.l Gonr,alws V.i·eir a e ba,charel Peric};es U\fen<les Vellow : 
sub-offi ciaes - Amilcar MarchesinL bacharel José Cavatcartti 
Regis, Nestor !\fassr.na e 1Úml tle Pa'ula Lopes; seg'l.lndos offi
·cia es - AnJnnio Ferreira de .Salles, bac'harel Aristophanes 
:Monteiro de Barros Barbosa !Lima. bacharel José Armando 
Baptisla Junior, bacliarel Maria Ah;es da Fonseca e Adolpho 
Gi~\"li oli (interino ) ; auxiliares - Manoel Izidoro <Vieira, Ruy 
Affonseca de Alencar. · Ped ro P ereira da Cunha e João Ribeiro 
'Mendes; redar.t.ores de debates - bac•harel Anto~io Gervasio 
Alves f::arniva, :Heitor 'Moctrstn fie Almeida .. bacharel José de 
Arau.in Vieira. José Maria Goulart ne Andra~e. bachare~ 
Nesf.01' Asr.oli, ·Rapharl Pin.1l rJÍl'O, bacharel Sertor.io Ma'içjmian ci 
rlr Casf.rn: snpplenf.f>s rl r rP.dactorcs dP. debates - Ernesto 
'Cor rl'a dr Sá P Benr.vi<ieR. J oaquim Ribeiro de Paiva, Pedro 
Dnt.ra Nicncio, nelo, e Ozéas Mot1.a; t.achygt"apbos <le iª cla!lse 
·- Alcides Marques Pinto, bacharel Ai:naro qe Albuq~erquc. 
hal'.har <'l A11rPliann rk Sollzn. e Olivei ra Coutinho, engenheirfJ 
E urirn .Tacy Monf eiro de Oliveira. · José ,Joaquim da Rooha. 
Junior, Lincoln Godin'ho . .Q.lyn tho :M:oclesto e Dr. Salomão d P 
VasconcP. jlos; tachygrap:ho8 fi e ~· classe _:_ Cesar J,uiz Leitão 
e Ismnr GTPY 'T'::i.vr1rr.s: tachygraphos de 3º classe - bacharel 
~·\rmnndo dr' Oli\'eira ICarv:übo e bacharel .José · Mariano Car
neiro Lf'flô; suppl entes de tadhygraphÓs - Francisco Tozzi ·· 
Galvãn.' Ji'ranc.i"Sc0 Bé.]n r . 1\rn er icio L eit.ãÓ ·e P eÁ.peguara Bricio1 
<lo Valle: revisores -- Dr. Annibal de , Moraes l\llello, Arf.l)ur 
J3ar.roso .. 'Eloy Pontes, ldíbaldo Colombo, Martins. de Souza ~ 
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Dr. João Fioravant.i ·P•ircs lf.c-rrcira; suh-chefe ;<la .port.aria _. 
F.ngrmio Caetano da Silva; sub-chefe da po.hcia ·-

Pml!eiro - Aug·uslo Mocho: ll{ju!daint.e. de portJcird 
-- .Jos(1. Pinl.0 Mac.hado e JosB Gonçalves do.s Santos; contínuos 
:\ or,io (h1crra . Alexandre Cidade, An~leto Frederico ·Auruhei 
·1nl:'r. ;\ nf.onio .Josr. rJr ·nan:alho. Armando Gonçalves dos 
.~an f os. Cicel'o Gahri e J 'Trindade, E rico Ferreira FranciscG 
·Rocha, Hcilor Carlos da Silvá, Hcrmeto Duarte, .João Mara
nhfto .. João l\lüller Tnllmrn .. To~é 1Francisco Guarino. lLa dis la.u 
1fo Almeida, if.Ui7. Antonio de Oliveira, [.uiz Bernardes 
lihanmct, Manoel IG'onçalvcs dos :Santos, Manoel- Perei.r;a de 
Rant:Anna. Pauln Martins de Lima e .Serapião de Oliveira; 
zr• laclor - Jarob 1J>jnto Peixoto: scrvenles -:- Alvaro Evangc-
1 ino '.\'ognrirn. Amaro Crrn1lcanti nidarle. Anselmo Rosa, BGnto 
.Sna1·rs. Constantino l\faclrndo dr Azevedo. Domingos Pinheiro 
Magn!h:ir·s. 0Hilnrifl ·Francisco de Jesus, Eugenio ;i\lartins. de 
nritn .. faniiario :\fonLcil'O, Jayme José Pires, Joaquim Goine.;; 
Par nrz1'. Mnn nrl Honorio Ferrcirn. Manoel Rodrigues Bra.ndi'í.o, 
.\lnnoc•( Siq1wirn . . ()qavo ·Fernandrs Galvão, Paulo Pereira da 
:-:ih-a r Prrtrn Corrloiro de .Soma. ' 

§ ::!."A' daln dr.stc Regulamento cst.ri.o dispensados .do ser
\. ii:.n rJn Ro'rrrf a ria da Gamara dos Dçiputados os seguintes 
nmprr.garlns: .Tofin Augn::;tn Neiva , superintendente. <la reda.0-
t?iío dr rlrhalrs: Enp;enin Augusto Arlta Laga Pinto. cbefo da 
:•o>tlnr-efío dr rlebatr.~: ,Tos·é 1\ngelo .:'lfario da Silva,' chefe <le 
i.:rccl'ín; Lrnpoldo :rosf. ela Roc'ha. of.ficial; José Augusto da. 
P.ilva .. 1,i11rlant.r. fle prwf.1>i ro; í1arlns Domingos de Souza .Tnnior. 
f>anirl ,\ lws Lima . .Tnc;i' Ríhniro rle: Souza e ·Manoel Tilnra rln. 
Si lvfl. r.rm1.inuos: .Jos~ AugusLn Ramos. servente. 

~ 3.• 'Fil'nrn asr;eg·nrados an funecionario Otlo Prazcre3, 
r·rn·ctuanlo rxercr.r as funccí'íes de Secreta.rio dn Presidencia. 
r1~ seus nctuaes vencimentos. 

· · Art.. 20·5. E' mantida. a aétual distribuição de funcoôes 
nos rorpos • <li' redadores ele debates, de tarhygraphos e flr. 
rcvisort>R, que sr. irá rx(.i.nguindo á mectida que se forem ve
r ificando vagas . 

Paragrapho unico. 1Jncluidos no quadro. dos funcc.íona-
1 ismo ria Gamara todos os empreg'aclos pagos, até agora, pela 
Yr.rba materiaL fica vedada a uWização dessa venba '{)ara pa
gamen to rir pessoal, a n1io ser no caso de gratificação extra
ordinaria ao pr!"soal rlo <1uadro . 

. \r1. 206. A' data da ap.provação .deste Regula.mentó, a 
:\füsa da Camara. fal'á o prr.enchimento do logar de . director 
clí:' servir.o ele P!aboração .legislativa com um dos actuaes func
!~ionarios da Becret.aria. de comprovada r. reconhecida com
prtencia. assirtuidade f! dedicação a0 serviço. 

§ 1.º A ·!\Iesa attcnderá. para esi::a nomeação, aos conhe
r imentos do funccionarin sobre a elaboração legislativa, <lr. 
modo g·eraL n. particnl:.irmr.nte, 8obre -o Regimento Interno da 
C:amara e o 1· ·~~11lame>nt() dr sua Secretaria, tendo em vista. 
principa!m~r1t.r, o fact.o de ter esse f.un~·iQnaI'iP, pela sua 
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exoc.nção, pra,ti[(',a dos yar.ios serviços da Secretaria, como os 
d" Secretario da Pres1dencia, de ·secretario de C.ommissões, 
1lc i·r,dacoão de actas, de organização de ·synopse _e de proto
Mllo, de vcrifica1;ão de poderes. de lavramento de certidões, , 
i\I' 1·1'.'dacr;ão e revisão typog_ra.phica. 

§ 2.º Para o effeit,o de direitos do funccionario nomeado 
pn1·a. esse logar, osta dé:>posição t.erá vigor <le 1 de janeiro rir 
1!1:!1 cm deante. 

§ 3." A :Mesa preencherá, por promoções, as :yagas de
.~n1·rentes dessa nomeação e provr.r.á, effectiv.amenlc, como 
'!.º offfoial o funccionario que estlá. servindo, interinament<~, 
na Becretaria. 

Art. 207. Este Regulament.o ontr.ará cm vigor a 1 de 
janeiro· dó 1921 . . 

Art. 2-08. Revogam-se as disposições em. con!.rnrio . 

Regulamento da Secretaria da Camara dos Deputados 

INplCE 

TITULO 'f - Da Secr~taria. 
•r.rrULO II ..... Dos serviços. 
f'apit.ulo 1 - Do expediente. 

Secção J --:- Da correspondencia t'&!C~ida. 
Scccã.o II - Da correspondcncia e:tpedida. 
Secção III ~ Do protocollo. 
Secção IV - Da synopse. 
~ccão V - Da ·verificação <le poderes. 
Retição :\TcI - D.a convocação de reuniões. 
~oociío VU - Da expedição elo documentos. 
Secção VIII - Da c.obrnnca de -Oocumen(.os. 
Scoção IX - Das inform:.u;ões. · 
Secção X ·~ Das có.pias. 
Secção XI - Das certidõc;i. 

r.npi l.ulo TI .;...... Das actns. · _ . 
Secção I - Das aeta~ mnnuscripta.;i. 
~occi'io II - Das aotas improssas. 
Secoãa . u:r - 'Da lista do .prosen~IL 
S~cão IV - Da listn· rln <'lbamada. 
Soce-ão V - Da list.a. de Comm issõos. 
Sc(ICão ~r - Dos avul!ms impr!.'ssos. 
Seccilo VII - D<>s Amiae4'. 
Socclio VIII - Dos dooumentos parlamcntsrP.~. 

C:1pit.nlo .ru ....... Da portnrin. 
~eccllo T - Dn. cons<'rvncno o limpeza. 
Sel'ciio II - Da ·Mesn. 
Seocão UI - Do gabinote do Prcsiden1.e. 
Soocilo 'FV - Dn condnaclto do President.c. 
Secçiio V - Do gabinete dos Secretarios, 
S~ccão VI _, D~s ~al~~ d_e Co~íªs~a. 

.. 
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- ÃNNARS DA CÁ~ . 
T: .... . 

Secção VU - Da Sala dos Deputados . 
' Seoção VIII - Da sala de espera.L " 

Seccão IX - Da ébapelaria . 
.Seccão X - Do elevador. 
Seccão XI - ba imprensa. 
Seocão XII - Do ingresso na Gamara. 
Seccão XITI - Das tribunas. 
'Reccão XTV - Das ~alerin.s. 
!':eccão XV ~ Do bufete. 
Seocão XVI .,._ LDa. bandeira. 
Seccão XVU - Do 'Correie>. 
Sei:cíio XVIII - Do Telegranho . 

. Secção XTX - Dos teiephones. 
Secção XX - IDo .iàrdim. 

:Capitulo llV· - Da policia. 
Secção I - Do recinto das sessões. _ 
Seccão II - Do recinto das Commissões. 
Secção rn - Das dependencias. 
Sécção IV - Das immediaoões. 

Capitulo V - Dos debates. 
Ser,ç~o I - Do apat;thamênto. 
Seccao II . - Da decifração . 

. -Secção · m - Da. confereI11Cia. 
Seccão IV - Da audição. 
Seccão V - Da .. correcõão. 
Seccão VI :__ Da revisão . 

. Secção \'II - Da públicactio. 
Capitulo VI - Da bibliQtheca. 

Seocão I - Da. conservação. 
Ser.cão II - lDa cataloga9ão. 
Seccão III - IP.as perinut.as . 

. S~cão IV ._ Das consultas. 
Capitulo VII ~ Do arehivo. 

Seccão I - Da eonservaç!io. 
Secção II - Da ontalogação. 
Seccão III - Do archivamanto. · 
Seccão.-C'\I"' - roo desarohivàmenlo . . 

Capitulo VII! - Da contabilidade. 
Secção I - Da esoripturacão. 
~eoclio II - Dog livros de ponto. 
8eco:io m - Das folhas de PnMamento. 
Secclto IV - Da direcQitó dos Deputados e do pessoal 1fa 

Secretaria. 
TITUT...O III - Dn divisão C:o serviço . 

Capit.ulo r - Dn Dirootoria Geral. 
Capit.ulo TI - Das directorias de serviço. 
Capitule, TII - Das seccôes. 

Sencão I - Das commissões. 
Sub-secção 4) - Da portaria. 
Sub-secç!io b) - Qa policia. 
Secção II - D~ bibljo~'heca. 
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~eccão III - IDó arebhro. 
Seccão IV - ~ Contabilidade. 

TITULO :rv ........... Do )l~Ssoal. 
Capitulo I .- Da -ti.omeação. 

Secção I - Dos concursos. 
Secção III - Da ·posse e exercicio . 

C:ipitulo II - Dos déveres, attribuicões e penalidades. 
Secção I - Do director gé~al. 
Secção lI - Do suh-director. 
Seccfto III - Dos directores de serviço . 
~ooção IV· - Dos sub-directores de servi.;-0. 
Secção V - Das secÇões. . · 
Secção V! ·- Dos chefes e sub-dirootores de Sec!)uo. 
~cccão VU - Dos officiaes e sub-officiaes . 
Secção Vtn: - Do porteiro. . 
Secção IX - Dos continuos. 
f:'.ecção X - Dos auxiliares. 
Secção XI - Dos guardas. 
Secoão ,'XII - Dos serventes . 
Secção XIII - Das penalidades; 

Capitulo III - Dos direitos~ 
Secção I - Dos venoiment.os. 
Secção II - Das gratifmai;ões . 
Secção m - Dos descontos. 
Secção IV - Das substituições .. 
SêéÇão V - Das prt>moções . 
Secção VI - Das licenças . 
Secção VII - Das exonerações. 

TITULO V - Disposicões geraes e transitorias . 
r.r,pitulo I - Disposições geraes. 
Capif.uio n -. Pis:posíções .. transitorias .. . ~ ' 

EMENDAS A . QtJt SE REFERE () 'P ... RP:CER stiPft.\ 

{Discussão uniea) 

N. f 

Ac·. art. 108: ondo ~e diz «<= qu11.tro ;iu:it:iiinres ~. dip:n-sc: 
e ci:1co auxiliares >. 

Ao nrf .. 171: onde so diz « ,qunt.r o auxiliares a :nOOO$ - 
'! ~ :OCJo9$. di!%'n.-s~: "r.inco anxili~re!': n 3 :000$ .-- 15 :000910410". 

Sala das St'~Siícs, i::l dP. novProbro do 1920. - NicanM 
Nuscimrnto. - Octat'io Rocha . 

. N. 2 
Art.' 197, § 3º. - ~upprima-!:1e. 

Em de novembro de· i9~0 . .:_ Mauriaio ele 'l.aeerdd . ""'"" 
>attlo. de Fron'tin. - Vicente Piragibe. _._ llires· de C'aniatho ., 
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. ' N. 3 

Ao nr.t. 192 ---: Acc1'escente-sc :· ,...,.-- . 
..ç;. -As de sub-chefe da portaria ;pelo- porteiro: 
H -As de porteiro pelos ajudantes; 
1 - As de a,judantes' pelos continuos: 
J - As de contínuos pP.los serv~ntcs. - Orf(l1•in ílnd1n. 

1'i·. 4 

Art.. ·202 P. seus i>aragra.phos. -..,... :Supprimam-se. - Ot'lm·io 
Rocha. 

N. 5 

Art. 203 - Supprima-se. Diz o art. 2().3: « A0 :iclunl 
nhefe de . seccão ·A.genor de Roure, encarregado da .act.a mtrnu. 
scripta, em commissão junto á Presideucia da Rspnblirn .. 
ficam assegurados os seus vencimentos e graf.lfir.:irõ~~ · 
n.ctuaes l\, Em consequencia: · 

N. 6 
·Restabeleça-se ú eargo de chefe de secção da acta, fi1~::i.nd.1 

assegura.dos o funccionario effeetivo e o que, actualm~nl.1-. r. : 
substitue das vântagens que lhes são .conferidas pela J11gi;. · 
lação orçamentaria vigente. · 

Sa.la. das sessões, f3 de novembro. de 1920. - f.11i'/c,l 
(;a'l'cUz. - Olerrar1· o Pinto. 

Onde convier: 
Ao funooionario da Secretaria .que, a.ctualmente, suh;;tilm 

o chefe 4e seccão da. acta, em commissão junto á Presictenrin 
L1a tRepublica; serã9 asseguradas todas as vantagens do !'unr· 
oionario cffectivo; outorgadas pelo Regulamento .que 1.1ra "' 
revoga. e pela legislação orçamentaria em vigor .. 

Sala das sessões, 13 de novemlbro do 1920. ~ f:t1rl~i 
Gm•cia. - Olegario Pinto .. 

N •. 8 

A<> art. 173: A.®rescente-se, in ·{iiie: ~ exceptutlilri• a; 
<iue coneta:rem das leis de orçamento>. 

Haia das sessões, 13 de novembro de ·J mm. - Ca1~11i 
Gar•ê\a . . - Olegario Pinto. 

N. 9 
Onde convier : 
Ao art, 39, supp1•1ma-so n palnvra continuo. 
Ao art. 160, sup.prima-se -0 § 15°. 
Sslo. rdas sessões, 13 de novembro de 192-0. - Alvi:m:i Jl11· 

ptista. ;:::- Au.yusto de iLima . ...-- Pfres Rebello. - Seabra Filho. 
- Ver_ü_8imp_ de M~Uo. . . . · .. 
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1 

sr:~i;.Ã.o El!lr 3 nF. DEZEMnRO DE i~20 

N. rn 

Supprima-se o paragra.r>ho unico do art.. Hl2. 
~ub:::tit.ua-sc pelo seguinte o art. rn:i; 
Art. 193. Para. a ·m·ornocão dos funccionarios a Mesa da 

<:amara tomará em conta :is informações do diyector geral 
quanto: 

:lº. o maior tempo do cffer.tivo servi~o na 8ecretaria da 
ca.mara, verificado rpelo livro do ponto; . · 

2º. fl sua capa.cidade de t.r-abalho, comprovada uo~ .~011,; 
ª".scntamenLos e nos sorviços que. lhe estão affeetos; 

3º, o desempenho comprovado das commissô'es que 1hl)u,·r!L' 
rN1lizado a serviço da Gamara; . 

·'Iº. o maior tempo de C:'\ercicio d o fu nllções pl1b1i1~a": 
[)", a cultura do funccionario; 
6". seu ruerecimento inteHootuaL 
P:iragrapbo unico. Os cruat.ro primeiros numol'Os YalP.r;1•• 

ilnns pont.os cada nm e ·o;;: dons ui ti.mos am· cada,. Do ma io1· 
11umer-0 de pontos. consegu itlo!< pelo cotP..ia das r.ondições ·d1• 
lodos os t\mccionarios do r.ndn categori:l dr>ver:'i resulf.nr n 
rromocão. 

Sala das ;.;rs;;õei\. 1 ~ rio fil)Yemilwo rle 19~0. -- Fl'.'ris.~imo dü 
Mel;lo. 

N. H 

Art.. Destaque-si\ um uo.'l au:xiliare!'I para 2" offic~in 1 
ila Secciin rlo !Stenog"f'aphia. ctevf:'nd(} ser pessoa ·habil il.nd:i PTn 
lachygraphia. com os v~nr.imentos r.11rrt"sriondPntPs. - Octn1~i11 
ltockt1. -- Dion11.~i~ Bent~s. · 

J·u stif'ir<1çiw 

Pnt·:t vs dh'i't'''°·" ~~rvi~'08 ncr.essorios do rl<i ,.,tcnogra.pllia. 
1 flf'S como nt·~ani7.adio dl' t :i.bella. r.oll1Jcion:unento, num~rn
•:ãt; dr r.llscurso .... otc., uomo pru•a 1111 n!io 11ão houvessr. veorb:l 
,, iehefo dA servír:o tom :\ snn r.m1tn Mt.ipt-~diaclo pl'sso:i {J11fl 
iil"'il'lmpnn lw Mt!ln.s fnn1~(.'Ões e <tnr• R ·Pl'lll'isamento um tlo~ 
;u1xilint·N1 m1int.irl11s n11 prf'Minle tn•njert.o º" rriwlucfio. 

~nla rtn~ s11s~t}{J~. etc uovcmhro d<1 ·I 920. - O'ctavin 
llrl1!iU1. --- Dióm1.~io Rentes. - Jo.l'ti A 1111usto. - J\'icanor Nas
r·imf'11to. -·- Raul Ah',~.,._ - !ll<mreiro d~ Sm1.:;fl, - Sampaio 
t'o·r1•h1. - ln1fo .Cnb1•nl. ,\ ·1111i1stn dr. Limn. --- Cm·los Ollr-cia. 
- ()l1•f1m•in J>intti. 

N. 12 

~ Fion o:cL!ncta n diff~renoi~iio tle classes f!xii~t.e.nl.es no 
.sez:viço d~ tachygraphia, equiparadps, .para Lod()s os effeit9a, 
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os" aetuac~ truchygr°aphôs de segunda o terceira aos de pri .. 
mcira..~ - Mauririo de Lace-rda. 

Justif 1'.cu.ção 

. · O corp'? tacbygraphico da Camara se compõe aclual~ 
llléntc do oito taohygraPbos dA primeira, dous de seg;un<ln. 
<lous de tefoeira, chefe e sub-chefe. 

Os . ord~pados são, respreLivamente, de 1 : 10(}.'S,. 9001' ~ 
.i (}{)$000. . . 

Apenas pela .differenca. de Yimc_i.ment.os se desUnguem ª"' 
<:lasses. A tarefa . e. responsabilidade pêlo serviço ·são ~~ 
mesmas para os profissionaes das diversas classes alludid'a s. 
Nada ma!s Justo que equiparar todos nas vantagens. O au
·~ento proposto é · de · 14:2ú0$ nnnuaJmente. Cumpre pon
derar que se trata de um quadro e:x:iguo e que os aetuaes 13-
chygraphos de sesunda -e teroeira (quatro) desde 1913 pr.r
:rnanecPm <>m ~mas classes sem ter oocorrido 11ma S6 va.gn . 

No art.. 172 ·(tabella) snhstitua-se ·pela seguinte, 
referente.,á tachygraphia: . -

na pari.o 

Dirootoria <le Tàchygra:phia 
i direct-0r . • • . . . . • . • . . • . . . . t9':~0$l0()0 
'i chefe de serviço.. ... .. . . . i 7 :400$000 
~ ta6'hy6Taphos de 1 • ·classe.. · :ili !400$000 
i2 tacbygr:iphos de 2· olasae. . 12: oooaooo 
·2 t:iohygraphos de 3" classe.. . D :60-0SOóO 
1!* taobygra:phos supplant.es. ·. . 7 :200$000 
·1 aman·uense . ........ .. ~ . . . 6 :000$000 --.. 

Just?'Jicaçúo 

i9 :200$000 
i 7-: 400$000 

i i5 :2008000 
' 24 :000$000 

19:200$000 
14:400$0fl0 

6 :000$000 

A pequena modifica~i'i.o prol)O!:'ltn. M impõe :\ :a:pprova~-iío 
oa Camara dos Sr!;. Deputa-dos. 

E' de inteiT'B. .iustioa que se dô 1\0'$; tacbygrapbos o mesmr. 
au~nto de 20 tf,, sóbt'e !JOus vanaimontos que a Cam1n:i. 
Mncodeu, 'por do1ihernol'io ·r'la 1 ~H.B, . n t.odo!'l O!'. i'tlnõõionarios 
da i::iua Secretaria. · 
' Come. t.o<la- n Cam!lt'n p6d,.,_ itar t.esLC\mttnho. os taoh~"· 
5'.'rn:plbos •oertenrem 'ao niJmero rio funeoion:iriõ~ qué mais tra
bs1ha.m nMta Cnsa, da. qual !'ln ratiram dlaT'iament.A f;rn!'l : ~ 
quatro hora~ mais t.arde depoi:-; de tr.r-minados os .trabal~10:=: 
parlamentares. sem qu~ por i>;<\o re~C\bam qunosquer grat1f1 ·· 
ca.cões extraor,dinaria.!'. 

A emenda consubstnnefa. uma m C!-dida reparadora da in
justi9a então :pratioada 1:1ont rn: os taobysrapbos, que não 

, fol'.Mll• . eomô era e!!? esperar, devidamente aquitlboado~ por, 
.. i ' 



c!mara aos DepLlaOos - lm"esso em 26/00/2015 11 :36 • Página 136 de 208 

SESSÃO EM 3 l>E DEZEMBRO Dlt 't'9!20. . 

aquelta aeliberacão que augmon tou, sem cxccp-:.ão, os venci-
1nentos de todos os funr.ieionarios desta Casa numa propo1·
r;ão que foi de 20 até 30 %, coroo 1;e verifica do respecLivo. 
impresso qúe eontém aquella. l'<'forma _ 

Sala das sessões, 27 de outubro de 1920. - Lcmqr_ubCr;' 
Filho. - F' •. Vall<!fl~cs . 

N. 14 
-Onde .convier : 
A l\!esa abrirá b credilo de <lozc contos ·de réis para ac

quisição de uni:fo1·mes da sua policia, se1·ventes o . oontinuôS.: 
Sala: das sessões, H de novembro de 1920. - JlauJ:icio 

de JAcerda. 
N. 15 

o director, • sub-dircctor, os chefes . de secção o os em
.}Jl'egados da Secretaria .serão no.meados. demittidos e di~
pensados <lo serviQO pela Carrmra, sol.J propoatn. da Mesa. Os 
demais empreg::i.dos serão nomeados e demifüaos IJela M1.:sa, 
salvo os qu~ t,ivcrem mais <lc ·10 annos de serviço, os quaos 
só poderão ser dcmittidos prfa. Camara, sob :proposta. da Mesa. 

Art. 23. Os tiitulos de nomeação e dispensa. de serviço 
~crã.o lavrados na Secretaria e assignados pelo Presidente, 
1 ~ e 2º Secreta rios . 

Sala das Stissõe~. rn .(fo )10Yembro. de !920. - carlos 
Garcia. - Oleum·io Pinto., 

N. 16 

'Ao § a~ do arL. :19i, accrescente~se <salvo s·i tiverem maig 
do W annos do servicos federacs, caso f:lm , que só podetão 
~er exonerados por dcllberação da. Cama.ra>. . 

Sala dns sessões, 13 do noYem.bro de 1920. - V-eri:rsim.o 
ele Mello. 

N ., .f.7 

Ao arl. 39 - Snpprima-se a. palavra. "nontinuos ~. 
Sala das sessões. 27 de novembro de i920. - Carlos 

Garcia. - J osr.i Roberto. - Mauricio de Lacerda. - Americo 
Lopes. - Joii.o Pcrnetta. - llforeira da Rocha.. - Oleqario 
Pinto. · - Raul Sá. - Paulo da Frontin. - Jaume Gomes .. _, 
~tn:eira Leite. - Octavio R.ocka. - Lauro Vitlas B~.1 

N. iS 

A.o art. i08 - iDiga-se: O pessoal da Secretsri,a' da Ca.• 
mara é o seguinte:· 

t dlrootor geral; 



1 v itc-di redur: 
1. ~iroctor de serviço; 
J s.ecrelario da presideucia; 

::, chefes de serviço; 
!t ehcfes de secção; 
7 Laehygraphos de 1' ela~se; 

Fi officiaes. sendo noYe redaclores de debates; 
2. tachygraphos de 2ª classe; ' 
8 sub-of.ficiaes; 

.l4 segundos officiaes, senJo quatro redactores 
bates supplentes e quatro ·supplentes de taiehygraplh:Os; 

6 dacLylographos; 
-4 auxiliares; 
5 revisores· 
i porteiro;' 
~~ ajudantes de portpiJ.·o; 
·t·· zelador do edifício·; 
~o 6ontinuos; 
17 serventes: 
5 jardíneir-Os. 

de de-

Sala· ·das :;essõe~. de novembi·o de 1.00-0. - Octa.vio 
Rucha, - Swn11aio Cui·1'êa. -· Augusto de Lima. - Seabra 
1"1'.lho. - Ozo'l'io de Pai·va. ·- Oscai· Soai·es. -- VeT"issimo de 
il/ell.o. - Pires fübcllo. - füml Alves. - F. Valladares. - Es
focio. Cuir11u1·0.. -- João Elysio. - Dioíiysio Bentes. 

N. t\J 
Onde eonvier: 
São .equiparados. irnru todos _ us effeiLN1, aos redacLores 

de debate~. os supp!ent.es <lc redactorci; que· teem concul'so 
dl•sue HH 1 e que eslão 110 excreicio ào w::argo. 

Sala das sessões, de novembro de . 192-0. - .. .Oclaviu 
Jtocha. - Sampaio Cm·1·1:Ja. ,__ A'ug1tsto de Jliiina. - Seabru. 
Pilho. - Ozoi•iu de Po.iva. - Osca:1· Soares. - Ver'issi'lllu d1J 
lfellu. - Pire1; Rebello. - Raul Alves. - Franci:sco Vallallu-
1·es. - Hslucio Coimbru. - João .Ely!iiu. - Dion1}sfo Rentes. 

N. W 
Undc couvier: , 
Ao art .. 168, da lettra · f, supprimam-se as ·palavras: « e 

:iiada fói'<t da reparti cão cuntra superior .hferarchíco ». 
·Sala lias sessões; 13 ck novem~ro Ue 1920. - JostJ Mw·i:c1~ 

- :l1cgu1Jto de Limu. - Pfres Rebello OdUun de Andmde. 
Mam•icio de 1Laec1'da. 

N. 21 
- .\. 5' - !::iupprima-se. 

Sala Llas sessões, 13 de novembro de '19.20. - Ma'!t,:ric-io de 
Lacepda. · 



· Ao arL i'72.: 
N., 22 

Em vez de « 2 sub-chefe,; de sei;ijão (Portaria e l>olicia) », 
diga-se: « 3 l:iub-cliefe.s cte se0ção (Bihliotheca, Portaria e 
Policia), !1:600$, 28:800·$000. ·· 

Sala Lias sessões; de nuvembru J.le 1920. ,- Olcyariu 
Pinto. - Lttiz Doniinaues. 

N. i3 
Onde ·convier: 
D 1rumer'O de -.':iupp!entes da redaccão .de debates será de 

cil1c9. 
Sala das sessões, 13 de novembro de •1920'. - Maurício de: 

Lacm:da. 
N., 241 

Ait. B8 - . Supprimam-se a~ palavras «porteiros e seu;> 
ajudantes». . . 

Sala da1; sessões, 13 de novemh1·0 de 1020. ....- Raul 
iJu.ri·oso. 

N •. 2.5 

Ao paragrapliu uuil:o do a1·L 205, accresceule-se, -in fúu:, 
excepLuadas apenas as gratificações dadas ás 01·denanças e aos 
t.:a!'teiros do telegrapho e do correio._ 

Sala das sessões, ·i::J de novembro .qe ~920. - Salles Fil!tu . 

N·. 2ü 

Accrescenle-:;e onde eonvier: 
O l'edaclor de Annuc~ perneberá o~ mesmus vencimento:> 

(!Ue o funccio11ario encarregado da redaiCÇãO dos Docmn.entos 
i~m·lamenta1·es ., 

Sala das sessões, 13 lle uovemibro de 19·2-0. ~ SaÚes Pilho. 

N. 27 
.Supprimam-se: 
Do arL. 31, as pa:lavras «de. categoria»; 
IDo art.. H, a palavra .« Deputado"»; , 
Do art. -1'8, paragrapho unico, às palavras «e os propriu::; 

Deputados»: . · · 
1

, 

Do art. 123, let.tra -·e, as palavras «·sejain ou · não»; 
. o art. 1.27, integra:Jmente; 
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...:· 

1· ANNAES I>A CAMAM 1 

. _ Do a1'.L_ ~34, § 3°, ::is .P.alavras ~::to sccroLarió da C1.1m111is·' · 
su.o de .Po.hc1a :1>, passando-se todas as attribuições qito l'Íl~ 
eram conferidas ao secretario da prcsi<iencia; , · 
. . Do ~rt. 169, -1ettra f, as palav1·35 «ô :').inda fób. d:t ru. 
partioã.o, eLc.:i., até o final· da phrase; 

Do .nrt. 198, as palavra~, q; qu sessenta intcrpolaúas~: 
O art. 206 e to<l-0s os se paragraphos. 

. :Ao art. 57, § 2 .. , depois as palavras «pelos mcmlito~ ila 
Mesa :1>, accrescent.e-sc ;_ " e · pelos Deputados :1> •• . ·: 

/ 
. .~o art. i66, § i º, substitua-se p~lo seguinte: A:; pena. 

lidades de ns( 1 a 6 exclusive, serão. applicadas pelo direct?~ 
g-eral e as demais pela Mesa, com approvacão da Camara, 

·Sala das sessões, 13 .d~ novcmbr~ do 1920. - ManQCl 
MonJar.àim.. . · 

·, · N. 28 

Considerando que os -vencimentos anteriores ao novu rc- · 
guiamento. ora em discussão, consignam grande desproporcão 
entre os funccionarios mais graduados, isto é, de chefes da 
seccão a director, os de menor categoria, isto é, os de sor
ventes :i porteiro e amanuenses, ora contemplados com as . 
·van.ta.gens'do decreto n. 3.990., deste anuo, que augmentou os · 
vennimentos do funcciona.lismo em geral, l)ercebcndo at~ 
9 :000$ annuacs, eom a porcentagem de até cincoenta por, . 
cento, e os iunccionarios de catcgo:rias intermediarias, fa lo ó, 
.o!fioiaes, redactores de debates, tac:bygraph<>s; etc.; 

Considerando que osses augmentos, um em virLudc d~ 
. equiparação ao S~nado, e outro .. J?Olas vantagens, embora nl!o 
definitivas, uo citado decreto, vieram quebrar a ha.rmoma 
sempre observada, palc\llada mesmo entre os vencimentos dos· 

. iu.nccionarios. da Camara, do menos ao mais graduado. esta
belecendo desoontentamentos pela disparidade em que ficarão 
taes vencimentos: 

~oorescente-s~ no Novo Regulamento uma dispusiriãll 
.que augmente os· Nencimeot.os desses :futJiooionarios inter
mediados até 20 %. de· .m10do a manter a proporção devida, 
de uma categoria para outra..> 1 

Salà das sessões, iS de n·ovembro de i92-0. - Cunha 
MackadQ. 

N •. 29 ' 

~mendas ao projecto d
1

e !Riegulamento n. G da Sce1·d:. 1 ia 
da Camara dos Deputadis: 

J 
Supprima,-se § i º do ~t. i º.• 
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II 

.'iu § 1 • uo arL. H supprima-se a exp1·ossão <i Dcputad·o ». 

III 

~upprima-sc o § 1 º cfo art. 53. 

IV 

~\o arL. G1 - Acc.:n::;cente-·;;u: 

.\.1·t. A Bandeira ~c11<'L ·}ta!;l.ea<la em iodas as tia.tas de 
fi:~l;i uacional. ,~ 

V 

~llutilituam-:::H.: o-a s § 1 º e 2º do a1·L. 'J:í\) •Pelv tieguintc-: 
Paragrapho unico. Para esse policiamento deverá a Com-

111i~süu de Pol_icia requisit.ar do Poder Executivo a forca pu~ 
hlic~ necessaria, que ·serCL posta á disposição da Mesa. 

VI 

Supprima""-se o· art. 101. 

vu 
Supprima-se o art 170. 

VIII 

8upp1·hnam-se os arts. 1!H, 19:.í e 196, .substituindo-se 
r•clo seguinte: 

,\.1·t. As licencas aos funccional'ios da Secretaria da 
Carnam e aposentadorias serão iconccdídas no:,; termos das leis 
n•guladoras de .[icentias e aposentadorias para os funccionarios 
pu!Jlicos da União. 

IX 

~upprimo.ni-sc os § § ~· e óº dt1 a1·L. 197. 

:-iupµ!·üm1.--:;i:; u varas1·ari!10 unico_. Jv a1'L. i~tl. 
'-'. - Yvl. Xll! :l 1 
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Aecirescente.,.se ao art. 202 : 
Art- Sempre que houver necessidade de crear cargos 

a Mesa deverá propôr à Cam~râ essa oreacãq, nos termos d~ 
arL 34, n. 25, da Constit uicão Federal. 

ArL Todos os cargos serão providos mediante con· 
curso. 

XII 

Supprima-se o a.rt. ·201. 
Saia das sessões, 13 de novenibr-0 de 1920. - Joaquin~ 

Luiz .QsoriO. · 
N. 30 

Onde convier: 
Artigo. A admissão de fun,ccionarios á Secretaria e a 

Se.QÇ~(} de ~edacção de Debates será feita por concurso, 
qa:qdQ-se preferencia, par~ as noineacões, 0011 igualdade de 
Qondições. aos chronistas parlamentares em effectivo exer~ 
cioio de profissão na 1easa. 

Sala das sessões 13 de novembro de i92~. - Lemuruber 
FiUt.o. 

N. 31 
Onde convier: 
E' orea-Oo p cargo de auxiliar de redador dos Annaes da 

Camara .dos Deputados, com os venc.imentos de 2º official da 
Secretaria. 

Sala das sessões, 13 de novembro de J920 . .-. Josc 
Aua.u.sto. 

N. ' 32 
Art. 160, paragrap.lio unico, n. 5. - Suppri.lllla-se. 
:Sala das ses~ões, • de novembro. de i920. - Mauricio de 

Lacerda. - Nicanor Nascimento. - Pauto de Frontin. -_Vi· 
cente ,fiTaaibe• .. 

-N. 33 
Ao arl. !72: 
tOnde se diz: e um sub-chefe de policia >r diga-se: «um 

superintendente. de policia ~. 

lustificactJ,o 

Esta emenda outra cousa não faz senão manter o que 
consta do Regimento recentemente approvado pela ·e.amara, 
art. i32, § t•. ' 
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E\ portanto, matetia. vencida e que já teve o valor da. 
Gamara. - Verissimo de Mello. 

N. 34 

Considerando que o serviço de organização e revisão dos 
Annaes está a cargo de um só funccionarío e qtie, imprevista
mente, por motivo d'e molestia póde ficar interro.mipido, sem 
ter quem de prompto o substitua com· inteiro conhecimento 
do estado em que se achar. e das demais necessidades oocur-
rentes; · 

Considerande> que este serviço, j;á de- si pesado e ui:n: dos 
mais exhaustivos da Gamara, vae pelo Regulamento (b.rl. 35) 
ser cumulado eom o de -organização e publica:;ão das actas . 
das Commis~ões; 

Considerando que para -o servic-O de Aniiaes do Sen!ldo. 
que representa a quarta parte do da Ca.mara, foram crea<!os 
{]uairo logares de auxiliares, com o ordenado de 7 :2'00$, cada 
um, ao passo que o da Gamara; que regula, ·em m;édia, i4 .vo
lumes atmuaes .. não tem n·enhum auxiliar; 

'Considerando que as restriccões ora impostas a· este aer~ · 
viço pelos· arts. 36, § 3º e 153, § 1º, evidenciam ser material
mcntê intpossivel · o seu cabal desempenho P<n.: um só fpne
cionario, muito embora o .que delle esbá encarregado e.sforo&
se em bero cumpril-o com ze~o e devotamento; 

Accrescente-se onde convier: 
Art. 1F.ica creado o. cargo de um auxiliar do sérviô<>-

de (U'g&niza<;ão e publícaçãó dos A.nnaes da Camsra dos 
Deputados, com a categoria e vencimentos de 2ª offiDial. 

§ 1.º Só serã provido no cargo cidadão que e;çhilia ea-
dernet,a de reservi11t.a tio Exercito. · 

§ 2.ª Ao· auxiliar incumbe a ~:x:ecucão dos servioos que 
lhe forefn . d:istribuidos pelo redactor de .Annaes, a quem, no 
caso de molestia ou licença, substituirá no exertCioio de suas· 

. funcções. · 

Sala das seggões, de novembro de l920. ~ José Auouato. 

N. S5 

Supprim·a-se Q parãgrapho unioo do art. t98. - los~ 
Augusto. 

N. 38 

Seocão XII~ :Dos serventes: 
Art. 164. Os ser·ventes executarão todos os seryioos que 

lhes forem or<!enados, directamente, ·.Pelo director geral da 
Secretaria e pelo sub-chefe da Portaria. 
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· Arl. 5° - Emende-se: 

N~ interregno .das scssõe~, os empregados gosarão 15 dias 
de f~rias em cada mcz. -- Nit:anor Nascimento. 

N. -37 

Art, 1-0H -'- Emende-se~ 29 serventes. 
· Art. 172 - Emende-se: 20 scrvenles - 3 :600$ - r0ia rn :soo$ooo. · 
Art. 206· - A~icrc~cnle-se~ § 4º; A Mesa nomeará iiar:1 

vagas de serventes, os actuaes servente;;· que r-0ccbem actunJ. 
ment~ pel& verba - Material. · · 

,. 
· Sala das sessões. - N1cano.r Nasci11-wnto. • . 

N. 38 

13eccão VII - pa cxped1if.l~O d~ documentos: . 
. Art. 21. Todos os documento'i_ expedidos pela Secretaria 

da Camara devemo ser prolocollados em livros .. especiacs, nos 
quaes o de.stinalario, ou quem suas vezes fizer, assignnr~ 
carga, ao mon1ctilo da r~cepcão: e serão entregues pelos or
rlcnarn;as que servem na Portaria.~- .1\'icano1· Nascimento. 

N. 30 

· S.ecção I - üa segu1·ança, êórtser,·ação .e lírupeza: 
Art.. 39. Os serviços de segurança, conservação e lim

peza do edifício da Camara e dos seus moveis e demais ob
.ieotos deverão se~ realizados pelos continuos e servente~ !!a 
Secretaria, por determinação do che!.c da portaria. 
· § 1.0 .O edificio devei-â- ser vafrido ao menos ~ma vez por 
dia, pela manhã, e, sempre iqu13 hol,l,·er sess.ão ncictut>na, apôs 
a sessão ordinaria. · 

§ iOs c1tauffem•s ser-ão de livro escolha do Presidenl11• • 

~ Nicanor Nascime?1to. · -

N 40 .. 
· Aos ti tu los 2D e Sº: 

Suppi'ima-s.e, mantida a organização vigente, iCOfl 1 u> 
mesmos empregados do quaG.ro, as mesmas ··categorias ~· o> 
mesmos ''ónciment.os. . . 

Na redacção serão igualmente suppressas as dispo~íc~1l'~ 
encartadas de referencia aos tilulos 2" e 3". que alteram a> 
categorias e vencimentos oo actual. pessoal· lla Sec1·eta1·ia .. 11 

·qual -descmptml!a 110 p1·esetll0 sal il:'faclorium('ute <1'5 r,xig1•w 1a' 
.do scrv~v- publico, Cl.)J\f .cxpe!'illlCH!tLua tt>Il!jidcncia C 01."U 
maior onu:s para ti. Th!!sll·.iro )iat~ional, cujas co11dições 1:. 1·1 · ~ 
cursos uão aconselham augmcuto de ilt.>s.peza na. l'C.Pa"·tH;ü\J 
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L1ii·1~ctomcntc subordinaca ao ramo do Poder l.egislalivo quo 
cm1~l runfZ'f~amcntc propoz o augmento e creacão de tributo 
pn1·a equilibrar o ot•çamcnto do futuro cxereicio de 192i, -
l'il'<'S de Co.1•valho. · 

N. 41" 
Emcnd11 ao projecto n. G, dc, t920 ("Regulamento da Se

c1..J1u·ln dri Çamarn dos Deputados), onde convier: 
. e A Rcdacção dos Debates, subordinada ao director de 
~1• r\· li,;o, compõe-se de: 

1bl) t su~direclor de Servi~; 
) i rodrictor dos Annaes; 

r.·) i chefe de Serviço; 
d) 7 rcdaotores çle Debates; 
u~ 4 redactores-supplcntes . 
. \o sub-director de Serviço dos Debates, oompel~: 
a) a. substituição do <!irector de Servico cm suas faltas · e 

l111pl'1lim<'ntos o auxiliai-o cm todos os mistcres ·do respectivo 
11·:ihnlho; · 

11) · n revii::ão e organiza<;ão cm volume dos documentos 
pnl'lnmcmtnref;, de accôrdo com a orientacão que a esta pu
lilic'.11~·!10 c111tcnder cfeterminar a !\lesa da. Ca.mara dos Depu
l:idn':I o domais disposições relativas constantes deste 1Regu
h11nonlo. 

l.'11J1•a1 notncac:!o para ex;ercer esta funcção o actual cliefo 
1111 i;lub-Scccuo de Redacção com vencimentos iguaes aos de 
.• 11 h ·ll lrootor do Serviço Tachygraphico; 

Ao rcdactor dos, .tl-nnaes corupet.c: 
o) o. revisão e organização em volume das aclas publi

a•111lt1tt no Diario do Contrresso Naci~aC. de accMdo oom as 
rl1•11ml11 di$po.isições relativas constantes <!este R,egulamento; 

li) Nn suas faltas e impedimentos será. substituido pelo 
1·,.duntor do •Debates mais antigo·. 

Sor1\ nomeado para exercer esf a funcção o ~eu aelual 
•1•r\•onh1ario com os seus vencimentos correspondentes aos de 
1•hrfo de Scrvico. · 

Ao chefe de Serviço dos Debates compete: 
a) n -~ulistituicão do sub-diteclor de Serviço dos Debatt.o 

c•m Rlla!'l faltas e impedimentos· · . 
b) a inspeocão e revisão diaria dvs debates da Gamara 

ti .. ~ Dl.'putndos, de aooürdo com as iAslruccões do direclor de 
i"o•1•vl\)O, do fórma a snrmn os r espectivos discursos, depois de 
dL•1•ifroc!os pelo -Serviço Tachygraphico, entregues ao encar-
1•1•i;iH\o ela neta para a sua perfeita inserção no Dim'io do Con-
111·t·.~11n Nacional; . 

n J n cllofia dós rednclores e dos redactores-suppleatos 
1lu DobnLoa uo eump1imenLo das demais ~disposições oonstan-
t~·-,i c\~st.o füigulamento; · 
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. d) ~ sl,las faltas e impedimentos será substituido peio 
redacto1· de rDebates mais antigo. ' . 
· -Será nomeado •pará. . exercer esta rucccão o :i;-~actor de 
Debates mais antigo, sendo a sua vaga igu.alJilente preentliida 
pelo supplente mais antigo. 

,t\.os redaetores . de Debates e aos redactores-supplentes 
competem a. ·observancie -rigorosa_das disposições r elativas 
qeste Regulatnen-to. · 

As vagas que se abrirem no Serviço de Debates serão in
;variavelmente preenchidas, observada. a· antiguidade dos seus 
·respectivos serventu.arios. . ' 

As vagas de re<iactores-stiipplentes QUe. se abrirem na 
acto inicial d!l e:xecucão deste R~gulainent.o serão preenchi
das por pessoas de _idoneidade reconhecida .11a,ra ci ôesempe
nho do cargo á j uizo da Mesa da Camára· dos Depu.tados. E, 
as vagas que se. lhe seguirem, S>til--0-ão mediante concurso nos 
:term~ deste Regula.lriento. 

· Sala 'das sessões, t3 de novembr9 de· i"920. - - Nicanor 
Na.rcimento· •. 

N.: 42 ,, 
. · - iEme.Ída ao . projecto 0.. ·6, de i920 . (Regu.J3meilto da Se

cretaria .da Qimara dos Deputados) : 

Sopstitua-se -~ art. ·.121 pelo seguinte: 

· e São vedadas aós Íq~ooionarios . d.~ Seoretaria da Camara 
d<ls Deputados as acoumulaeões remuneradas, observan do-se. 
p:ira tal fim, o. regímen di91>0sto pêlo § ~5º do art.. H>4 da lei 
n. '2.924; t\e 5 de janeiro de _.i9i5.> · 
. . . Sala dâs sessões, iS "de novembro de i920.. - Nicanor 
Nasei,mef#o,.: · 

N. -13 
. ~. . . 
A Commiss§o de ·Policia poderá ·conservar em disponibi

. lidada os reda.ctores de debates invalidados temporariamente, 
mantidos os vencimentos totaes .. 

;Sala das sessões, t·3 de novembro de. t920. -· Nicanor 
· N~t:im(:n~õ .• 

!Onde convier·: 
N. U 

· . · FiCa a Mesa. da 'Camat'a autorizada a iàcluir no quadro da 
1 sua Secretaria os dous actuaés ajudantes de . chauffeurs, rom 

os vencimentos que percebem os serventes. 
~Sala ·das 'sessões, Í3 de novembro de "1920 . Nicanor 
N ascitnento. · 

. , 
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N. 572 B - · i920 

Jredacçií.o para 3• tfisc1f..'1Sâ0 do rirojer.to n. rin. rlf' !.'120 que 
co.nsidera à~ utilidade publica o l'.lub de E11.genlw:ria <fo 
Rio de Janeiro, o Derby Club do Rio de Janeiro e a A.sso~ 
cio.ção Te:i:ti.í 
O CoIJ.gTesso Nacional resolve: 

Artigô unfo0. São considerados instituições de utf!idacte 
publica ti Club d€' Engneharia do Rio de Janeiro, o Derhy ~lllb 
do Rio de Janeiro e a Associacão Textil. com séde no Districto 
Federal; revognr:!as as disposicões em contrario. 

Sala das· sessões, 2 dfl dezembró de {920. __:_ Ct1.nha ,ltfa. 
~hado. Presidente. - Arlindo Leoni, Relator. - Gomercimto 
Ribas. - Verissimo de MellfJ. - Tttriano Campello . ._.. Josê 
Bonifacio. - Deodato Maia. - Arnnlfo Azeved() .. 

N. 654 - i920 

'.Abre o r-redito ·de 699 :775$331, supplementar ás verbas /7• e 
· 2Dª do art. 2º da lei n. 8 .99/, de !920 

PARECER 

Em mensagem de 25. de nov~mbro deste anno; o Sr. Pre
sidente· da Republica soHcita. a concessill> do c:tedlto de réis 
599:i75$532, Sl\lpplementar ás verbas ns. 17ª e do art. 2º da 
lei n. 3.991. de 5 de janeiro ultimo: 

O Sr. Ministro do Interior, na e:iposição de motivos asse· 
i,!nra que apezar de· todos os esforcas empregados pelo Minüi-
1.erio para red4zir ao minimo possível as despezas das rep'lt-
li~ões &. elle subordinadas, quer sobre ellas exercendo a mais 
8cvera fi$caliza('â(I, quer e·stahelecendo para as in·stituiçtíes 
atle possuem internados rigorosas tabellas de ra<;6e11 e adopt3n
r!o as medidas aconselhaveis para obter economias, impossivel 
se> torna com as dotações orçamentarias. - custear a:;; de-:;pezas 
de alimmas dellas gue, por sua natureza especial, não poctem 
redmfrr os serv1cos á seu eat'go. · 

Entre essas instituicoes figuram a Casa. de Datencão, o 
Hospital Nacional e a Colonia de Alienad.:>s no Engenho de 
Dentro que, por abrigarem avultadissimo numero de intPrmi.
<los e tambem em consequpncia da efovação dos prP-ços doi:r p:t>
neros de primeira nece~sidade; foram forçados a rlispenri~r i~
J•ortancias mais elevadas do que as oalouladas para a f1xaçac 
das dotacões orçamentariu 

Acompanh:im a exposicão dé motivos, oífioios dos dh·e
clores de cada uma das repartiçõe~. com quadros demonst~-· 
tivos da necessidade d?- creditos stlpplement.ares para a r.:nn. 
d~ Detencilo, Hospital Nacional de Alienados e Colonía de Alie~ 
nados no Engenho de Dentro. 
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A so~m_a de~es creditos· solici~ados ascea:de a. 73i1 :77!i*33·!. 
t!l~S ~ Mm1ster10 do. Interior e Justiça r eduziu-a, ron.~nn.nf.c •> 

· cr.iter10 de econom1i;t e l:edueção das dospeza!;. ao r.-;; f1• i " l~ 
m<1~~e necessario,. a &99 :775-'!!33.2. · -

~endo em. vist:,i. os documentos examinados, a Comm i .'~fi iJ 
de Finanças é de parecer· q~c seja concedido . o credito · ~ suh
m!?tte á delibéracão e vot~. da Camnra o scguinl.e r1rn.ic1'l.o 1.'c 
lei : 

.· O Congresso Nacional decreta : 
· Art.. · 1.º Fica o Poder Executivo autorizado a nbrir, poio 

Ministerio da -Just!ça e Negocios Ihteríot·es o credito de ~~ i s 
ti99 :775$332, supplemetnar ás verbas 17 e 2o do art . 2• ~la !Ji 
n. 3.99f, àe 5 de janeiro de i920. 

Art. 2.º Revogam-se as disposições em contrario-. 
. Safa das Commissões, 3 çie dezembro ·de i 920. - Cc.ri, .~ 

. ele Campos, Presidente. - Ramiro Bra(Ja,. Relator. · - P11, 
t:heco Mendes. - Carlos llfazimitiano. ~ - Antonio Carlos. - · 
Ciricinc.to ·Braga. ~ Sampaio Cm•r,:a. Or.t11.1•io Mawrnl•ei! ·~. 
~ Souza. Castro. ·- Celso Ba11ma. 

MENSAGEM 

• · Srs .. membros do Coà.gresso Nacional ~ Tomand1> am 
eonsideracão as razões apresentadas pelo Ministerio da J usLiça 
e Negocios Inter iores, . !1ª . exppsicão juntã, solicito · a conccs
sã9 do credito de 699 :775$332, supplem"ntar ·ás verb:is nu
J'íieros ·17 e 20 do art. 2° da. le'i n. 3 . 991~ de 5 de· j aneiro 
ultimo. . . · . . _ . 

Subm·etto o assumpto :.i Yossa consideração, afim CI) qu11 
vos digneis resolve~-o éomo for a_cerfado. 

Rio· de Janeiro, 25 dr, novembro de ~ooo. - f}pi tncin 
. Pessôa. 

KXl?OSIÇ.:\.O DE MOTIVOS 

Exmo. Sr~ Presidente da. Ropublfoa - Apezar de t01ch1:; 
os esforços empregados por Cl!'lto l\tinist~rio para rcdu:t.ir :to 
minimo :possivel ás desi>ezas das ·repartições ~ubordin:irlns.. 
11uer e.."tercendo sobre P.llâs, por intcrmedio rln. SecrN~ria d i! 

I~stad~, a mais severa fiscali7.ação, quer cstabelt>ccndn p :\1·:i 
as instituições quo possuem internados rigorosas tabclln ~ d~ 
rações e adoptando todas as medidas aconselha\1ci;:; · p~r:i 
obter economias, impossivel SEY torna, conforme se v Hr 1tícn 
(!as eonsiders,ções feitas nos officios juntos em cópia, cus tr~l' 
com as dotacões ot•camentarias as dcspeza3 de algumai; das 
iustituicõe-8 que, por sua natureza especial, não fPOdem rc-
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cluzi1· os serviços a seu cargo, fixando, cad'l uma, o maximo 
li<' Ru~ lotacão, de modo a pcrmittir nãó só qnc se n:ante-
11lrnm as despezas dent.ro de um limite p!"êvinmentc estabc
lceido. como que se conheçam de antemão as importancias que 
5ü t.nrnarrm nccessarias rm cada r.xercició. 

Entre essas . instituiçõés figuram a Casa ele Dctenç.ão e 
Ho.~pital. Nacional e a Colonia de Alienados no EngeTI·hÔ de 
nnnl.ro que, . por abri:garem. avultadissimo numero de ín
~.~rnados, ioram forçados a despender importancias mais ele
vadas do que foram calculadas .para a fixação da.o; dotações or
ramcnLarias. 

A elevaoão dos preços de quasi todos os artigos de prí-· 
mcira n'1cessidade e as razõe~ constantes da presente expo
sição e dos officios juntos em copia, justificam o pedido da 
roncessão dos creditos, nó total de 699 :775$332 supplero.en
tnres, de accôrào com a discriminação - annexa,' a diversa'! 
C'Jnsignacões d<i~ verbas ns. i7 e 20, do art. 2º da· lei nu
mero 3.991, de fi de Janeiro do corrente anno. 

Ilio de .Janeiro, 25 de novembro de 1920. - Alfredo Pinto 
l'if'fr11 de· Mello. - A' . Com missão de Finanças. 

O Sr., Presidente · - E$tá finda a leitura do expediente. 
O Sr. Pereira Lei-te {") - Sr. Presidente, nunca é 

rlcmais qne, ao concerto de vozes, fo1·t03 e a.utoriza.das, que ~o erguem 
em pro~ de uma. justa ca.usà, ólitràS se juntem, por fracas e desví\-
liosas riue sejam. . . . 

E' por esta. ra.ziio que não posso deixar da fazel' côro com os pro
cedentes reclamos lova.nta.d()s pelo com met•c.io e pela imprensa., como 
por illustr~s membros desta Ca.sa, sobre a. necossida.da de ser adoptada 
medida efficaz, qne ponh:i. t~rmo, f!lla.nto antes. á baixa obser~ad~ 
num dos principaes artigos constitlltivos de ·nossa rique;-.a-a. bor-
racl1a. -

Qua~do so fala. na. gomma. elastica, no auxilio de que ella precisa, 
para que a. sua. pt"<.iducçü.o não i·es,·a.le por um terreno ruinoso, com. 
prejuízo da propria na"ão, ein regra apenas so fa.zem re.ferellcias ft. 
Amazonia; entretanto, o Estado de i\fotto Grosso é, logo depois do Ex
trcmi>"NOrte, o GUC maiores sm•ing:i.es possue e exporta. quantidade 
bem apreciavel desse artigo. Tenho, até, qne sob certo as[iccco, a 
gr:mde2a d~ Mtl.tt() Grosso, ttesse particular' e mais assi!ma.lada <JUiJ a 
da A mazonia; pois qne, :1.lém da seringueira propl'iamente tlità, o 
Esta.~o que repres~nto ~füptle, nas snas vastissi1:11a3 mattas, do caucho, 
a1·vo1'ê de que, aliás, am'.ia n ío se cortou ali urna só, e quo t.'\nto é 
nprovr.it:ida no Pará o no Arni~zonas; o !1-latto Ul.'0930 tem, mais, so
J'h1gaos quo se podem dizei· infindos, de ui;mga.J,eira; oin vastis.~imos 
1m·ron,1s de campo, dr. cori•ados e até rio morros. 

Noss~.s termo.~. unindo 03 meus. esft>r~os nos do t·1n tos out1•03 c;uo 
8é i11lore~sam (leio res11rgim~nto daquolle grande p:-odncto ll3cion:i.1, --c·i E$fG discllrso não foi revisto pelo oraclor. 
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venho reivindicar para Ma.tto Gross.'J e posição que lhA rabo, como 
productor e exportador da;·.gomm:i. ula.stica. Ern amparo rlas minhas 
palavras trago um r!ocütnento imp•n·tante. qual é a subsh111·io;;a 
m~as~gem do preclaro Sr. D. A.quino Cc~reia, Qlie, com nma a:lmí· 
nistrac;ao b:·ilhnnt.e, vae rlanclo logar ao desenvoJVimento <las forçlls 
vitaes de ·Matto Grqssv. 

gis ·o trcebo da. mensagecyi, 'rererente ao ass11'mpto : 

« Pl'odocçã.Õ-A crise econoinica, que a mnito vem asso
bcrbancio _a Ama.ronia, fotluh1 cm üetrime.nto da proJucri·\o 
gommirera em t ~ 18, · 

Ao passo q11e, com uma pequena ctilferenç.\ era rc'laç:io ~ 
safra.de f9li a de 1.8.8!+.:ns.o4;:; ki,logramma.s, oo de i919, 
registra.m · s.o a p011as 4. 108. Uí k ilogt·a mm as. ·, 

Ex.cnsa.do é recordar as ca.us.1S detormiaantM d:1 menor 
prodi.!CQ'iô, a. baixa rlo preço do pro::luoto, a. ral a de n umcrario, 
o i:efra.hirner.to do e-redito, íu lluindJ directamente no 'animo dos 
productores e a via.dores. 

E' da Ia.Stimar tambem que o Governo ela União nã.o tenha 
sido a.inda poss1vel ·oma.r mP-didas tendentes a. salva.1· el!lcaz. 
mente esse producto das garras. da especula.çlo estrangeira. 
Peasam os enten ridos que~nm convenio, a exernplo do que se 
fezeom o car~; viria resolver esse grav~ problema .. 

Como elm;:mnto elucidativo de modo pelo quª'l se ;·em ma· 
ni_f,e!Jtanrio a baixa do pl'eço dá: liorrafüià; fãlla bem á.lto o qua· 
dro demonst"ati~o que se. segne, tomando' por base uni nos 

i mezes rio armo. o <'le março, parà o eonfroi1to entl'e os cxer-
1 cicios de i9 l8 e :1.81.9 e o actnal de :1.920. 
( · Resúmo dá. média dos prnçô~ ria borracbá. \"en:iida no me?. 
\ de mat·ço do:; anrios d;j i9f8, 1919 0 1.920 •. 

Qualidade Annos 

Born-acha fina~ ..••...•••.•.•...•.....•. 
Sern~m by •• · .••••.•••••..•.•..•••••••••••• 
Serna.mby de caucho •••.• , ............ . . . 

:HH8 

3S900 
2SOS3 
2S8!H 

i9HI 
as100 
2$000 
2$159 

1920 

2$7a0 
iSS85 
t~01i 

Ex:porta41'ia - A exporta~lo da. bor1·aeha mohtnu a ..... 
4-. i05 •. ~96, ne valor o·nc!al ele 1:kl36!0HS8"61.-, produzindo o 
imposto de ! .232:9H1HSS)). 

· Assim Sr. Pr~irlente. tnnbo o dever de dlrigir tarnbcm ao pa.frio· 
tico Goverrio da Uniã.o o ai:.•pello já pol' outro~ reitos. c:imo rt~fol'i. no 
scm1ido de proq1ovei:' alguma. medida q11e, no a,omento, til'O cssu 
granc.ie producto 11a.cional da cri.m anguslioi::a por q uo estã pa.smndo: 

O Corrrio da Manhã rio dia 27 do outubro, sob a epkra.ph · Au· 
:z:flio â Borracha o 11ppclo do,.B,r:tremo Norte ao Sr. f?:.ri;:ii tente da llc-
ptiblica, diz o seguinte : (Lé) : . 

(< O Prc~idente rll\ Rermbl cã. t•ecobou hontem" á t.ard!', D 
commiss'.10 dos d ·kgadosda:> Associaçõi•s Conrn1e1·ciaos cio J'nrã. 
do Amazonas e do A~ro. · Srs. José Morae~ Bcze1·t·a, Juaqu1111 



Chara dos Oepltados · lm(l'"esso em 26/00/2015 11:36 · Página 148 de 208 

SESSÃO EM 3 DE DEZEl'<IBÍ\O DE i-9120 26'7 

Carneiro da Motta e Alberto ~forefra, que foram ao Pa.lacio do 
Cattete 11companhados do Sr. Augusto l';opcs, dcleg:td1J da A~so
ciaça.o Commercial rt1·sta Capital. 

A commissã.o ex;poz a S. EK .. :'t. siiuaçào afilícti1•a das prac;.as 
de Belém. ~lanáos a Cruzeiro lo Sul, 1·ocol'd t ndo qno. h~ tem
pos, em face da. trem011da crise da. borracha, a.o CileCe da Naçií.o 
foi ·-apresentado uro meu1orial a 1·espeito. As diffi1:uJd.1des con~ 
tinua.ram a aggrav:u·-se. E:ntão. aquellas a~sociações. intor
pretando os dcS<>jos dRs classes conservadoras, resoh·c1·am 
enviar ao Bio os seus reprcsentanos para t1·ata.rem do assm:1pLo 
directamente com -o Preside11 to da Republica. 

A co.oreeencia foi prolongaJa, quasi de um:i. h;>ta. A com
·miisio pleitea. vai'ias med idas de caracter urgent1i parn cwi
tar""se que a borl.":1cba .seja .Jefinith·amente entl'e;ue nos l.Jai
xistns; que t_anto a teem dcsaCl'C litado. Dentre cs;as urnJ Ua.-; 
estão: . warra.utagem da. producção bruta, na~ condições da 
~rnenda apr.esenta.da ao projecto de auxilio á producçlo na
cional pelo Deputado Paulo •1e Frontin e a abertura de creditos 
aos consignat.al"ios da me!:"caàoria. para a sua·reteoçlo e con~c
quente va.loriza.ça.o. A commiss~o pe iiu ainda a. -'ltten\.ã.o do 
Presidente da Republica .para a conveniencia do Congt·esso cs
tucjar a qul'~tão do est.ak.elecimento dn · industria de artefactos 
de borracha· como meio dt'I evitar a sah:da da matel'ia. p:·imn. 
do Br'asil, concorrendo para a s•rn valoriza.e.ão defi11itiva.. 

O Sr. Epitacio Possóa tudo ouvlu e mostrou-!!e inte1•ess11 .. ·lo 
· p!llo assumpto, declara.ntlo quo a. q1:1estão era de maximn im

porta.oda. 
EntretãiltÔ, faltãVam-lhe na. occa!.ill.o meios noceS$n

sarios par~ ir a.o encontro das Associações qne o pi'ocui·a.v•tru. 
F.stando o Congresso a ciecidi1'. em iim 1n·ojecto do lei, do :w
xilio que oBoverno deva dará product;ão nacional. e uma 1·w. 
autorizado·o pod3r executh·o, S. E~. a.r1•1á.do de racursos ia
d ispensavels, terfa a maior boa V(lntade ~m atten:lor :lO ap
pello muito justo que acabava de lbe sor feito. 

A commissll.o rótirõu·Sà salisfeita. 

Po~tcr1ormente, o Presirten te dn Republica. mo~lran lo que t.cm 
interesse em solver esta mairn~ qucstllo da criso do nm grande prCl
dUctu dt rlqüeZa. nai:iioiiil.I; tcüflíü ~tn Palti.cio o Sr. ministro "ª f<':i.- ·· 
lronda, um represente do commercio da borracbà o .outro do Banc.J 
do llrazil. 

A pi"ópõslt'l, escreveu o COrritiõ da .llanhã o seguinto: 

«A borrachn do Amazonn.s foi as!'lumptó. hootolll, do uma 
longo. confoi•uncl:l no pa!acio do Cn.ttotc eu t.re o . l'rt:s.ld 11 Lc di\ 
nepllblicii., o iiifüistró da. F:1 ~cnda, 11 dlroctor~1wa~1dnuto do 
U::i.nco do Brasil o o Dr •. l\1:1.xirnino Corroa, i11dustrial cm .\la
ná.os o rop1·0so11tante aqnl dn A~~ociaç·1:1 Cllrnmerc:iu l do E-tiL to; 

Disso o l'ro~irlento d:i. Hopablica 11uo t l}m, n. 111aiol' bo:i 1•on
La.do e empenho do º''r1·c1· etu auxilio·d:t J.lri:H'ip:d producç:lo 
:irnazouenso. Autas da tudo, o Sr. ·Epitac1<1 Pessoa foz uma 
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la.1•ga. .exp()Sição do problema. Leü '\'"ai'ios telegramma.s que a 
respm,to tem recebido, resumindo o _que já lbo têm ido dizer 
não so os reprc~e11tantes ·do Amazonas no ·Congresso, como is 
delegações de in!cia:tiv~ parti~nlar. Conhecia be1n os aspectQs 
da questão e fa.zui, Justiça, décla.rani:lo que· a. su;i. soluç;1o era 
urgente. Assim, pedia a.o Dr. l\laximino Corrêa. quo di&lct~ 
qual o pontn de vista. ·cta associação commercial em uomo d& 
qual falava. · . · . : . 

Disse este representante que a situação era m~tis do que 
affiictiva.; era desespera.dora. Nã.o ·admittia delongas. A 'cati. 
Gordon.& Comp., era. a ·unica. que agia no mercado da. bom
cba. ama.zooeose. Os seus pt·ocp..$03 ei;-.nm ·baixista~ o só ella 

·comprava.º· p_roduc_to .. :regulando_"'.o . ~i!;cr~ciona.rfamente, i~
pondo cond1ço!'!s penosas, ao grande, romo áo peqUéuo serin
gueiro, a ponto do product.o desv&lorizado, de i•astros, lhe s.ir 
offeçecido à iS800 o kilo 1 Sendo esse mn symptoma alarman~ 
da miscria que assoberba aquel!s. oputsnta região, propunha a 
A5.5oriaç:to C-Ornmercial do Amazonas que. o Bmco ào Brasil in
terviesse desde· já no marcado~ adqllirindo a borracha :xm. 
reve ndel-a ~ vist<f ser indispemsa vel en fren tll.1' os baix isfa s po~e
rosos. 

O Dr. Maximino foi além; é do opinião qaé um simples 
telegramma do banco annunciando que passa a tomar parto 
-nas operações de oompta e venda do ouro neyro, é o bastante 
para levantar o n:oral dos serin~ueiros e dos negoci.o.nM. 

O Dr. Monteiro de Andrade, falando peló Banco do Br.itjl, 
apparclbo teclmic<J. e q'uo tem estudado ampJamento o caio, 
discordou dessa opinião. 

Considerava. o problema muitiMlmo oou1ploxo. Nã.o era s0· 
o desejo de interdr, sein encarar as consequoucias de~ · 
attitude• . 

O Bl'asir; que já havia prodozldo cento por cento do pro- • 
dueto, •apparecill a.gora noo grandes centros ronsumidores com 
8 % da prorlucçlo mundial, de sort.o que a noss1' vontade nào , 
poderin pr.:ivaleol'r. . 

Impu!nou n. intervençll.o pediun., recetando q. ue clla. tron~ : 
xesse prQJuizos A onrteirn. do estabelecimento a sou cargo. 

· Acreditava. que os proprio11 amazonensos poderiam sal v.ir a. su~ . 
economia., ai em Mnnnos' sa monta!CISe uma fa.brica da arLofactm 
do borracha, ~uja necessidade na rcglilo oncnreceu. E deson·: 
volvau 01 ~ug argumeutos, no sentido da não oomprom(ltter. 
em futuras opernçõe.~ aommercines a responsabilicfade do 
Banco. 

O mlnlstt·o du F11.ze11da, depois do om ir as con11idc1·a~ 
de âmbllS as plU'tes, declarou que ntl.o tinbnm o menor rund~· 
manto 11s noticias qufl ftzera.m cirC'ula1· no extremo 1101·1.C, de 
que ello ora contra. ·o au:cilill soUoitndo pnra a pi·otr.oç~o e 
defasa da bo&"rachn. Conhecia a questão e autorizava o Dr. Ma.· 
:ii.imino a desmenti~ es!:es boatos. 

Por fim 1 o Presidenta da Hepublica resolveu que o di~octor 
di;> ~aqco d4? Brasi~ e 9 ~~l~ado c:1a As:;ociaç~o (i9w,mercml dg 
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A ma;:onas escrevessem, cada qual, um relatol'io cuosuostnn
ciaodo as suas idéas, pnra que o Governo désse urna solução 
acertada.. ei 

Sobro o 1ilesmo assumpto, ainda. haverá. outra conferencia. 
cm palô.c,;io. » 

Ora, Sr. P1·esidente, nã.o podia silencfa.1• deante·das idéaseinit
!idas pelo illpstre presidente do Banco do lka~il., ijéas. contrarias a 
mitrada do Goveroo no mercado ela compra e venda. da borracha. 

O argumento de S. Ex. pecca. pela base. S. Ex. diz que nós hoje 
npen<is figuramos na. producçlO da borracba com S · % da p1•oduCi,".àO 
mundial, e que ~s'>im não podemos impor a nossa vontade a ~2 % dos 
produCL'>rCS. . 

No meu modooto modo de ver entonfo que, justa.mente po1· ser o 
nOS>O p1·oducto em pequena quantida1e é que poderá. 80l' valo1·iza.no, 
é que mais effica.z se torna1•á a acção do Gove1·110 para valorisal-o. 
r .tpoi(ti/os J • ' . 

A opinião do Presidente do Banco, porém, infelizmente preva
lecou polo menos pm· momentos e actuou no espirito do Presidente da 
Republica. para adiar por algum tempo a soluçã.o deste problema, 
ficando u presidente c!o Banco cnca.rregado de fazei·. um relatorio e 
o Dr. :lla.ximioo Çorrét1.: outro. . 

Assim sendú, Si• .• Prasiâentc, entendo que nã.o ob3ta.nte ser uma 
~uesta.o complexa. a. da borracha, o Govemo pó:le ~ deve e estou 
carr.o qu~ ha de tomar algumas meJidas que no~ ponham ao alll'igo 
das 6$poculações ne~te partieülal'. 

Emquanto se vao é:itudr.ndo os pontos de complex.it!a.de do pt•o
blema isso não impe:le que já. sG tome nma. medida p1-eventiva para 
que o producto não se arl'uinc, para que essa grando fonte de renda. 
nacional não fique aniquilada. Espai·o qne o Sr. Pre~idonto da Repn• 
blica provi-iencia.t•á a respeito. Tenb.o convicç<\o de que S. Ex. nllo 
esqucccn es.se problem:i., não o esquecerá., norn po:>so adrnittir que 
um bt•asileil•o. vá.. a pres!dericia da.. Republica. e olvide problema de 
tamanha magnitnde. · 

Rcviudlcando, pois, para l\[atto o papel que lbc compete no. pro
ducçào da borracha. tarubom p1·etcndo que a protecção que for dada 
a e..<sa riquesa nacional uã.o deixe de a.tter1der tambem o meu Estado. 

Sou obdgado a aSliilll agit', porque no:i joi•uaes, _na Camara, nas 
mensagens, quando se falia. em attenctor ao mel'~ado da borrocba para 
quu t:io util jlrodticto nàp caia côlDpletnmenti:i, não se a.Iludo .absolu
tamente, a .Matto GL'Osso. 

Na quGStão co:t1plexa. da. btirr11.cha se1·ia. do ·1tllida.do esludar-:oo 
out1•os aspectos para vot• :<e uo,;sa prcdncçã.o podor{L concorrreC" com 
ap~~ucçlo do q1·iont?· , . . . 

lo!llos a se1·mgue1ra na.tmi.: a CÃt·L'&cçil.o u fotta !.i. 101 d;i. natu
reza •• 'iüo ha nentinrua n1adidu, neuhum estudo 110 lnLuito do f:fZCL' 
com 1111u o (H'Oducto soja mais baJ"ato do que o do O,riunt~. Eutl'Cta11-
lo, Sr. l'rosideuto si so ti•atasso da cult111·a tl:i sormglfc1ra. 11as p1'0· 
prias O:,tradas füità 11!\l'R uxtl'llCÇil.O ÜO kito só i~to dlll"in, ta1'·ez, U!lla 
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grande vantagem aos ex.traetores da seringa porquê ha.veria oconornia 
.de braços e, portapto, o prod11cto sahiria muito nia.ís \:!a rato. 

A coagulácáo.é tambem 011t1·0 Jactor que depeude de oslu<lo n.t 
concetltra.ção d~ pesso.al p1 oprio para a lavoura, plft'que, como a ea. 
mara sa 'óe, o que mais e>ncarMe a c•xtracçã.o da borracha é justa• 
mente o alimento para os extractores. · 

Os extrác.ores nã.o plautam .. de· maneira. que. naquella. ocasião 
compram as mercadorias por uro pre<iQ exhc•rtitante; isto já. t>ncarcco 
e p~oduct.Q. F.strall.a.s tambem faceis, era. O!ltro pon ~o de que ~e defü 
C"og1tar. Todas essas qneslõOs, uurém, não lmpedem que sejam dadas 
já providencias efficieutcs e ess'as medidas só as poderá· -.tomar o Go- . 
verno. 

Fa.brica.s para artefactos de borracha viriãm naturalmente tra~ 
graode animação para. esse produc.tô uaciônal. m:>.s além da.~ fabrfoaf 
que se crea.ssétn ao sul, porq ne essas fabricas devem ser mou t adas em · 
centros populoso:'!, nós a.inda t~ria.mos bo1·racha para. axport.~r para o 
mundo rnt.eit·o, No mea modo de enten.~et. o que se pi·ecisa\".l fo2er 
era. co9~omitatitement0 com as medid3s de valoriza.çã.o já tio pro. 
dueto, o es·abefocimento da usínas de refinação; aqui no Hio de Ja.. 
neiro e no norte. Essas usinas receberiam a bOl't"acba de Matto Grvsso, 
a. daqui e a u·sit.a.· .cio norte trnta.ria do refinar.toda a. sm·inga ali pro
duzida.. Os depositos não deveriam ser füitos nos mercados consumi·. 
dores e siru no nosso mercado, que satisfaria os pedidos á proporção 

. que as outras l'abt•icas das demais nações pr~cisasse do producto. Esta· 
riamos assim armados pam pedii\pelo pl'oducto !lquillo que el!e va· 
lesse. Mas, desde que é depositado em outras nações, nos Estados 
Unidos, na. inglaterra por exemplrl, depois de estar la o productor fica. 
cansado-de espel'q" e rtso1va vender o p:-oduct.o por qualquei· 1ireço; 
Msim quando o, produeto é. vendido e exportado e::;ta.o perfeita.rueotll 
anniqúilados e prejudicados. . < 

Ha tambem outro modo de pt·otecç'fo a esse grande prodncto ~ue 
é o da protec~o ao trabalho. Sem duYid~1; a riqueza. nã.o . se J'ai sinã.o 
sem o concurso desses dl'ms elemento$ -Càpital e traballlo. 

E' preciso qu6 os po'1eres pobUco,, auxiliem e.~e ~rande l'actorrl& 
~ riqueza; é nccessa.rio, sobretudo, a crea:ção de um estabelecimento de 

credito, porque, sem c1·e.iito, Q productor nada póde_ fazer, quer ~ 
dedique á industria, quer á. lavoura., amfim a qualquer ramu de aet1· 
vidade. · · : . 

~: · Em Ma.tto Grosso, vet<bi gratia, o ·extractor pado dJnbeiro empres
tado a determinado ocgooiante: si este ó interessado na exportação da 
bor.racba, p\)de a~rma.r qu.e o oxtra.eto~ nunca mais ss levanta, nu~a 
ma.is consegue pagar o ca.p1tal, â!J vezes ne~ os julW, e .ó conduztd~ 
até a talleilcia. Os individuo!'> que teero..,recursos pecunlarlos se cOll!' 
tituem uns -rerdadeiros polvost que suglftn todo o sangue daqnelle po-
bre bomein. • . · 

Si. porém. o extrs.ctor contai• com um banco, qne lha taça e111• 
prestimos ~m ~ondi~õos razo"v!'lis e com gn.rantia-. porque. não fonbD 
pedht crerlrtn sem gnrantlas--Ja sob este ponl.O de Vl!lta mmt.o molllo
rari ó. t>Orte dQ lmporlrrntisshno produeto brasileiro. 

Pelas noticias •mblioadas, verUlco que o Sr. P1·esidante da R~ 
blica está. io.tereilsa'1o em resolver sobre o assuwpto, tanto quo P ~. 
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ao Dr. Maximino Correia que l[!e apréSêntassc um relat.orio a res~ 
peito, visto que seu modo de ~nteuder col1idia r·om o pen~me1ito ' do 
pre;idente do. Banao do Braz1I, a q11~m tam'l)em o chefe 1te Esta..jo so
licitm1 a "presentação rle um rcla.tor10. 

O do ir . . Maximino já consta dos .io:·naes; ainda nã.o ri o do prt· 
sidentc rio Ba11co e creio me~mo que uã.o foi até agora publicarlo. . 

Certamente, a dcm(H'a. na coilecta dos 1•lern1mtos que ao Governo 
parecom índi•ponsaveis para decidir é que explica que ainda. na.o 
hajam s ido arlopudas providencias. 

Eis a. publica«!io feita no Imparcial, de 26 de novembro: 
«O DL·.· l\faxl1no i orrea, iaju~trial a.1nazouense que se en

contra uosta cidarl~ como - olcgado em ·missã,o especial da. Asso
<.:i"açã.o Commérc1a1 de l\lanáos, ápresentou ao Sr. !'residente da. 
Hep!1blka o seguinte e importanto memorial: ' 

ccfüo de Janeiro, , 'J dG novembrO. <ie 920-Exmo_ Sr. Dr. 
Epi~cio Pessôa_. U. D. PrGSido11te da. Rep11Úlica. - Sai.isfa.1.encio 
o µeciido de V. E!'·, quando tive a snbida honra de ser rece
bido ~1n confcren::ia, no dia. J 5 do corrente junt ·ruente com os 
lllmns. Srs. ministro da Fazonda e presidente do Hanco do 
Brasil, de.sobrigo-me ho.ia des.<.a. in~umbencia. d!3sculp~ ndo-me 
pt;)l' não te:· executado com presteza maior, devido a a!fazeres 
outros junto á. Associaçã<:l Commercial. cnnforme V. Ex . po
del'á verificar, pelo recorte de jornal que vae apponso a csto 
memorial. · 

Desde que se accentuou a crise da. borracha, muito se tem· 
fa.llado e escripto ua imp1·ensa do pa.iz sobre os 1naios de valori
sal-a e is: o muito aoteos do V. Ex. assumir o Governo. O ri uc 
para esse fira foi feito pelos. antecessores de V. l!:x. na.o altin
giu ~ 'inéta desejaria., por i8$0 que, encontranrlo-se ainda 
aquell.o producto completamenle desprot.egido até hoje; coube 
a V. Ex. a espinhosa tarefa de ampAral-o como me1rece. fa
zendo voltar à posiç10_ que já. ocr.upou no merca•lo a~trang iiro. 
Par". esse firo, sei que varios memoriacs. roeam apresenta tos a 
V. Ex. por pessoas que muito de pP.rto conhecem o &!"sumpto. 
de modo que o meu agora, ao se.r conCrrntra,do cqm aquelles, -
me porá em sitllli.Çã.O embaraçosa perante os seus signatarios 
~i V. Ex . houver por bem· aC-Olber as minbas explanações sobre 
o assumpto, que nada mais são cio que o 1)ens:i.r da. associi:i.çilo 
que · represento perante o seu esclarecido e pntriotico Go-
verno. -

Excu:;ado será expor deante de V. Ex . o quadro da triste 
situação por que ~ o Amazonas, emwoldurado na. miseria 
de seu povo e pintado com ns cõrcs ma.s vivas d~ desgraça, 
porque oompreheodi que V. E:t. já o conhecia quando na. con
feroncia do dia !6, expressou-se sobre o palpitante assumpto. 

Para fal'le1· de:i.appar1~ce1· rla presença da Nação semelhante 
ca.\amid:1de, eu disse a V. Ex. que só conhecia um meio: a 
entraria f1•anca do gov1irno no mercado dá. borracha.. Este ro- -
mediO. comquanto uão f6SOlv& definitiv·amente o compllcado 
problema amazonica, tem o fim caritativo ds attenuar sem 
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d.eIDora.-à grandeza do .-ual que JlquÍda. a sua popufaci10 dia i 
d1~. definhando-a. pela. .fooie . e eofráquecendo uma raç.a que . 
t>ela. na.tut'eza do MLbalho que abmçou, só . póiie o d<J\'C se; . 
rort.e. · • · · 

. E a :ttiíssã.o qúc me foi reservada perante V. Ex . fui a de 
implorar o imme'.liato auxilio e .protecçao a.o Amazonas a~m 
de q1,1e esses filhos da mesma Pat.ría. que nós outros tcnh~1n"as 
suas Jag'rimas enxutas, mitigada. a :ma-cruciante dôt', e possam 
tor algum allivio .ao mal q11e os vem ailligindo desde muito. 

. ~u · oo~. se\ que cúlpa .:i.l~uma. cabe_ a. V. Ex. de toda ~ 
nuserza remante naquclle 1ofortuna.cio rmcão do extremo NOl'lc 
Sabe.i:n-n'o tOdos os brasileiro3. Mas, pefa força. do destinD' · 
coube a. \r. Ex. o dever de ampa.rar aqueHa i'egiào cujos filhai 
sâl>erão _gual"dar nos seus corações a gcandeza do seu acto de 
beoe!)lereticia, indo oom_,Pl"esteia. ·em Seu au.xiiio. 
. Tenh9:-Pleoa certeza. âe que V. Ex.·. tém o maio~· empenho 
cm YCr a situaçao-do Amazonas em melhores ·condições, m:l3 
oomprebendo que receià um insuccesso, comp aconteceu .t{)! 
seus antecessores, e quet• a.gh• na certeza. de q\.\e a.:; medidas 4 
,ompl'egar surt.am o effeito deseja.rio, evitando o emprego inuti\ 
de nll'tnerario, devido ao fracasso de tentativas antel·iorcs. 

Mas, V. Ex., espiri10 argut? ·como é., · po::ierá cntrl!i;.ar a 
so!uçã.o do ·problema a pessoa conhecedol"a do assumpto, que 

. saberá cumprir esc.rupulosamcnte as determinações c:\:igidas 
paio- Governo. 

Quanto a.o modo por quo de'l'e ser feitá -a. e11trada do Go
'Vel'tl.o ll<>.m:o1:ca.1.o da. b?i:ràcba, acbo . desüecessario !"osti•a!-o, 
tanto ma.is ·quando o m101st!'Q da Fazenda e,.. o pres1deute de 
Banco do 3ra ::il s:i.o os mai~ com peteutes pará elucidar a \'. Ex. 
nas medidas a sêrern tomadas. · 

Eattetãntt>, eu lembrarei a V. Ex,. que a a.cção d,> G11-
. verno Jeve ·sei• a di;> ccrnpra e venda do productQ com inuita 
cautela, aos poacos, de f6rma a evitar a fcirlriaçlo de ~tock8 , 
Par-a levar a. etreito ooin exito a ooeraçio i-egulariz:i.clora. do 
preço_da borracha. quo nll.o é tão d1llicil como a muitos se ali· 
gura., torna-se mistér-qne as medidas a serenf tomadas o sejam 
para àJa.uáos e Pará. · _: · . · 

E aceresc~nto .: para Matto Grosso tambem : 
t<O Governo concederá. então o dinheit'ó f>reciso para Jo;•ar~ 

ctreito esta. -reacção, de f6rroa a conSl!guir-se qn~ ó pre1:0 actual 
possa set• eleva.do grn.da.fü·amellté ao de 4S, quantí:>. que se 
computa estricta.mcntl:l oecessaria pal"a salvar o c1~sto d~ pr?" 
duCçi!.o, e isto mesmo attendendo-se--a. que os serrngueu·o•J' 
têm a. seu favor· a r,nltura local de certos generos alimenLicios, 
;fom<> sejam feijão, arroz, milho, mandioca, canoa. de assuca~, 
etç., {ll'ec{saudQ a~nas import.ar fazendas, .fer.ragens, medi· 
c:uuentos o 011t1~s gern.01·os do prirnair:\ DO<'.eesidu.do. . 

Na. oxposiçlio que fit bo11tcm na Associaç.!'!.o CommllrtJ1ill~ 1 
qua.I V. Ex. devia. te1• lido, ou lembrei as vantagen,; para~ 
a~tua.l valorizacjãl), da suspensão d<\ _venda do stor:l' e:m tcnlu · 
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em Nova Yol"k, e~1qua.nto dut'as;;u este c~e·ado <lo dapt'ct.üa«. ·w da 
bo1.·1·a.cha, po1·que a. meu ver clle tom co1wo1·rido pa.t•;i' lL ~ua. 
!Jaixa.. Cha.mo a. aitcução de V. Ex. pa1·:i Ol'to poilto da. mi11lm 
exposi<~ii.o, ua !1ual a.b<:Wdei dt~Lalhadarue11te o as~mmpt.o. 

Corn a, aHu. do pt'eço da bon·11c ha., 1) •Governo terá falal
mente. luc1·0, pois pela 1n·uciucçii.o da bo~·rnc!.ia. no Ten·it~•rio 
<lo . A.cr~, ao;,; pl'cc;o,; :i.-.:tuaes, pei·cel;>e apenas UiO róis po1· kilo, 
ao passo que qu<rndo cll<i. atti11gir a. .í,S, porccber;i. ±ou réb. 
Assim, a União, favorecendo a A:miJ.zonia êom a sua. ei:t.rn1fa nu 
mercado da.. borracha., auxiliará a si me:::uia . A bonacl1a t io ·i<S 
ilâ.ü ê o ideal, fuas attcdd~ fu; justilica1;õcs que o tcmj,o e <~ uo
w~idade fizeram na vida dos ~e1·i11i;ucir0s, j :1 é um c1101·mc btl-
uclicic. ' · 

A crcação de fa.b~·ioaJ dt~ artefactos de ·burrad1a. deve ~c1· 
tambem objooto de inuuàdia.ta dclibura.ç:io, po1·que, ·lcv;L11do 
e~ses i1i1portai1toS cst<.lbelccimentos mais de anuo pa.1·a c.;ome
ti arem a ÍUDCCiOUal", a.ttendaudo a. QUU temos de hnpu1•ta1•, todos 
os machinismos e .wccssorios . do cstra.u:;cir~t !;.ouviria. •1ne 
V. Ex. desde l1Jgo sH intet•essassc por to1·na1· uu1a. realidade a 
:ma. execuçlo. Assiw, V. Ex. poder:\. . ver a.indat cm Sllll go
veruo, complet::L a. olwa. de salvação do Ama:-.ouas • 

. Como remate a. este memorial, peço vcnia. a V. Ex. pat'<L 
expeudér algumas considura1tüi;s sobre o fomento <lo plantio 
do algodão na 1·cgi<1.o amazon.ica~ 1.'.uJo clima muito fa.voruce. 
Acho que o governo poderia 1111cmr o seu pla.ntlo qttaulo 
:rntes e, pelo modo po1• que pen~. não lhe seria. em cousa ali;uma. 
dispendioso. J,<:xistem em todos o.~ municipios do Am~ouas LotTas 
deslocadas umais, em capoeiras ou tias, om completo abandouo, 
poique os seus pl"oprietarios não teem meios p;i.ra de qualque 
modo ~derem cu!tival-as1. O govo1·110 poderia, começando pd\> 
munic1pio da capital ap1·oveltal-as naquello plantio, cuca!'rc
óªlldo-::ie de todas as despezas até a sua colheita. Feita esta, 
mezes depois o goveruq vénderia. o algodão colhido, pagava-se 
das despeza.s Teitas e rem.uuci-a.ri.a com aquida.de o proprieta1·io 
do terreno. 

E' natural que, para. que o· saldo o~ista, sejam as despe;1,as 
as cstl'ictamcute neces::ia.rias· com: o estabelecimento das tu1·ma.s. 
de tra.ballla~ores que se cnca.1·rega.rã.o· do plantio, que será · 
immediato, i;iórque, como penso, só sera.o aproveitadas as at·oas 
úe terras c11JaS ma.ttas j~ l'o1·a.m dcrt"ubadas, ficando assim sup
priruido o trabalho oxha.ustivo, dispendioso e demora.C:o do ma-
t.:hado. · 

A!I dospezas a. sei•om orça.das abrangerão o s:1.lario do tra· 
balha.do1-, que poder<l sai·, uo maximo do ~S dia.rio:;, o os uteu
~ilio~ necassz.rios ao preparo dó terreno, teL·çados, enxadas, 
arr&nca-tocos, etc. · 

Para oste l(lrirneit•o romeuto não se owp1•cga1·á. dosdc locro o 
methodo scient11ico ru&is rot.:0CJ1nm1da.do no pl.a&itio do a.lgodãt1. 
o que se tem em vista fa.<ml' (1 mosh'llt' a. todos que o algodão 
i:1·cs0e e se desenvolvo 1JOm fücilidade, awbora o 1cqua.ntum.,, u. 

e. -· .Vut. xu1 i8 
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ser colhi'do não se ap,prox.~me mesmo a~ -ma.fim~ da. t ::i.balla por 
hectare. . . · , 

Este plantio, como penso, deve ser feito aos 01110· rlo 
todos, em áreas de tel"ras muito perto de Maná.os, pari!. IJU~ se 
d6"?envolva desde logo a inicia.fü·a particular. · . 

Infelizmente, a indastl'ia. da-borracha, outr'ora por demai• 
lucrativa., a.ti'op,biou no· A.mazOna.s o doscnvôlvimento do outro5 
i·a.J:los da activid~de .:. humana , Hoje, porém~- com 3 que.da 
daqueUa, já se ·proour.a: áesenvolver a agrfoultura., a péc11;iria 
etc _, fa.Ifãodo-llle a.penas da.r-lh~. animação e. impulso , 0 qu~ 
se obterá. de prorQpto com o aux1h.o d <:! Gm·erno Federal. 

Sei-que V. ~x. achará. viavel éstà. minha.. idéa , co111 1.11lc 
facto é. mas tera á sua fre'tlte o fan,tasma.. da do vida, rtma vez 
que o caso está. é:.ft'ec!oa.o Ama20ilâ~, tão ma.lsinado e vilipen
di.adó tia_ capi.ta.l do paiz •. ~ia:> V. Ex. poderá. euca.rnga.r 
deste serviço pessoa de sua mteira...connança, que t enha amor 
a.(" .ira~lho que .vae iniciar e. que p_orJJa da parte a. idéa rle qua 

·~-YC.(:i ao .:Amazonas para entjquecer . . . 
. Ao terminar , pcrroitta. V. Ex. que eu lhe. agradeça a 

prova .de. confiança e apreço com que acaba. de honrar-me, 
solicitando a elaboração deste memorial. · 

Continuo ao inteiro dispo~· de V. Ex. para. qua.c>quQr 
outros escrai·ecitnentos que se tornem neeessarios ao palpitnn~e 

· problema a.mazonico, por cuja. solução immec!iata V. Ex. múito 
se interessa. 

De V. E1., attencioso e reado e constante admii·a.dor .-
. Jtaximino Corréa. u . 

Assim, pois, ao deixar a tribuna, fa.ç.o tamlfom, om nciwe da 
(.;ovex:no da micba. terra, em nome. dos productores e dos eltporta-

. dores da borr.acbé!-, \J.ID appello ao Sr. • Presidente da Republica, afim 
de que, com, medidas effic1entes. e urgeotés, sê ponha terIQo á cri;e 
que esse grande pt·oducto da riq1.?eza. oacional . ~tá. sofil'endo a.ctual· 
mente. (Muito bem; muito õem·.) 

o 81".. Presidente - Não ha mais oradores inscriptos. ·· 
Si mais nenhum dos Sr.s. Deputados quer usar da pala

. vra na hora destinada ao expediente, vae-se passar á ol'dem 
do dia. (Pama.) _. · , 

Comparecem m~is os Srs. Arthur Collares Moreira, Aiilo· 
nio Nógueira, Souza castro, Prado Lopes, Lyra Castro, Her
culano Parga, Luiz Domingues, Roc!rigues Maieh~dc, João Ca~ 
bral, Hermino Barroso, Thomaz Accioly, Thomaz Ca.valcant1, 
João Elysio, Correia. de Britto, Alexandrino da Rocha, Pere\ra 
de f,yra, Austresesilo, Pedro Corrêa, Tui'íano Campello, Aris
tarcho Lopes, Octavio Mangabeira, Castro Rebello, Mario HeL:· 
mes, Ubaldioo de Assis,· João Mangabeira, José Mar ia, Antonio 
Aguirre. Salles . filho, Vicente Piragibe, NQrival çie F1·cita~ • 
.Azoevedo Sodré, Buarque do Nazar eth, Ramiro Braga, J osé tlo 
Moraes, :Matta Machado, Ribeiro ,Junqueira, F rancisco Vall_a
darêS, Antonio Carlos, João Penido, José Bonifacio; Lamoumcc 
Godofredo, J)osino de .Araujo, Fausto Ferraz, · Al~or Prat.a, Vai. 
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co [liello, MelÍO .Franéo, Cincinalo Braga, Ccsa.r Vllrguciró, Vru
Jonto de Moraes Filho, Palmeira Ripper, José Lobo, Sampaio 
vidal, Rodrigu_es AJ,Ves Filho; PMro Costa, Abdon Baptü;ta, 
c~lso Bayma, Gomercind~ Ilibas, Jcão Simplicio, Cal'los. Pcna
Jid o Barbosa Gonçalves (60). 

Deizwn de comparecer os Sr.s. FeJix Paabcco, Annih1l'l 
1'olcúo, Costa. Rego, Dorval Porto, Monteiro de Souia, .Abel 
Chermon~. Chel'mont de .Miranda, José Barreto, Pires Rebello, 
Marinho de Andrade, .M.or1'ira. da IRooha:, Ildef.onso Albano, 
Alber<Lo Maranhão, AU'onso Ba.ra.tà, Simeão Leal, BalLh•a.zar 
Pereira, Gonzaga Mar.anbão, Antonio Vicente, J\l'na.ldo Bas
tos, Na.t1!lliilio t:amboim, Alfredo de Maya, Migael Paltnc1-ra, 
~Iandonca. Màl"tins; Rodri~ DQ.rJa, Man.oeà No.bro, P.~ro 
1tigO, Leoncio Ga~rü.o. ' Arlindo .Fra~so, Alfredo Ruy, Tor
quàlo i'vloreira, Ubaldo Ramalhete. Octavio da Rocha M.iran<:la, 
Azur~in Furt.ado, Ari'l>tides Cair.e, J~sé ~'olentiM, .Ma.ceel'l 
t;oa rcs, Joãô Guimarãss, Themistocles de Almeic.!a, Fl'ancisco 
Marcondes, Raul Fernandes, Teixeira Brandão, José Alves, 
José Gonçalves, Hercu\loano Gesar, Silvéira Drummoud, Amc
l'ico ·Lopes, Gomes Lima, Landulpho de .Ma.galhães, OdíHm 
de Andrade, Zol.'oastro Alvarenga, Anter.o Boteluo, Franoi·sco 
I'aoliello, Jaym1:1 Gomes, .Efon-0ra.to Alves, Ca:millo Pz.-a.te.;;. 
:11anool F.ulgenci-0, Edgal'do da Cunba, Raul Gar<loso, Sallcs 
,luhior, Eloy Chaves, João de P.aria, Manoel Villa.boirn, Ra
mos Caiado, ~yres da .Silva, Tullo Jayme, Sever·iano .Mar
ques, Coalia. :M.arque.s, Otitoni M'a.ciel, Luiz Xavier, Pereira. de 
Olivei.ra, E"'.ari·Slo .A,maral. AugtisLo P.estana, Alcid es "]';fa~% 
Nabuco de Gouvêa, Flores da Cunha ·e Joaquim Oso~io (8Cl) . 

ORDEM D() DIA! 
O Sr. Presidente - A li6ta de pl'esenca accusa o con1~ 

parooimento de 133 Srs . Deputa<l'ls.. . 
Vae s~ pr.ooeder ás ·v<ltações dat! ma~i1J,s que se acham 

~obre a. mesa. e das constantes da o::dem do dia.:. 
Peço- aos nobres Deputados que occupem sua~ cadeh'a.1:1. 

(Pausa.) -
Vn.e ser coosider.ado objeoto da deliber&Qão um projecto. 

· E ' ado, cans'iderado objecto d e d&liberação e enviado á 
· Cummissão de Marinhà e (hlerra o seguinte 

•PI\oJECTo 

·' No. 6513 - 1920 
1'or:w vai.ida..<; as 13àte'lites ·da Gwirda Nacimial e;cpedida.s' 

pelo' decreto ,, 3.060 de 4 918 · r . 
Congjdora:ndo que. grQlllde num.oro de officiaes da 

l~u<isda. Naeional, em todos os E~L&doa da União. prei;taram 
o compi:Qm~o leial e toma.1·arn posse dos &eus postgs, fóm. 
do praz.o O·U& entií.o era esta.belecid,o :Pelo Art. 21() do deor&to 
n. L354, de 6 de abrll <ie 18&4 e so ~ham ~im .prtijudi- · 
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cados pela negligennia dos lf.U)tigos cor:omándos sut)eriores e 
de seus commandantes de brig;;tdas os · q.uaes só í'az1am a en. 
trega das respectíVij,:> patentes· ·qunndo os iuLei•essados jã se 

. a0·ba-.·am f(l1'a do 1n·azo para essa fórmalidade; 
Considerando que a revalídacão de todas RS .pr.i,tentes nes~ 

tas condições só ú ·ará. vantagens para os corres publícos, 1ior 
isso que· o nomeado -pagará o Nspec.tivo e devido sello rela. 
tive-- ao la.pso de 'tempo dBcorrido~ . 

. Considerando ;que, esse sello sempre foi cobrado pala 
Di:·ectoria de Justiça da. Secreta.J:ia <le Et:ita.du, da Jul;~ii;-a 6 
Negocios Interiores na importancia de 77$000; 

· · CO'llsiderando que, o nume1•0 de pa.Lentes nestas cou<li
ções sendo avultado, como é, trará aos cofres publico~ a 
renda appro:ximada de .4.000.:000$00{); 

.Considerando 'fiDl':l.lmente que, varios o-[ficiaes da. {tuar·da 
·Nacional, apezsr de -terem. suas patentei:1, não fo1·am ellas en
tretan:t-0 relacionadas Jlo prazo estabelecido pelo decreto nu
mero 13.040, d·e 29 de maio de 1918., 

. O Congresso Nacioua,l de~reta: 
. iArt. :i.º Fica o Governo autoriza.do a \jQUSiderar va.lida1 
para todos os effeitos do decreto n. 13.040, de 29 de maio 
-QEJ 19'18, todas as patentes dos oiiffoiaes da. Guarda Nacional, 
que estiveren1 Cóm o cõmpl'omisso e posse 1'óra. do prazo es
•tahelecido '$)elo art. 20-:. do decreto n. f .35'~. de & de abril 
de 1854, .desde qu~ effectuem p9:E)il.mento do .sello <le verba 
<ia. füspensa .de l~so de tempo, coo.forme ~a fazia anLcrior
men te na. -Secl"etar'ia de Estado da Justica e Negocios Int~
riores •. extendendo.:se este favor aos off"iciaes que 11ãu Le
nham até a :presente · data, prestado o compromisso lcgwtl, ·a 
~ue a.s suas patentes este.iam no Departamento da 2~ Linha 
e suas de-leg~ias nos Estn.dos. · 
-· !Art. 2... Fica pel'mittiâo pela 111·esente lei, ô reladona~ 
manto das patentes <:los oi"ficiaes, da. Guarda. N'°a.t}ional, que, 
atê ·a presente 00.ta. não tenham sido· relacionadas no De· 
:part.amento da 2'" Linha do Exercito e suas delegacias -nos Es· 
tados, · · · . 
· ;.o\.rt. 3.0 O prazo para a -ewecucãe> desta. lei, será de MiB 
mez~s a contar <11'.lt data <le sua :pu.blicação •. 
· , Ai·t. 4.º ·R-evogiam~se as -disposicms em uontrarlo . 

Sala. das sessões 3 de dczemb1•0 de 192Q - Noritiai i:iua
res de .Freitas . . 

O Sl'. l'residenté· - Acha-sé sobt·e. a mesa o se.ruiníll , 
I\EQUI:iI\IMENTO D'E URGENCIA 

N. 1 
·Re-ciuefro urgencia para. üiimeclfa.ta d®ussão e vutac.ão 

da parecei· sob~e as emend~ da. CamBl'ª ·ao f,lrojectu n. H6, 
<io Sénado, que -este i·ecusou. · · 

. Salai <las sessões, 3 (te d·ezemb1·0 do 1920, ....,... Arnotplw 
A:evedo • 

• i\.ppr~vado .• ~ · .;.. . 
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o Sr.· Presiden~_e -- ~m co:nse(llt~ncia _çlo voto âl! Cama1'9, 
vou submetter n. dlSCUS!'!ao un1c::i. e votaçao. as emenda:: re
jl!itadat=1 pelo SeM,do ao pro.ie-ct.o n. 446 D, rle 19'20. 

O projooto é o segui,nti:: 

. N. t~46 D - t920 

Modifica, em '{ia:rte, ·a lei eleito"1.l; com paf'ecer da Con1-mfo~ãO 
de Con."tituit;úo e JustiçfJ. .~ob1•e as. emend<ls da Ca11wra re
jeitadfl.s pelo Senado 

(Do Senado)· 

· Viera.m :í Commissão de Coustituição e .Justi41a as emendas 
da Camara recusadas pelo Senado ao pro,iecto n. 44fi, de :l.920, 
que modiffoa em parte a lei eleitoral. 

Sobre ellas vae· emitt.ir i;cu parecer, qlle é o aeguin!.e: 

A.o arLj 17 

EMENDA 

Supprima-se. 

Parecer 
O art. 17 e-stabE)leco._qufl antes do t-ertninado o aBt.f.J cl~ 

votação de r.ada cleit.or pelá assignat.ura no livro das artM. e 
depo~iLo da cedula na urna, não. poderá ser chamado, nem 
admift.ido a,, vota.r nenhum out.ro eleitor~. 

Esta di<>.posii,;ão, s) não é inutil. será prejudicial e pertttr
hadora dos trabalhos eleitoraes. Inut.il <'erá. semore que se 
lavre a act.a em um stS li'vro, porque nfto é possivel neUe assi
gn~u·em immedinlamente dnas pessoas; mo.s quando são dous 
os livros, como na prox'ima. eleiç:lo, nenh.um inconvi:niente ha-· 
\'llrft em cho.mar outro eleit.ot' emquant.o o primeiro assigna, 
po1·ejnanto, n.té que chPgue :í mesa, e apresente o titulo par~ 
SP.r rnhriciJ.do pelo presidentP., f"Star{~ á !'i\Ul. disposi~ão um dos 
liHns e. r.om isso ndeantSl-S~ o »e.rvico e g-anha-se tempo. 

Conservnr n artigo será. impedir ess('. meio de apressar o · 
trabalho é ~rear mais umn font.e de. rP.clamacões. pet'l·urba.-. 
QÕPS e demoras. visivelm1mt.f1 pre,iudioiaes ao met.hódico sys
tt .na aC\tualmente vraticado com Mfü;fator·io resultado. 

A CommisSíio opina pela manuten~ão da emenda. 

EMENDA 

~Ubl'!titua-se o art.. 19 pel<vseguinte: 
~A faculdade roncedida aos eleitores -O.ris sécções. situa

das fóra da -$éde dçis municipios. de votarem êni cartorió, fica. 
1 . 
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extensiva MS clcilôre& das sédes dos muilicipios, no caso de 
nlo haver &leioão etn nenhuina das suas seccões um~ vei q11e 
requeiram tel providenei~ ao juiz co01petente,. no mesm<> dia 
até ás, 18 hóras e mediante as formali~~des recommendadai 
n() art. t8, segunda parte, da lei n . 3 .208, ce 27 de dezem. 
bro de f91..ô. ' ~· 

_,· 
P,O.r"'l!Cer, 

A Coltlmiseão pede :í ôamara,. a bem da verdade eleitoral, 
que mantenha sua. emenda recusada ;pelo Bena<:lo. · · 

· O a~t. 19,, como está redigida, será uma inexgotavel font~ 
de fraudes e subtilezas, e6tabelecendo a duplicata de eleieõP.s 
e a eJeicão segundo as conveniencias de quem tiver a mai<1ria 

· . de \lma das m~sas <la séde dei municipio. 
Pela emenda da Camara .só haverá votacão em êartorio; 

quando nenhuma das mesas se reU,nir na oode do inuni.cipio e 
o requel'iment.o for· feito até ás iS horas do mei<imo dia.; pelo · 
artigo do Senado basta que uma das mesas não sé reuna para 
gue se admitta. ·aquelle recurso. Admitit.D o voto em ca1·tori<l 
dentro de 4'8 horas, fiea eont1agrada em lei mais uma fórma 
de fazer a votação chamada de -esg,uicho\ ísto ·é, a vota.e.ão que 
~e distribue a eandidatos derrótados depois de conheci<l-0 1\ 

f re~mltado de todo o districto eleitoral. Permittida a votllcão 
siinuJtanea, em mesa e ein· cartorio, damos ensejo a votar o 
eleitor duas vezes, desde qu'.} tenha duas ·vias <lo titulo, JJor
que ·o Pl'esidente da meaa. rubrica ullia dellas e a outra vae 
eem rubrJoa garantir o voto em cartorio. Pela. emenda da Ca
tnara )sto não se dará, porque o voto em eai'torio só ó valido 
quando nenhmna das mesas fun~cionlir e· na sMe ha SP.l'l'l))r~ 
a mesa presidida pelo Juiz, garantindo, assim. :pelo menos, 
uma que i;a.berá cumprir a lei e seus deveres, onde o eleitorado 
i1'! vo~r com .daaaesombl'o, no caso. de. se não reunir nenhuma 
das outras. . .,. . _ 

O Senado recusou a. emanda sob fundamento de ser o ar
Uso mni.s Hbêral, por" facitità.r mais o. voto aos eleitores, ue.r
mlttlndo~lhes esr.olher flTitl'e as mezas · reunida~ e o cartor10. 
desde que uma dellas não se haja. organizado.' E• possivel que 
sej~ tnaf s faoil Jr, dentro de 48 horas; ao oartorio. do que no 
mesmo dia da eleição 4 sec~ão mais proxima; é, porém. mai§ 
serio e Mm duvída mais $B!lecuitatorio da verdade do suffra
g.Jo votar como todo$ os mais vota.raltl; no dSá tior lei desig-na
do. peranf;6 mesas legaes que lhes não podem recusar o YÇt(I 
e antes dl'l ~aber o rcsuhado dn eleição nos outro11 colle1?1os 
P.h>tit.ornes. 

A pérmissão do votar em cartorio é o ultimo ~ecul'go ~~ .1' 
maior pa~so em beneficio da liberdade de suffrag10 e do di
reito de voto, mas só permittidos quando falham todos os 

· proaessos usuaes, sutflctl'ntee e garantidores da exactidlo ~o 
f~.co~Mwe~to d~s suffra~los. conceder l~o o ultimo antes e 
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exi;otar todos os r~cursos t:-ommuns é que não se nos antolba. 
jusfo nem conveniente. 

Não temos a :pretencão de pens~r que a emenda da ca
mara haJa o~llafetado .. todas as frinchas de infiltracão da 
fraude_, uma. Avez concedida para o mesmo dia. a. votação em 
oartorio, na lalta. absoluta de mesas. na séde do municipio
mas estamos conv~ncidcis de que . ella lhe fechou as portas: 
que o Senado havia escancarado, como . que a oonvídando a. 
agir sem rebuços, a entrar sem receito, nas fileiras do suffra
gío universal de nossa democracia, de onde a lei vigente con
seguiu varrei-a, pelo menos,, no . que havia de mais grosso e 
espesso, :em t?da sua. poeir11 penetrante e subtil. Convém, é. 
mesmo 1mper10so . .dever do Congresso, que na lei actual s6 
toquemos para melhorar as garantias da verdade eleitoral 
Que o povo brasileiro, com. agrado, vê .por ella já bastante~ 
mente asseguradas. Voltar ás possibilidades d~ repetir o qu4íil 
já foi tão justa e estrondosamente condemnado é hoje uma 
utopia. Daqui, é para a frente e o Senado deu um passo â 
retaguarda - E' neoessario desandar esse pas$o · pela manuten
çiío do que fez a Camara e certamente é o que se vae fazer, 
;.emqua"nto não é possivél avançar ainda mais. 

Ao art. 20 - Supprima-se. 

Parece,,. 

Para que a Camara bem ava1ie o âcél'tO do seu· voto sup
prilnindo o art. 20 do projeoto, aqui vamos transorevel-o n~ 
integra: 

<U\rt. 2o. Si após o ·exame comparativa mandado 
proceder pela Junta Apuradora, nos termos de. ultima 
parte do § a~, do art. 30. da lei n. 3. 208, de 27 de de
zembro de 1916, se· verificar que são verdadeiras tanto 
a eleição feita em cartorio, como a feita perante a, · 
mesa, ambas serão apuradas.,. 

O exame .consiste em confrontar os livros referentes :i 
eleicão de uma seccão e taro.bem a copia da mesma eleição 
realizada em - cartorio, determinando a Junta Apuradora que 
esse· exame se proceda pela comparacão das firmas db juiz .de 
direito, ou de quem presidiu- a respectiva mesâ,_ dos mesarios 
e d.os eleitores que votaram; nomeando para isso dous ta~ 
belliães. 

A scluçiío é que está em flag;:ante oontradicção com o 
estabelecido na lei vigente, porque,,,-esta, no caso de serem 
ambas as eleicões consideradas verdadeiras, por terem. n~l!as 
:votado eleitores differentes, manda apurar a que foi fo~tit. 
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~erante a mesa da resp~dtiva seéção, :ao passo «1ue o art.igo do 
Senado declnra que serão ambas apuradas. 

Dahi . resul~a . que a . preoccupa!_iâo ·mais alta do legislnàor 
de t9t6. que creou mesns cotn. t.res mésarios, uma unica junta' 
em cada Es~ndo .e no -District<> ' . Fedtlral, elei1J(5é~ apurada3 
pelos propr1os livros das secçõea, tudo com o propo~i\ .C\ 11~ 
pôr, de u~a vez por todas, uma barreira :forte e intransponi
vel- ao anterior re§"hne.n das . duplicatâ~ ~leitoraes, roln por 
terr!l nessa :ipuracao s1multanea : de elelcoes perante a inesa 
e eleições em cartorio. · . . . · 

Agora, 1t1ara µielbOr ava(iár á . gra1vid~e · da medida, 
· compa.Te•se e _complet.e--se essá . di~pos~~ão com a do nr t. . 19, 
tambe:m. man!,1do~ -pelo .SeJ}ado,. dewrmmando a votacão P.m 
Ca·rtoNo dentro de 48 'horas e mesmo com o funcciormn1wnh> 
das secções da ·séde; e diga-se si hoµve ou não. prop-0F:i!~1 de 
inverter o cri:terio da: lei vigente, que só dá val<>r á vo t.ac.ão 
e:m cart.orio, quan<lo não ba. livros de eleições nas ser.r~Ül!~ e 
despeza . a elei<:-ão ern . cartor\o, ·mesmo quando é verdndPiu, 
para a.pura:r a eleição verdadeira feita pela mesá legal. Ainda 
q_uando verdadeiras ás duas eleições, · porque nellas votaram 
eleitores differentes, manda a lei que só uma vigore, porque ; 
não quer que haja dupliei:i.ta. em nenhuma secoã.o . · 

Como h21 de o Congresso volfAi' àt.taz .do elev::u:ib e jusjJ) 
proposito de · ncabar com . essa · ·macl,lla;· que tan t.o afoio11 as 
eleicões brasileiras, vot.ando um nrtigo de lei que exrire~sa
mente estabelece eleiQões parallelâsi ou sur.ceasivns. tndllS 
vet!daid'eiiras e r.ompk.i.távei.s bos resutsdos a apurar? . Hoje, 
eleições perantê mesas, que runC?ionam todas na ~de. mcnM 
umà; a.man-hã,-eleições em c11rt.oi:io1 nà mesma séde, co.m cli•!
tores different:P.s, e, portanto, verdadeiras e aã)ura.ve1s. CUJO 
resultado tem por fün concertar os enganos do su!ffragio an
terior, que derrotou A .. para que o derrotado se.ia B. 

. Isto não · seria mais eleição; não ·signi:ficaria. mais a m1l
nifest.acão da. ·vontada explicita de um eleitorado .votnndo em 
candidato;:; da sua J?referencia; seriá. a. mais descabf'llada 
campanha de guerr!lhas, em que os vencedores, em c:rn1po 
abe11tt0 de um romba.t.e· leal. peit.o n peitQ, braço a brnén, !!'
riam da cahír varados pelas bala9 tTi\ic~~irns; das !Qf~l\!> .. d~ 
rf'lsBJ'Va. embosrmd!i!; À maSl\nrndas. na~ b1bór.as e f!sr.ondr>1·1.11'> . 
das vótações em r.nrtorio 48 horns depoi~ da gt'ande bat11Jh11 
das urnas. ·· 

A emenda suppressiva · devB· ~er mantida. 
' - ' . . 

EMENDA ,..., .. 

A-0 art. 3i: 
Em vez de Hr tloras,:diga-se: '17 hú'tas. · 

;;.. Paf'e_cer 

Comouanto houve~se ~1~1ma: vantagem · l0m õaI" me.i~ 
tempo· aos trabalhos . das sie~õ.~ .. o prazo l;\té 15 heras j!\ é 
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um:i .. onqui.sta Sóbre a lei vigente, que nada dispõe a respeito. 
A Camara n1io deve manf1er 1:1st~ emenda, 

~EN.t> . .t 

Ao art. 38 Supprima-se. 

Paucer 

Esta emeru::la deve ser mant.ida pela CamaTa. norque 
naria justifica QUP. SP. inr.lu:i. em lei sobre eleiçõe:;1 f PdPraes 
11A1a di~posição reguladora das incompaf.ibilidades na51 elei
\Ó"~ nmnicip::lf.'S de Intendentes -do Ccmselho des·le Dbtriclo. 

Onrle convier: 
EMENDAS 

Com. os livros de ar.f.as será remettida pela l'rlesa (l Jont!\ 
Armradora e pol' esta ft Cn.matn dós Deputarlos a lista de 
chamada .dos eleit.nre"' da seceão, devendo .estar asilignalados 
do mMo visível os nomes odos que UYerem comparecido e 
votado. · 

Par~cef' 

\'üo lm inconvenient.p, em deixar ()e manter a ~resent.e 
mienda, quo ·póde ser recusa.<la f! do· accôrd.o com o vot"1 do 
&-nado. 

Onde convier: 
~i~ oii. nomA~ risco.do~ e ~ubstituidos ou não por outros 

n:io .~f"rãó ap1iI"ndos. st>ndo as redulas, que os cont.iverem. re
m~tt itlas á Jnntn Alt>urad-0r11.. quando a riscadura· não fôr 
bPm a"-'Ct>nliuada e se.ia duvidôF.a 1\ suhstituic§o d·e um nom~ 
por out.ro. 

Pa'l'ecer 

Esta póde t.nmllem ser reousada. -õnd~ convier: 
SAN\ apurada a eleição lancnda em livrn que n!lo tenha 

~ir!o rubrir.ado -pPlo juiz dP. direif.ô, qoando . <lesse livro con
slar actâ de Plmcão n.nteriar, approvada peln Camara ou pelo 
Senado. 

Patecer 

A Commi!'isíin peiI1sa qut' esta em1m(fa' pódei ~P.r rer.usad&-, 
~nrriul' tod:as ª" irregulnr:idadP.s P.~ t.ar~ livro~· deYflm estar 
Já rorrigidas. 

Salà da~ Commi.ssõe's,· 30 de novembro de 192(1'. - Cwnha 
Jfachado, Presidente. - Arnol.pho Azevedo, Relator. - Gu~· 
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' 
me'tc.indo ·Ribas. ..._, J ôsé Bonif'ctcio. - Veríssimo. de Mcllo .
M arçal -!e Escobar.. - P1'udentB de Moraes. ,......, Twriano Cam
pello. - Decdato illaia. - .4.rlirul<>. Leoni. 

PROJEC'.fO N •. 446, DE i 920 . 

O Congresso ;Nacional decreta.: 
Art. i.º No Distric'to· Federal lbaverá tantas mesas elei

toraes quantos fürern os grupos até· 500 eleitores, e, em cada 
uma dellas. só poderão· votar aquelles ·cujos nomes com.tarem 
da distribuição feita nos termos do art. 9º, § 5º, da lei n. 3.208, . 
de 27 de dezembro de HH6, com as modificacões da: presente 
lei. · 

Os presidentes e secreta:rios -O.as mesas votarão na i:mccão 
para que tenham sido <iesignados~ desde ·que ,pertençam ao 
distrieto eleitoral de que essa secção 1aca parte, embora na 
distribuicão tenham· sido classificados em outras quaesquer 
seccões desse mesmo , diatrioto, consignando-se na aeta a oc-
currencia. ~ 

Qua11.do, ·porém, perteno~ elles 'li districto eleitor!!! dii~ 
ferente do da seccio, sua votação far-se-ha de acêôrdo com o 
disposto na alinea segunda. 'oo art. 4º do decreto n. 3. 424, de 
19 ·âe dezembro de i9i7. , ~ · ~ 

Essas .disposições ápp.Ucar-se-bãci tambem a Quaesquer · 
outros que devam, por força. e em virtude de ol'dens supe
riores, se encontrar de serviço, no dia da eleição, em sec~ão 
diversa. dacruella em que tenham sido classificados. . 
· § 1." Além dos designados no art.- 9Q § 4\ da lei numero 

- 3.208, -de 27 de dezembro de 1916 e art.. 3º do .decreto nu· 
· mero 3,424, de 19 de dezembro de 1917, exoeptuado dellai 

o- proeurador criminal da Republica do Districto Federal, que 
. não presidirti mesa eleitoral, concorrerão para a presidencia 
, das secgCSes. os &Uditores. ou auxiliares de auditores de Mari- · 
nha, de Guerra, <la Brigada PQlicial. do Tribunal de Contas, 
o .procurador geral.Jda. Fazenda Publica. a seu ajudante, os ad· 
iuntos '1os represeiltantes do Ministerio Publico junto ao Tri
uunal de Contas e os supplentes de pretor que tiverem mais 
de 9uatro annos de nomeados: . 

Quando os supplentes de pretor, designadQs para qual~ 
quer secoão eleitoral, tenham de entrar nó exerciciô do cargo 

, a& pretor, deverão immediatamente eommunical-o ao juiz fe
. deral da 2• Vara, para. que este lhes nomeie substitutos Das 

secoõe:s que tiverem de presidir eomo presidentes designados. 
caso se tenha de rêaliza1· qualquer eleição, durante esse seu 
impedimento. 
_ · § · 2.~ Para as demais seccões· Ciuo, em virtude <11L disvos.i

cão deste artigo, tiver de organizar, o jui~ federal da 2· Vara. 
nomeará. os respectivos presidentes, que 'ftcarão com todo~ 
os deveres e responsabilidades dos demais ptoesidentes, l:lenc!o 
feita a ·nomeacão dos outros dQus mesarios ·pela fórma esta-
1Jeleci4~ na al~11ea quart~ do oitado § ~"i do ~+t,~~º· 

··-.., 
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Art. 2.0
• ·Só poderão servir como . fisce.es, em qualquer 

secoão eleitoral oo . Dietrieto Federal, oe eleitores pertenoen
tes a essa mesma seccão. 

Art. s.• Quando llllo funcoionar, no Dlstrleto FedeL-al, al
guma. secção eleitoral, os eleitore~ della poderli·o votar. em 
qualquer, das _outras se~~s do mesmo dist.i:icto municipal; 
mas, se nenhuma funcc1onar, dentre as do mesmo districto 
municipa!, poderã o eleitor recorrer a qualquer outra secção 
dos districtos municipaes, que façam -parte da eircumscrip1Jão 
de alistamento (lei n. 3.f39, de 2 de agosto de 19:16, art. 4•, 
Mtra b), em que estiver alistado o eleitor. 

Em todos esses casos, o seu võto será. tomado em . sepa
rado, retidos o seu titulo e ~:?T'teira, que serão <"nviados a 
Junta Apuradore, a qual; verificando que realmente a seccão. a 
que pertencia o eleitor, não funccionou, sommará: globalmente 
os votos -que a mesa eleitoral tiver tomado E1m separado por 
eS.'ie fundamento, sendo, posteriormente, pelo · juiz fed eral. 
restituídos ·ao eleitor c.>sses seus d-0cumentos. 

Art. 4." As penas estabelMídas no arl.. 53 da lei n. 3.208, 
ficam substituidas pela de multa de 500$ aos · mesario!! e do 
2oos ao secretario. . 

Art. 5. º Fica instituído o Registro Geral dos Elsitores do 
District.o Federal, subordinado ás autoridades, a que se re
fere o ·art. 9°, ·§ 5°, da lei n. 3. 208, de 27 de dezembro · de 
mm. 

Paragrápho unice. Para. esse effeito serão enviados pelos 
iuizes do alistamento ao _juiz féderàl dà 2• Vara no prazo dll 
3_0 dias, após a publicação desta lei. relaeões completas de 
todos os eleitores com a indicação de resídencia. e, mensal
mente, a dos novos alistados, excluidos oi; falleoidos o os qu!! 
tiverem mudado de residencia. 

Por esse serviço da remessa das relações complet.ns e de 
uma só vez, poderá o Ministerio da Justir,n mandnr abono1· 
uma gratificacão razoavel aos escrivães do nlistnmentt~. cor• 
rendo a despe~m pala verba cServi~o eleitorab, do me9mo ml-
nisterio. ·· .· · · · 

Art. 6. • A' proporcão que o jui?. federai for recebondo ª" 
subsequentes listas de cleitoreR alistado~. fará sun dletrlbui ·· 
1;ão peln secçl'íes e.:dst.entei:i no dlstrlolo rnnnlr.fpa1, quo ufnd11 
ufio houverem attinp;ldo o maximo legnl. 

Si todas us seeCÕAA do dfstrfcto municdpuJ hntl"\(et•um com· 
11lelndo esse numero de ~cus eleilol'efl, u .lnl:r. fl"!ôerul creat•I\ 
nov11s seoçl!es de ncnõt•do rom n lei vlRP.nfo '' 11om M prn!lente11 
11lteracões . · 

Art. 7." As mesas . das rtôvlls ~~c1:0r.•s c~readns, ~•!t'ão or~ 
ganizndns do nccõ•·do com o dispost.o nn ni•t .• 9•, § .,., o aUnetu 
da lei u. S.208, d~ 1916, com ns modiffonclJP.1s introduzida., 
pelo. presente lei. -

Art.; 8." Quando iec verificar, no curso da leglslatun, o 
fulleeimento ou a transferenela de qualquer mesorlo e Uver 
de ae realizar alguma eleição, procedet·-se-hti á ~U!l sub~tt-
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tuiQnõ, nos mesmos termo~ da escolha dos mesarfós po.ra ,9 
seecõ~s e com o mesmo prnzo AA antP.r.edencia (§ 4• do arl , 9• 
d11 lei ü. 3. 208, de i9t6) • . 

Art. o.ª Os escrivães de alistamento suspenderão a re· 
mef;!!-:J. no juiz federal da . 2• Vara, dos nomes do~ P.leitom 
alistados dentro dos 60 dias anteriores s qualquer eleicão e 
a estes tambem não farão entrega dos t.it.u'los.. e carteiras; 
sinão depois de realizada a elei(}ão, P.nviando então a re la~ão 
resflectiva ao .tuiz federal . · · . 

· Art.. 10. Os livros em que serão lancados os nomP.s t.!Ai 
~leíto!'es terão a rµbrica do .,}uíz fedP.ral da 2ª Vara, . P. i;erãõ 
l'oI'ileeidos pelo Ministi~r io da .Justiça e Negocios Interiom, 
destinando-sé um Pi!-ra cada districto municipal. 

Paragrapho umco. O archivo fíeará sob a gtlarda do es· 
crivão do Juizo Federal da 2· Vara, e a escripturavão ser.i 
fe ita por dous auxiliares de immediaLa confiança. do juiz. po1· 
elie nomeados, os qua.es perceberão os vencimentos mensae1 
de 200$, cada um, ci.lbendo ao escrivão igual retribuição a 
titulo àe gratificaçãó, atém da que lhe cabe em virf.ncfo dr, 

·· seu cargo. Haverá ta.mbem um continuo provido do mesmo 
modo, oom :. gratificaC)ão mensal de i.50$000. Essas i;n-atifi
ca\lões serão pagas pela verba destin:ida ao servil}O e!Pitornl. 

Art,. H • . Sessent.a dias depois da publicação destn lP.i. o 
jt:iz federal da 2• Vara fará a divisão das seaç<Ses, obsorvan
do-se õ erit.erio do :irt.. 9º §'§ '•º e 5° da lei n. 3 . 208 r.ita1fa, .· 
do n. 8, '§ :fº, dô decreto Jl. ·i.2.391, de 7 de fevereiro de rn.n . . 
cnm as n1odifioocões <ln 'Present.e lei. · 

§ t . • Feita essa divisiio e distribuicão dos aleitor~s em 
irua conformidarle. será ella publicada uma só vez, para n ·· 

\ inicio d11 legislatura, e em um unico numero ólt supplemllnln . 
do Diari() Of(icial, que deverá conter todas :&s secçlSes dt> tnrlo~ 
O.il rtist.rict.os. No int~rvatlo, de uma. a outra legisln.tnrn. ~e~in 
a.penas publicados no Diario Official :is novas secções on a : 
d1stribuiel'lo dos novos eleitores . 

~ 2. º Publicada a relacãó de quP. trata o ~ f•. o ju iz f~
dcrnl da 2' Vara recebert\ quae~que.r I'éclamaC:ões fll te th~ 
sejam dirigidas em con!1equencin 11 omlssi5es. fruncnm ,,.ntM. 
erros ou f.rooa do nomes, mandando publicnr, iO dins ant.11; 
da eleic,::ilo, a. lista das reufamllcaes que i.iveram siido Julgarln.~ 
procedente~. Paria apurar esE!a procedeDeia poderá. o jnii f~
clernl solicit.nr do's ,\nizes do alistament~ as necessariaa infor~ 
mncões. .~ . . · 

Ar~. 12. Nenhum eleitor do nistricto Federal, cu,io nom~ 
nl1o ronst.e da listo. . de chainndn, I>11derú ser admit.tido o. vor.ar 
na respectiv11 secçü.o eleitoral, mosmci que exhiba f.ituln .ª 
oarteira. a iii() ser qtrn seu noma conste dn t'Aln~üo do~ 1.' l ~ t
tores da.·· seccão, publiGndn no J)iario Offidal. pP.to juí~ f~.
dera.I, ou da list.a de reolamacõe-s at.tendidn.c:; pelo mesmo j uiz. 

· Art.. 13. Chamado o el1ütor, · verificada a legalidadt> ~o · 
titule que exhibir, o qual será. datado e rubricado pelo rwes1~ 
dente da mesa, e a da. car teira de identidade .• nos logare-:i onde 
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c:ci~tú· ~sse se1·vi1;(1, aqu':!lk Prn.~iúi:>ule, d1!pois dH enll•egar
\he sobrecartas de pàpel opaco, tle iguaes feitios e dimensões, 
com 1·0Lulos impres:oos indicandü as elcicõcs de que se tratar, o 
con\·ídará :>. t·eculher-1:;e ao compartimento isolatiu; denLrc> do 
recinto em que a rne::;a .J'uuucionar, mas de modo que nenhuma 
communiearão tenha ou possa ter ~oíI1 a pat'le exLcma. do 
edifido, nen1 seja ou possa seL' visto o eleitor a clle i·eco
!hido pelas pessoas reunidas na sala, para ahi encen·ar as sua3 
cedulas nas -ditas sobrccartas, {!Ue . fechal'á inteiramente, as 
quacs serão depois, pelo proprio eleitor, depositadas .ua urna, 
que · ~e achal'á sobre a. il)<lsa . · 

O compartimento isolado a que se refere este a1·Ligo, sel'á. 
fcilu, aproveitando-se um dos augulos da. sala, e collocamiu
sc parallclamentc á~ pal''cdcs duas divisões, com uma. enLl'ada 
féchada por porta, de modo que uma vez ecrrada a porLa f!'e 
não l>0~8a vêr 'o que se passa dent?:'o. As portas e .iaucllas tllte 
ficarem dentro do comparLimonlo, ou aié um metro após f' llP., 
5erãr1 fechadas, de maneira a impedir a vista e qualquer· c<Hu~ 
13.mnka~ão <le quem se achai· do lado exterior. 

O tioverno, no regulament.o que expeair pat·a a execUt;:ia 
de~La lei, poderá, t odavia, attendendo a condições e circuni
stancias locacs aúoptar outro modelo va1·a este .compar t im•!lll.(), 
cont.anto que mantenha () completo isolamento do e.leitor ô o 
gubLra1a ás vistas e communicatões de ,quacsquer pessoas que 
e~tejam nà sala da elciçãc:i, ou fÓl'a do cc!ificio, durante o aíll o 
nu cucel'ramento das i·cspet:tivas ccclulas nas sobrccart.as. 

A Mesa velará para que o comIJartimcoLo isolaoo nque 
inteiramente cerrado, emquanto nelle estiver recolhido o 
~lt'1tvr, de quem não retieberá. o voto an.tes disso onscrvado: 
b~m como se a eobrecal'La não estiver inlciramcnlc fechada. 
!\este caso a Me::;a convidar·á o eleitor a rccolhct-se novamcnt~ 
fü1ui•llc compal'timenlo afün · de, observ;,\dti.s as. dctermtna-
c;õe~ <!e~le artigo, fecbal-a inteiramente. . 

ParagTapho unico. Si a Mesa tivet· justos motivos para 
5U~pcitar da idcnl\dadc do eleitor, não conseut.irá. que clle 
de11o~il.e as suas cedulas na urna, e as l'eceberá e apural'á cm 
~c~arado, retendo o titulo apre~entado para. enviai-o coni as 
c~dulas, dnpois do datados o rubric'?.dos pelo presidentP., ã 
Junta .\purador·a da Capital do Estado, !aiendo de tudo men
~ão na acta. 

Art. U . Parn o:s fiu::; úo at•Ligo antcL'ior. o Juiz sccciouàl 
ren1dtcrá, junLamcnte com os livrós de que trata u 11.!i nu
IUN'o 3. 208, de 27 de dezembro de HJ16, á mesa óc cadB 
~1Je1;.ao eleitoral tantas !:IObrooarLas quanto::; forem o~ e!eil.ore~ 
llcllt1 alislàdo~. a:; quaes :5crão fornecida s pelo Goverr10 e tr?
l'<io o rnnho official auc no l'l.!gulamento se detcrnlina~·. 

J!tm falta de~as solH"ecat•las, por uão úavcr1:m1 sido. rem~t~ 
1..ida~ pelo juiz comIJeteule, a mesa fo1·11ecm•á au::; clcitore11 
'.lUaC'~c1uc1· outµs, eomLanto que Sl'jam toda::; i.guacs, cnt pa"el 
tl1aco, e tenbáw a data e L:Ubrica do presideuLe da ,iµe.sa. 
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Art .. ·I i"i. As cédulas tio eleitor poderão ser i111preisas ou 
manuscr1ptas. Para este fim haverá no eompartiment., iso •. 
Jado a. que se i·efere o art. 13 desta. lei. mesa, caneta, pennQ 
tinta e papel, .cortado em tatnanho. correspondente ao dai 
::obrecartas em que devem ser encerradas, para que o eleitor 
caso não tenha já preparado as suas· ~edulas e as leve consigo' 
ahi as faca. escrevendo o ·nome do seu candidato, respectiva 
profissão e restdencia. 

Art. 16 .• \s cedulas in1pressas ou man,uSer:lptas em papBl 
que não seja 'branco. ou aniHado, e as que tiverem sigual 011 
signaes exteriores P._elos quaes se possa conhecer qual o el~itor, 
ou gr·upo dP, eleitores qúe as depositou na :urna, não- serão 
apuradas. · 

Com ou sem reclamações dos tiscaes, ou eleitores pl'e.: 
sentes á apuração, as oedulas assim assignaladas, depois de 
datadas e rubricadas pelo presidente da me$a, serão com o 
respectivo livro de actas remP.ttid_as á Junta Apuradora e por 
esta á Camara dos Deputados. · -. . 

De tu{l.o se fará mintioiosa menção na--aeta, · ineorrendo et11 
responsabilidade criminal os membros da mesa eleitorril, Gll 
-1.a Junt.a. Apuradora que, a qualquer pretexto, não observa· 
rem a prescripcão deste-·artigo. 

Art .. 17. Antes de terminado o acto da votaoão d'l cad11 
eleitor pela. assignatura. no livro das aetas e deposito da. oe .. 
dula na urna, não poderá ser chama<to, nem admzttido a rntai' 
nenhum outro elei.tor. 

Art. 18. Logo após a apuracão, e antes de se conLinuar 
a lavrar a acta, a mesa.· dará boletins aos fiscaes e eandidato~. 
CJU6 os pedirem, mediante recibos em duplicata, oa quaes com 
os livros das acta$ serão remetfidos li Camnra. dos Deputadas 
e ao Senado. 
· Art. 19.' No easo d~ n5.ó haver eleiciio em nenhuma. se-

1.:ção eleitoral na séde ·\10 municipio, ou nas em que hotiv~r 
:;e recusarem as respectivas mesas, pot' qualquel' motiv9, a 
tomar os votos dos eleitores das seccões quo não funccion,1ram, 
podem estes, requerendo ao juiz, votar em cartorto, dnv.M 
das quarenta e ·oito boras seguintes,• e mediante as forma Ilda· 
des 'recommendaC1.as no art. i8, segunda parte, da fol nu• 
Mero 3.208. de 27 de dezembro de 1916. · 

Art. ~(}. Si após o exame -0omparativo ttmndado procoder 
pela. Junta Apuractora, fios termos d.a -ultima. parte do ~ 3', 
do art. 36, da lel n. 3.208, de 27 de <!czembro do HJtú, se 
-verificar que sl'l.õ vel'dadeiras tanto a. elelcão feito. em rar· 
torio, como a falta perante a mesa, 11mbas serão apuradas. 

Art. 2f. ExMpto no Dfstricto :b'ederal, os livros de actaa 
eleitoraes serão entregues pelo juiz, mediante recibo, a dous 
dos mesarios de carta secção que juntamente se lhe apresenta
rem para os receber. Caso até quarenta o oito horas nntcs r13 
eleição não se &presentem os mesarios para. tal fim, º· Juiz 
manc!arâ. um official de justica. do seu juizo entregar os hvros, 



Cãmara dos Oepl.lados- lmlJ"eSSo em 26/06/2015 11 36- Página 168 de 208 

SESSÃO EM 3 DE DEZF;:!\IDRO DE i 920 287 
. . 

do di~ da clciçúo, n mesa eleitoral reunida, tomando aest.a o 
re:pect.ivo r.eciha. . . 

ArL. 22·. Finda. a. eleição serão os fivl'os cleitoracs rem?.t
t.ido~ ao nresidente da. Junta. Apurado1·a cm involucros esI>(J
ci :i.e~;. fOt'llo;Cidos pelo Ministet'io da Justiça e Negocios ln1P-
rio1·•' s, rubricados na parte do fecbo pelo presidente e secre
tari n d•a ·~me~a, obrigatoriamente, e pelos demais mesarias. ra
:uHat,ivamente. · 

ArL. 23 . . Os . JiVl'OS especiaes de transcripção (§ U dl) 
arf.. i 7. da lei · n. 3. 20.8, de 19t 8), no Districto Federal, serão 
~nviudas ao Archivo Nacional no mesmo . 11.Cto em que os {le 
nela o forem ao juiz. federal, voltando aos respectivos prcsi
t!entes, mediante requisição do mesmo .iuizo, sempre que se 
tiver de realizar qualquer eleit;:ão, com antecédencio. de cinco 
dias. 

Paragrapl1o -unic.o . Para cumprimento do · d isposf.o na 2~ 
parte deste arti go, o .tuiz federal enviará. ao director do Ar
tihivo a relação dos presidentes· e as :mas residencia!; conhc
c.irlas. 

f\.rf .. 24. Sempr6 que existir na acla da eleição qualqllPI" 
emenda, rasura ou entrelinha, não resalvada pela mesa, po
ri~r:l a Junta Apuradora. requisitar os livros de transcripção 
para confronto, não se . reputando válida a alteração si não 
coh~t.ar do corpo da acta de transcripcão. 

Art . 25. A acta da apuração das eleições conterá Uí.o só
mente os nomes e votações dos candidatos que tiverem obti<l t • 
() maior numeto dé votos até o triplo das vagas a preencher, 
referindo-se aos demais candidatos cQm as ex.pres5õés ce 
outro11 menos votad1Js> - excepto si qualquer de\les requerer 
llU!! se .constate o num(lro de votos apurados. 

Art. 26. A apuração das eloições federaes r. munícipael'l 
1fo Districto Fede1·a1 · será concluida d.entro do prazo de 15 
dias. começando os trabalho~ ás i f horas encerrando-se áR 
16 horas. podendo. ontret.ant.o, ~P.r esse horario prorosar.lo si 
~~~im o entender a .íunta. 

Pnrngrapho unico. Cnso niio fiquem conclu idos os t.ra
liàll1os dn aptiraç&o nô· prazo auprn , ·l\!:l 1Tuntas Apuradoras do 
Dislricto Fcdornl ou dos Est11d'o8 os prorogarão pelo prazo 
mnximo, de cinco dias, dentro dos quncs deverão fazer a 
P.xpcdiçlio dos respectivos diplomas, sob pena de responsabi
lidndt'l. 

Art . 27. 'As oedulne que oonttverem alterações por falta, 
aui.;mento ou suppress§.o de sobrenomes ou appeUídos do cida
rj!io votado, serão não obstante apuradas peJas diversas se
cções do Districto .Federal, globalmente, desde que a mesa 
pos::;a, verificar que o~ votos · nellas cont.idas se destinam a 
candidato determinado, já por conter.em· sobrenomes ou ap- · 
pelJid1os pelos quaes é gerslme~.te conhecido· o c&rididato vo-
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·tado, J.tt po1: não haver oull'o candidato a 4Ue tal ·voto ó?. 
possa considerar dado. 

Ai't. 28. A Junta Apu.rado1·a, uo Distl'ielo l•'edcral, 1.:om- ·, 
putará aoe caudi<latoS" cujos !llOmes estejam . altel'adus na! : 
aelas, os. ":otos, desde que seja possivel verifica-r não haver · 
outro cand1daio a que .os mesmos se possam considerar de~Li. 
nados. - · 

" · ·.~ 
Art. 29. l~ica elevado, no Districto :Federal, a uil.u diM, 

o prazo de 48 horas. de que tràta a alinea segunda do art. 9• 
da lei 3.2<t8, de ·27 de dezembro de HH7,. para as reclamações 
dos inte1·cs8ados, contta as lista ou officios de ap1·esentai;ào · 
de mesaríos. · . · · ' 

Art. 30. A falsifiea~ão da assignatura ·de qualquer eleilIJr 
nos officios ou listas de apresentacãõ de mesatios, ser~ pu- . 
nida com a pena de t.res a seis mezes àe .prisão ao autor da 
fraude e multa de 500$ a 2 :000$ ao tabellião ciue reconhecer 
tal firma falsific~a. · · · 

·Art. 3L Nas .diveI"sas 8eccõe:;i do Districto ltec.lcral ou dos 
Estados, haverá uma só chamada .de eleitores. . 

Os eleitores, que não houvere~ respondido á mesm;i, vo • 
. tarão com a símples eXhíbicã.o de sewi títulos e carleira8, 
desds que comparecam á seccão até ás 15 horas. · 

A essa hora será encerrado o trabalbo de reoebime11to de 
votos. · · 

Si, porém, até esse momento, não tiver tel'Jl\inado a cha· 
mad~\ ou ~stejam ainda votando cleito~es. ~etardatarfos, ·º 
pres1aente fará com que a essa hora enviem \it mesa seus lt· 
ttilos e carteiras, os elcito!'es preseptes que ainda níio o ti
verem feito, e declarará que, daquella. hora em deante, só se
rão admittidos a votar os que tenham já entreKttê á mesa os 
seus titulos e oarteiru. 

:Art. 32. Os officios de inaíoaç.ão de meaarios, & que se re
fere o a1·t. 8°, da lei n. 3.208, de 27 de. dezembro de !916, nos 
Estados,- serão sempre entregues ao juiz de direito, em au
diencia publica para este fim desUnada, e que se realizará ás 
13 horas, trinta diM antes do designado para a eleição. A(Js 
o!fioios se ~untarão os titulas. dos eleitores que os subscre~ 
verem e que o jufa após conferil-os com o numet•o dos ~ii.:nn· 
t1rios ·11a cada officio. entregará, na . mesma audiencia, e pu· 
blicamentc, ao· .t·cspcctivo portado!'. mediante i•cciflo pOL' elle 
assis.nado. 

Havendo 1•cclamni;ão, 0 u assignandu, o mesmo eleitor 111ai~ 
de um officio, o juiz dar-á · ao rnclamantc óü i·culumunlr~ o 
.prazo da cito dias, para a prova. das respectiw~ ullcsa::o1»0 

em nova audiencia, que se realizará: precisamente no u1lavo 
dia, ás :13 horas, ouvind\) nella o signatario de mais tk uni 
officiu, si comparccç1· á sua presço.i.;a,.. devendo, nest? t '. a~u. 
coutar apenae a assigoatura do offw10 que o mesmo s1gnat.11-
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rio preferir. Não comparecendo esLe, ~erão consideradas àe 
nenhum effeito as. su~s assignaturas nos r.eferictos officios.: 

.Na mesma aud1enc1a ou em outra, que terá logar qua;:~n
ta e oito hor_as depois, decidirá o juiz sobre todas as recla-
mac.;ões. . 

Art. 33. E' licito aos candidatos ou a qualquer grupo de 
dez eleitores, pelos menos, nomear fiscaes para, nas audien
cias do que trata o artigo anterior, acompanharem ·o processo 
da eleição das mesas. . ' . 

Ad. 3-í. fücam elevadas de quatro mezes a um anno as 
p-:>nas do art. 5~.'da lei n. 3 .208, de 27, de dezembro de i9'-6. 

ArL 35. Além dos delictos definidos no Codigo Fenal e. 
na lei n. 3. 208; de. 27 d.e dezembro de i 916, serão considera .• 
dos crimes cont!'a· o livre exercicio dos direitos 'politicos. 011 
seguintes factos: . . . 

I - Receber a. Mesa votos sem ser na sobrecarta offic1nl, 
ou com inobservaneia de qualquel" das exigenl}ias desta. lei : 

Penas --t-:":,Quatro mezes a um anno de prisão. 
II. Deixar o secretario da mesa de dar Boletins aos fiseaes, 

ou qualquel." me.sario de rubricai-o: 
Penas - Quatro meze~ a um .. anno de prisão. 
HI. Deixar o juiz de mandar tomar em cartorio os votos 

dos clcitl:rPc~• qne, legalmente, o requererem, ou deixa!" o tn
bel!ião designado de tomai-os: 

Penas - Seis mezes a um anno de prisão e perda de em-
prcg-o. . , ,,. 

IV. Ata.cal' secção eleitoral, impedindo a reunião. da mesa, 
ou impossibilitando a continuação dos trabalhos eleitoraes em 
qualquer das suas pha::es, ou praticar a mesma violencia com 
a Junf.à Apuradora, óti quanto á apuração. 

Penas -um a quatro annos de prisão. 
V. Impedir. por violencia, ou ameaça que o· eleitor exerc;a 

~ seu direito de voto: 
Pena - Um a quatro annos de· prisão. 
Arl. 36. Os. crimes definidos nesta lei, e oe de igual I>a

tureza do Codigo Penàl e lei n. 3 .208, de, 27 de dezembro de 
Hl16, serão ino.fiancaveis e de acoão publica;· cabendo a respe
diva denuncia a.os pl'Ocuradores da ~Republica. perante o juiz 
seccional,•ou a qualquer cidadão. . · 

Art. 37. A acc!lo contrn qualquer desses crJmes presore~ 
verá em oito annos. · · 

Art. 38, l!'icam supprimidas do art. 57, § 5•, do decreto 
n. 5.ieo, de 8 de março de f90-i, as palavras ccholes de. 
secção> o~ou suas dependencias>. . 

Art. 39. As eleições para renovnoão da Camara dos 
D~putados e do tcrco do Senado, "f'ar-se-hão no proximo anno 
do t921, Jlº ultimo domin,;o do mez de fevereiro. 

Art. 40. Revogam-se as disposioões em ôontrario. 
Senado Federal, 28 de se'tembro de -1920. - Antonio 

l'raJ11cisco de Azeredo, Vice-Presidente. ,._. Manoel de Alertem". 
l~ . '-Vol. XU! . . !9 
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G!-'imat'ães, · 1" Seeretarit>. - Pedro da Cunha Pedrosa 2• · 
SecretaTio~ ' 

. Diseussão ur:iica das _e~e~das da Camara âô prpj r.d o nu., 
mero '146 C, de H>20, mt>d•1f1cando em parte a lei eleitoral . 
rejeitadas pelo Senado (víde projecto n ·. 4<16 D, de 1920') . ' 

. <> 'Sr. Pâ_ulo de FronCiln (para encaminhar a 11ot11r.ão) 
f~)-Sr. Pl'6sidente, -peji a palaha ·s0bre o parecer dll. Commiss10' de 
Leglslaça.o e _Justi~. relat~vo ás emendas da. Ca.mara d~s Sl·s. Depu
tados, que oao foram acceita.s pelo Senado, referentes á reforma do 
proce~u eleitoral. Destas emendas, em uumero de 8, si não rr.e en<>a. 
no, ·q:iatro tiverarn .parc:icel' favoravel, atiro de set·em mantidas= e 
quatro .parecei.- coritrarin, cohcõl"~Ia.ndo a referida. commissiio co~ o 
voto d<> Sena.do. ' 

Ntto é proprfaznente sobre o parecer da illustrada Cc>mmiss10 quo 
venho tomar a pala.vl"a. Estou de accôrdo com ~ste parecer, e se1ia. 
sufftéíente, port~nto, o meu voto, nã.o havendo 11eccssidad'.l de <lis
cutil-o. Ha, porém, uro outro ponto, pa.ra o qual .chamo a attenção 
do illustre Jlela.tol". nosso digno collega; .representante de Sã.o Paulo, 
cujo nome ~ venia para c~tar, Sr. Arnolpbo ~zeve.lo, e é o que· . 
diz respeito á disposi~o do art. , f. t do projecto do' Senado, que !oi 
estabelecido, ein funcçã.<> da " data. da promulgação da lei, em 
logar de ter sido em funcção da. data da realizaçã.o da cleiçi10; e se 
nã.o s~ Q.ér a. in!erpreta~o. que me parece rat oavel. será. ioexcq u~ 
vel. A .disposição do att. H drcla.1·a que 60 dia.s d13pois da. pnblicaç..'lo 

. d~a lei, o juiz federal d~ 2.ª .V.~ra fará. a divisão das secções, obscr· 
va:ido o él'iLerio do art~ 9, §§ 4 e 5, da lei n. 3 .. 208. 

Ora, o é'riterio dó al'tigo 9, § t\ dessa. iei, estatue que, iO dias au· · 
tes da. -data da elei~o, o juiz füdOral terei da fazer a. divisa.o do elei· 
torado nas~:; necessarias, _fixar os ~dilicios, etc. . 

Nestas con:Hçõés, -90 com 60. sao 1.00 dl&$. Fjxada. . a data da. ele•• · 
ção para 20 de fevereiro, já é-1tarido esta emenda. na. Camara, appro· 
vada pelo·senado, nl!.o sendo das oito ernelidas, que voltara.o~ Ca· 
mara, nós não temos.!00 ctias entre a data do bojo, quanto mai:; entre 
8. data dà lei' que aiad~ demorará, porque si o parecei' ro1· ~ppro
va.do votiá. ao Senado e p6.io voltar ainda á Cam:il'a. Teremos, poiS, 
cómo collsequencia., um menor numero de dias que o actual já está 
ijélu:i:ido aponas a 80_; oll._J t.emos, pot•tanto, tOO dias. . 

· · flcder·:ie~b:i, porém , interpt•êta.ndo eO"nven"isntemeot-e i dispoS1• 
tão do art . H evitar GS inconvenientes q\1e resultem dessa. intcrpre
ia.çã.o da. appHcnç&.o do art. H i eleição de 20 de teveteito. 

De fàCto. Actua.tmente nã.o !la registi·o da eleitores. . 
o· reglstro geral da eleitol"es, croado pelo :u•t. 5°, é app!ie111·v 

excluitivameute ao Distrk\t() Federal. 
. N~tas condições, nada. impode que. a. lel ~ctual vigore par~ a 

eiêlçá.o '<!e 20 .de fevereiro e que o registro geral seja. um:i. mo~1d~ 
postêriol"mente realiz1Hla ria conformidatle do art. 5°, dos artig(I:; 
subsequen~s e do art;_ H. 

':' ·E~te -discursei nã<> foi ·.revisto pelo ora<lor.,, 
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O registro geral'_ será. pois organizado independentemente da le
gisl:içãb v_igente. _T?rna-se, por~m. necessario uma dE'dar::.ção que 
possa servir <le subsu:.!10 para o que o govorno tenna de fazer em vir
turie _do al'tigo add)tivo, approvado. pela Gamara, e tambem a.cceito 
pelo Sen:1do relatiyamente ás ~isposiçi'.ics que têm de ser promulgadas 
polo governo e que são as que constam do artigo additivo seguinte: 
(iS) ."O_governo expe~i.t'á imm.ediatamente "11oyo regulamento em 
subst.~tmi<ão do que baixou com o decreto n. 2.39f, no qual deverão 
ser consolidados as disposições da.s leis anteriores e as modificações 
constantes desta lei e á tempo de servír para todos Os actos prepara
torios do pl'ocesso e.ias eleições dos deputados e senadores federa.as 
cue teràO logar a 20 de fevereiro prciximo füturo e expedirá. as rie
qcssaria.s instr'ucçõesn. 

Ne:>~ã.s i 1Stl"ucções. que o f!:overno .tei'--á. dei expe'iir, poJerá: ficai' 
cliu·o que a.s disposições relativas ae>- registro gel'al dos eleitores no 
Districto Fedaral nã.o se applicam á eleiç:to de 20 de fevereiro. Seria. 
o unico meio, .sem uma modificação daqüillo que vota.mos outro dia; 
de torna.r exequivel a. disposi~ã.o do art. :U o harinonisa.l-a. com o que 
marca o a.rt. 9° § 5° da lei vigente. 

São essas as ~onderações que- submetto ao alto criterio do illu.stre 
Relator da Commissã.o, afim de que sua opini.a.o t:i.o valiosa possa. 
servil• de pr.'ciosC> subsidio em relação a esta. i11tep1·etação. (Muito 
bem; muito bem). ~ . · ~ · .,,.. -

O Sr. Á..rnolpho .Azevedo (pa;a e-ncaminhcw ª· vo ... 
trrção) - Sr. Presiiiente, visivelmente, a intenção com que foi in
cluida no proiec10 do Senado a dispo~içã.o do art. H fQi esta.belocer 
um prazo ma'ior entro a. da.ta. tla. eleiçà.O e a. 'data da divls.'lo do muni
cipio em secções. .'!.o emvez, porém, de dizer a difi.posiçlo do projecto 
do Senado que ôO dias antas da eMção ~e êieverão; fazer as diligen
cias ahi consignadas, declarou-«60 dias depois da promulgação desta. 
lei», no pl.'esuposto de que um pr~jeoto começado a se discutir 
cm agosto viesse a ser lei muito antes do fim de dezembro. 

O Sa. PAuLo DE FRottnN - Perfeita.mente. ;?-

o SR. ARNClLFO AZEVEDO - De modo que o Sr, Deputado Paulo 
de Frontin tem absoluta razão nas ponderaç~as que acaba. do fazer. o 
é acceitavel o aMtre que. propõe dB que nas instru~yões e:xp~didas. 
pelo governo-insv·ucções que só vigorarilo para a-proxuna. ele•Ção
Bilja.m dados eselarecimnntos de fó1·ma que este prazo marcado em 
virtude da creaçào do regi~t1•0 (a.indà nào ,;i).;ista11te) não possa. influir 
n~s elei~úO$.de reveroiro, para as quaes continuara o mesmo prazo. d_a. 
lei vigente is~o é, o prazo do 40 dias antes da el~lção para o JU_1z 
fazer a divÍsllo do rounidpio cm secções, de accôrdo com o novo cr1-
tudo estabelecido de 500 el~Hot·es por ~ecção. 

o ·sR. RJ.tiL BAMoso - E'. o uulco meio de tornar a lei exequivel. 
• "'.!.. 

O Sa. ·\Rl'IOLPO AUVEDO - Sim, de outra. forma. seria ine~cqui\'el 
a lei para o Distrioto Federal, porque todos os pi;iu:os cxccderJam da 
data da. eleiçao. · 
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A disposição do. artigo additi'(o approvado peio Sena.do, proiiosto 
pela. Ca1_11a.ra • ma}!~ando consolidar as dispo:;;içõcs da lei vigente e as 
dest.i. 101 cm~ um nov<;i regulamento, tem duas parte::;: Nn pl'imcirn, 

. manda. con~Hdar no l\egnla.meoto todas as disposi.çOes.- Quel' <liirer: 
olle fará u~n~. cousot:d!i'táo de, ~oda::; as.disposiç°'?5 c;1ue de~em ,·igorar, 
quc:r da fo\ VIge~lo quer daJe1 aova .pa.ra. const1tu1r d'àh1 · para. u fu
turo a lcgislac,!ào eleitoral. .. Na. ~<~guncia. manda cxpedit· instruccõcs J 

tempo de alcançarem as proxima.s elciçbcs. ·-
A reparaçli.o cm ·do1;s actos óistiuctos tc\·e cxactamcntc pot· fim 

.tornac- a lei nova -cxcquivel 11<1.s cleü;ões do fevereiro, porque, smi:Jo o 
novo regulamento m:rui consolidaça.o da ca.l'acter perr:tanente 1m q1111I 
devam se1· incluidas toda~ a!J modlfica~Õf>.s or,a. introduzidas, :>1:rJ.o as 
inst~ueções para as prox1mas clc!ções , um aito de applicaÇão transi
toria. no qual só deveio ligur~r a~ medidas não incompativeis com a 
e?-iguidnd~.dos praz<>\ que devem mediar entre a data. da. nova lei co 
d1a das eleições. · .. 

Aquelle será o .i:ogulamento elo cousolidação, Agora, para as p1·~
xima.5 elei~ões, de rcvereiro, nio é esse regul:lmento que terá. de vi
gor~r= . vigora.rito ~s instruc.;ões qi;e para a.s mesmas Q Govf:!rno deYcri 
-expédir em tempo._, · · . · .~> 
.. . Abi, podét•á. ó Executivo cst:1.belecer a iaterpretaçã.o que acaba 

do dar o illü~re D.oputarlo, e com a qual a Commissã.o de Justiça eit~ 
pe_rfeitaméhte do . accordo; porque clla.dã.o 'pretende que a lei sej& 
ineXGqUi~ol,, ó' S~~. que seja executada O melhor }lOSSiVQl. (fü1itO bem, 
mui~o bem}. t ·· · : ' 

. ·Encefra.d.a a discoosãQ unica das emendas da Comrnis
são ao proj~cto n. 4.'i6 ' D', de rnzo. modificando, ('Ul pat'le, 
a lei eleitora(,. r-cjcitadas pelo Senado · e annunciada a w-
taÇãO. . ;t .. .-. . ' . . ) :'. , 

• O Sr.' Presidente -'- Vou ·submcttcr a votos as· oméucla8 
l'~jeitadas pelo Sena.do. · · 

Para· as emendas serem mantidas pela Commiss.flo pred
sam dous ter(;a.; de. votos presentes . 

São succégi'livamcnte mantidas por unauimH!ade de w los 
M sêi;uintes 

EMli'NDAS .. 
Ao nrl°. ·1 '7: 

·N. ~ 
·.·-: 

Supprima-s~; 
· N. 2 

" · Subsfüun-:se o. arl. Hl pelo s~~gninté: 

«A faculdade coucedid~ ,aos eleítor(•s das sec~~~i; .. sil~! t~~ 
das fóra da tiédc dos muni.c1p~oi.I, do votarem cm cart1Jr1 0 , 1H. ,L 
extensiva aos elcit01·e~ do.1:1 st1des dos munkipio):3, nu. ca:;o :Jo 

'. 
,, Â. •• 
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niío hav~r ~leição em nenhuma das suas scc<;ões, 'uma vez que 
r11qu<'iram ~al providencia ao juiz competente, no mesmo eia. 
ali! {1s 18 horas e> mediante a~ formalidades r~commendad'lls 
no nrt.. 18, segunda parte, . dn lei n. :1 . 208, de :!7 de· êiezem
hrn d" i!l16 .» 

An a~t. 20: 
~np_p~a-sr :'"" 
l'o~tn à YOlos não .6 mantida n st>:;uinte 

. .... 
EMJ!:NO.\ 

Ao ar.t. 31: 
Em vez . de 15 horas, diga-se : 17 horas. 
Posta a votos é mnntida por unanimidn<!e de votos as se-

guintes · •. 

EMet\OAS 

1 . 
c\O nrt. 38: 

N . ;; 

Supprima-se . 
.Postas successivamcntc a votos ·não süo mantidas as sc-

gt.1 intcs · • 

EM:E:NDAS 

Onde convier: 
N .. 6 

Com os lhTos de act.as .será remettidn pela Mesa ií. Junta. 
.:i.Ailllrndora e por n!lta á Gamara dos Dcputndos n Ji!lt.a do cha
mada dos cleit.ores da secção, d(lvcndo estar assignalndos de 
mndo vishcl os nomes dos que tiverem comparecido n vo-· 
tado. 

'N. 7 
Ond.c convier : 
Só os nomns riscndoi> o subs!.ituidos ou não por outros 

nãn >:flri'io anurado!l, SPndo a~ r.nduln~. IJll<' os cont.iv<:>rcm, rn
m1•Llidu~ •. á Junf a Apm·adora, qunnrtô a l'i!'NHlurn não for bem 
a.r1•rntuada e S<'.ia duvidosa a substihlii:ão de um nome por 
putro. • 

N. 8 · 
Onde convier; 

. Será npurada a elcioão Jancada cm livro que não tenha 
~•do rubri.cado pelo jui?. de direito, quando de..ssc livro oonstnr 
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acta d.e,, elc!ição 'ànwrior; àpprovacta pela Càlnata. ou '.['.lelo Se-
nado. . ,, . 

, O Sr. Presidente ~ As emendas mantidas tiela camara, 
voltam ao . Senado, off~ciando-se sobre o ocr..orrido-. 

· Acha-se sobre . ú mesa o · seguinte 
;' 

"-"" I REQUERIMENTO IDE URGENCfA 

N. 2 -
Requeiro Utgé11cia para a iipmediala discussão e vot.:ição . 

do projecto de orçamento da despeza do l\linisêerio da Acri- ' 
cultura, 'Industria. e Cornmercfo . 

Sala. .das sessões1 de dezembro <!·e .1920. -...:......, Ci,71ci11nto:--
Br..aga, . Relator. · ... ' 

. " :Approva'(}o. . 

O Sr. Presidente'- Em consequencia do voto· da Camara, 
·entra.·· em 3• discussão o projecto n. 337 C, de 1.920, fixando 
a d.espeza df? Ministerio na Agricu~tura para: i 921 ,. 

Jª discussão do proj ectorn. 337 C\ ~ 1920, . fixando a dcs
peza do Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio 

· :para ó exercicio de 1921; com parecer d~ Conunissão .<lo Fi-
nanças -sobre ·as emendas apresentadss. · 

O Sr. Raul Alves( .. ) - Sr~ " Presioente; ptidi a. pala.vra, 
por occl'lsião de se discutir, em 3° turno. o orç,ament.o da. Agricultura, 
para addu'Zir algumas reflexões acerca. de um assumP.to dos que mais · 
teem preoceupado :i minha. attPnção de politico e de parlamentar. 
Retiro-me i immigraç~o e coJonizaçlio ·dos Estados.do norte da Hepu· 
blica, a começar, e · particularmente, da Babia. · : , 

J'ulgo-me ã yoota~e a~ occupar-me de matt'\ria familiar aos roeus 
conhecimentos, que de muito 'Vem se.ndo ob'ec:Q de minhas cogita.· 
ções, desde a Ca.mara.,do Esr-ario e que aq1:1i já. .concr·etioei. h:i. set~ 
annos passarias , em uma emenda no manc1ôn.tdn orçamer.to, autort· 
7.ando a. creaçao de dous nucleos coloniaes no Estado que tenhO a 
honra. Je representa.l' - um no munici~io do Bomfim, 1fos mais ccn· 
traes, de facll irraài~ção e commuóiM.çã.o par~ os outros m~micipios e 
para os grandes marcadoS' consumido1·es, servido de esti·adá. de reri·o 
e dispondo rle ·um CliPla. ameno, dos mais ad~quados á. cqlonizaçao 
européa .• • 

O SR. PAULO DE FnoNrIN-Yilla. Nova Rainha. 
O &Jt. RAtlL ALvss--••• do.que o nobre Deputado pelo Districto 

Federal póde dar testemunho ; o outrn em ctWltqtidr ponto csco· 

Este discurso nã<> foi revisto pelo orador 1, 
• ' ' 1 
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Jbido {L mal'gem cio rlo S. Fran~isco, onda trMega. uma. empreza. de 
ná\'ogaç!lo n vapor. · 

Talvoz, Sr. Pro11ílento, n1to quero crer-mo arrisque a ver a 
minba id6a do a.go1•11. 1nallograr se como a de ent:lo; mas, poucll im-
porta. · 

Nilo tar·in.ri'L o dia nm qno olla. resurja trinmphantC'., porque já 
passou cm j11lgil.rlo no conRonso geral. · 

O quo 11/lo !>05110 rlolxAr, oeste momento, é de suggerir aqnillo 
quo so ncho. rac lendo om rulnha convicçAo e e~perar que vingue esse 
idc;.l do umA porr,./l.o Ml11mnlada. do Brasil, onde se encontra. o toi•rão 
do meu borço 1111tlll, li~ que o meu papel de legislador não mo per
mitle mnloro~ JlOM='tblhrlades. 

lnc~ita.m·nm o 1m1plram-ine, senhores, estudos amaderecidos no 
mc11 o~pJrit.o, ob!lCrvnçõe::1 que Je 1nuito veobo fazendo, ao contacto 
d:i.<> palasl1'a.'I com estrangeiros residentes na.quellas paragens e que l~ 
se mostra.m fBllr.ell o satisléitus; esteio-me na e'pei;icrn.:ia e na opinião 
do ~1mpoton1011., que 11ffit•roam a propriedade daquclles climas para.~ 
:idaptaçll.o do oolonoR em•opPns, daquclles climas, onde elles se loca~ 
!is;im cem a moama facilidade e tão perfeitamente como nos Esta.dcs 
lllCrU:iinil!HIS. . . 
· flaja. vista. os lndh"iduos que lá. chegam e lá ficam e se esta-
bilisam. 

Não me dot1"11lmn. 1 senhores, que neste momento se me venba 
declarar quo n mlnhn idéa é inoppo1•tnna ,como já se fez ha. sete annos 
pMsados, 0111 raco diL crise financeira. que nos as.soberba., que nos 
opprlmo, 

A est"" 011 poclé1'l1~ l°osponder com a dinletica. do nobre r."!ator 
doste orçnmonlo, quo é uma. reproiucçãt'> d<1Qnfllla de que se nt1hsara. 
a sa.bedorln do 001111olhoiro Lafayette, quando ministro da Fa;ienda, 
na ~lon:irchla, do quo-ccecouomisar não é deixar.de gastar; é gastar 
proftcuamcntu, » . .. 

Eito ch11.v1h> ·la.11 e.nossas difficul::ladcs fina.nceiras», como recurso 
a. c.~torrnr a m1Lrchn. 11 or:tprebendiment;,is por todos os titulos justifi
cavoi!I, rnnfl quo iluda na.o tiveram o seu inicio pela detcrminaçlo dos 
Governos u t.1011 pot.loro.~ publicos entre nós, é uma velha. praxe de 
todos conhecl1lli, que cada um de nós costuma acatar ou ropellir 
oonrorrno o no11.'i0 humor' do momento e quo seja qual fôt a. nos.'!3. 
attit11io,-d<1 rc1ullsa ou d6 applauso, nenhum e(foito . pQder~ produzir 
a modlllcnr n 11or111allàndo da exi\1-tencia. ua.cioniol. Q~em ~onsulta.r a 
a t1os.<>11 lll11L0rll\ administrativa e politic:i, verificaL·á. que p1'ogra.mma.s 
~inislorimos, l'ILl1L:-1 do throno; votos de grnça. monarchicos, no.toca. !'1t~ 
a uos~a sltunçllo 1uonetaria. e or<;iamenteria , mais se parecem or1gl
m1os d~ que 110.o copias ampli.adas os pat'ccercs, as. meilsagen~ e os 
rclator111s do" llol!llr.o~ republicanos. E, emquanto isso, o Brasil vac 
vi1'Q11do corn n 1u1~ povid~, progredi11dó :i. sen modo, sem mudar de 
rumo, quo o livro d11M murmurações que já. lhE' Jeram a pecha de 
p<1lz de lhili.11ç1111 a.varia.das... · 

O Sn. PAULO º" Pnos·rrN - Tem muitos compa11hei1"0s·. 
O SI\. RAur. Atvtt.'l - O certo é, S1·. Pr·esidente, que o arl?umento 

~nancolro ainda ua(l deixou, ul'Q ê~ ill.st~nte~ nç> presente, como no 
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pass~do, de sepuitar um sem . numêro de providencias rle uti!id~de 
publica. E, qua.nto a nós, ·não p<>demos recuar, não recuarl\rnos tio 
cedo dos;nossos ha.bitos de gasta..- . com largueza., spm a. ·medida do 
necessar10 ~ do. util, porque, senhorei:;, a uatu..-eza. não nos <leu o dom 
da. economu~; a. nossa. educaça.o economica é a maL..-: falha, m3~ 
imprecisa e imperfeita; que..- no meio domestico, quer no meio escolar, 
Não nos incutiram habitos de economia, nem os pae.;; brasileiros, ne111 
os preceptores brasileires •. Faz parte da ma..c;.c;a do sangue do govol'noe 
do povo brasileiro, em geral, a prodigalidade. E, todos Hôs, de 
c<>nsciencia, o sentimos, alliada a este nosso temperamento, temosa 
necessidada OOJllUito gastar ainda;. porque SO,IllOS Um paiz <le rique7.as 
immensas, recenhecidas em these, mas que jazem occultas cm um 
solo abandonado e qoe precisa. sor explo..-ado na altura da fama. 
COf!l que o honra a presumpçào universal e a nossa tt·adi<jão bis-' 
tor1ca. 

Sr. Prosideote, a teimosia. nem sempre é um d~feito. llínitas 
•ezes ena enca.rna uma virtude quando encerra. ensinamentos utilib• 
rios e ooneficos. . 

Quero ser teim<>So nesta questão da defesa. da colonisação e ímm~ 
gr~o do nort.e do Brasil e tambem nos Esta.dos do centro e do~. 

O S11.. MATTA MACRADO. - Não ha melhor trabalhador nem ma~ 
resistentB do que o babia.110. Seria preferh·el fazei-o colonizii.r em seu 
proprio Estado· do' que dei~a.1-o imm~grar todos os a.anos para 
Sitô Paulo'. · · · · 

O Sa. '· RAUL ALvi:s - E' opiãião d~ V. Ex. ·v. Ex., pelo que reio1 
u~o conhece a situação. 

O Sn. MATTA hfACHADO - Conheço m11ito, não ha trabalh!l~or 
melhor. Preterivel Séria coloniz.ar ccim os pl"oprios bahfa.uos a P.:1h1a. 
O bahia.no emigra constantemente. · · · 

O SA • . R..t.UL ALvES - Muito poucos emigram. 
O Sil MA.TTA i\l1cBADO..:.... Vivem emigrando. Resido cm log.ir 

onde elles passam aos milb:u-es1 

O Sa. R.urr. ALvii:s - V. Ex. está. perfeitamente illudido . 
O Sa. MATTA MAc11;\no ~· Aos estrangeiros pl"efiro os coc:stad03:· 

nos de V. Ex.; são, repito, ·os melhores t..-a.balhado..-es e os ma1> 
resistentes. Muitos trabalharam commigo quando .dir~ctor de mna 
fül?,rica. 
. O Sa. RAUL AL\'ES - Lá n:i. Ba'hia aP1>arecom tambem do qu:uu!o 

cm quando mineiros á procura de traba.lio, do longe oro longe os 
pa.ulista.s, um ou outro filho dos Estados do Snl. . 

O SR. M&TTA Ma.cw.Do-Sã.o essà.s as prodigalidades a que V· fü:, 
se refere ; gastamos com os estrangeiros é abaudonamos os na
cionaes. · 

0 sll. RAUL ALVES - V. Ex. esteja. certo de que no solo ha.bianJ 
está o trabalhador nacional em activida.de. 
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O ~n. f\farrA l\IAcli ;~no - Tl·:i..temos, pois, de colloca!-o e d:i.r- lbe 
instrumentos agrarios e sementes. 

O Sn. HAUt. ~.r.ns - 'fct•mina.do o incidenLe que acaba. de intcr
rompel' o mcn discurso, pelo npa1·Le com que me honra o meu di
~ti ncto ('.ollega pelo Estado <ie Minas, permJtta.-n10 V . Ex. que neste 
momento me declare bem animado no exito dos mous bons intuitos.-

Ycjo o proprio Go~i·no, segnndo declara na. mcnRagem prc;;Í
den r.ial o nos relatorios· mini:'teriaes, disposto a. atacar o prol)lema. 
por cl1c já inicia<lo _ · ' 

Nenhum assumpto, a. meu ver, pondo de parte a educação pri
maria. sob o conceito das escolas model·nas das nações civilizadas e o 
ensino profissional propriamente dito, mais visç:m'álmente se prende 
ã sorte do f:1tnro que acalenta essa naC(llo do que seja o seu povoa
mento (apoiados) com a irnmigra ção de bons colonos estrangeiros, 
porqt1c, cie outra fórma.,. não se conseguiria cotn a presteza desajatia, 
dissimiuados racionalmente pot• toda. a extensão de seu territorlo 
!Cm distincção de região, 

Não possuimos uma popiilação ·snfficientc- e m quantidade e, diga.· 
mol-o ~em receio, em qualidade que a ella só devamos confiar o 
trato dos elemento:;; Qlle nos sobPjam á exploração do trabalho intel
Jigento ao prodnctor e enriquecedor da noss:i. fortuna public;~ e 
prh·ada. · 

Com um campo de expansão aggraria dos mais vasto;; e fecundos. 
sentimos toàos nós que o nosso camponio, o nosso pequeno creador o 
a;ricultor l]ue constitue o g1·os.-;o da massa que povoa o nosso littoral e o 
n.()550 sertão, não são, Sr. Presidonte,sufficientes quantitativamer.te para. 
occupar a área em que elles habitam, nem providos l!m sbsoluto das 
Jicçõçs technicas para as lides das indust1·ias e da economia rural. o 
que só se adquire hoje, ou pelo contacto do populações mais instruídas 
nesses generos ela trabalho Ol1 pela. educa~ú.O profissional que, como 
toclos nós sabemos. vive incipiente entre nós, num ôü noutro dos 'nos
sos instit11tos recteraes; estaduaes ou munici1>aes. 

O momento se me a.figura dos mais apropria.dos a que o Governo 
e Congresso de mii.os da.das busquem solucionai· o caso de accôrdo com - · 
os nossos interesses collectivos. 

O mundo inteiro. senhores, ha bem pouco foi aba.lado pelo grande 
cntaclisma. que dm·antc quatro annos Ll trouxe absorviclo e per
plexo. 

Cessa.da, porém, a cooflagl'ação, todos ns pai?:es emigratorios 
dcliberat•arn de novo pro;;egu~r na C'Oliocação , dos braços do~ seus 
filhos noi; pai:i:es de emigração, como é o n0$~(1, por exccllenc1a. 

Na Eul'opa o problema do capital e do trn.I?alho apresenta uma. 
feiç;io bem oppostn. ao q11e occorre na Amcri~n. Lá.. o braço hu~ano 
supl)rabunda em comparação com a terra 111tens1va e e.xtens11·a-
mcnte tt·abalhad::. e re\·olvida.. . 

Do .sol'te que aquclles paizes sentem a necessid:i.de ce mai:dar 
o consumidor que lbci; sobi·a em confronto com os productos d13po· 
uirnls para seu consumo interno ; e nós, que delles temos neces· , 
sidade, estamos na. eontingencia natural de acolhei-os e de loc:i.-
lizat-os. -
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Da.s n:i9.ões a.mericanag nonbnma pode tornar a nos~a dMntciu 
nesse pa.rt1cular, pot·que ternos acimà d..Jlas. a offerPcer; :is fasd
na.~õês _de. uma. na.tm·eza tão ampla e 'tão rica quanto attrabcnle 
o q uasl Vtrgem. . · 

Assim-pensancl?, . Sr. Pr~_.,,identet não quero dizer que a. imrnl
gração entre nós se-Ja. uma novidade. Como p1·o~ma rle governo, data · 
dos prodromos da luta que se tmvoU para. sul'llJftituiçao do braço livre 
ao escra~o. ln.gentes são os esforços __ que temos mnpregado; enor
mes os d1spend101il qua temos effectuado, para. satisfação desta fim 
de. t~manbéE releva.nci;i.! nos paizes, como o nos::o, de populaç.do 
minguada para ama area. arnplissima ·e promissora.. 

Do m~ia.cio do 2° imperio rara cá. tornou-se uin dos mais a.pre
goa.dos reclames dos p;ogr:uµmas goverua mentaes, versados o su:r 
tentados com o maior fervor em pbaees memor1;1.v~is da Repú-
blica. · 

P~r~se~bía. perg11nta~: e porque rnoti\'Q, Senhores, assirn senda, 
os .proveitos não correspond,e~ a.o nosso empetlho? A culpa. esta na 
politica immigra.toria qu~, tomo~ seguidQ e que se na.o tem reve
lado nem ~ mai:3 s~bia, nem a inais previdente, nem a. mais justa. 

o Sa. MATTA l'rlAC:UADO - sa.o ag industrias criminosas que das.. 
lo~m a populaça.o dos centros ruraes para os centros m·ba.nos. 

O Sn. RAUL ALv~ """'= AcceitO: ~ · affirJl:!a.ção do apaI'te de V. E.~. 
com todo o pr~zer. . 

O· SR. MATTA MACHADO - V. E~. e_§itá di~cntiodo com granda 
elevacã.o e eu o estou acompanhando •com todo intel'eSSe. As indus· 
trias rapinanteB sã.o as pl."incipaes responsa.veis por esse crime qllc 
impeda o povoamento. · 

O SR~ RAUL At.VES ~ Emfim. Sr. Prosidente. os seus peccados. 
os peccados desta. politica lá. nos fizeL"am sorver Oi'I goles tra.vosos 
.d3S mais duras decepções e provações. . . 

Fez~se crença., entre os est.a.djstas do ImpPrio, qne sómt:intc para 
o Sol deveriamos canalizar as co1·rentes .immigra.torias, pela suspeita 
de maior affinidade' cliruaterica com os paizes estrangeiros. 

De,;;sa supposição precipita.da, das~a procedimento exage1·ado e 
e.rroneo, nasceu. um.a. prppaganda que trouxe como corollario a. des
igualdade em que se eni.:Ont..ram as duas regiões do p;,trz-o Sul, coto
niza.dC>, mais educado sob o aspecto a.gricola, industria~ -e pastoril, 
gozando da muito mais emciente p :ider do infoitiva.S, que lhe com1uu· 
nicam popula.çoes estranhas, por elle recebidas, por elle recebidas e 
a,ssimiladas nas relações do capital e do trabalho; o Norte moure· 
jando com os seus proprfos recul'S{)s, sem as mesmas luzes inspiL·a· 
doras, redwido â. Tr1aior póbreza., aos maiores v~xamas, ~s maio1•e.s 
desel.'ença,s, nã.o obstante poS!'>uil' um territ()riQ riquíssimo o fera.eis· 
slmo, que, bem aproveita.do. auga:umtada, om i11calculaval crescendo, 
~ g1•ançiez~ 1 a. pr<JSperidade; a ca~cidadG aconomica de noS3a. PJ.tl'ia. 

· Um bello di:i., um governo nosso ente.ndeu de fund:u· na Europa, , 
com o fün de propasa.r Q valor de nossas terras e dE;i nossos prodnctos, 
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com a derrama dos nossos dinhei1·os publicos, a.quillo que :;o cha.rnou· 
:damosa. Emliai~ad:\ 110 Ouro. · 

E~a instituiÇão~ que .nem sempre, ou muito poucas vezes, se 
orientou segundo a st:a dire):t:iz: fqndamenta.I, só pelo facto de sua 
creaçll.o va.hu uma propaganda de ta.1 ordem, que nunca o capitál e o 
braço a~trangeiro com ro:i.is effusa.o e profusão affiuiram para nós. 

Não soubemos tirar partidó da situaçào: o braço, nós o distri
buimos mal, em i;onas qne não permittiam absolutamente que o es-
trange!ro se_ dilui~. em nosso meio social... , 

O Sn. NATTA. 1*.lCHADO - As industrias rapinantes monopolizaram 
80 % desses br;i.ços. 

O Sn. RAUJ. ALVE:s- •.• e o c~pital nós o dis~ipámos a.tõa, tão 
desproporcionadametlte que nos sobrt;vicram .crises finAllCt>ira.s de ta.l 
natureza qué foro~ forçado!i a retroceeer do passo gigantesco e bene
merílo que envidaiamos. 

Srs., a~ nos-;as boas idéas nã.o triumr·bam, cm g~ra.l, ·porque 
deliramos na su11 .arpUcaçilo. Somos......., pod:;imos ass:m dizer - o paiz 
das exti·ema•4as <1-udacias é dos extremado~ receios ; a cootra<licQã.o se 
manifest.a em. todos os aotos da nos.~a vida ; chegamos, frequente
mE'nto, ás mais arroja.da$ a.ttitudes, e depois nos manifestamos em 
recúo e vacillantes sobre ellas.. . 

O absurdo das nossas affirmaçõês não raro causa ~panto ~ 
refloxão dos homens. · · 
. Ha quem cliga, ainda boje, que o problema. da coloniz~((ão ·do 
norte só se resolverá no dia em qmi o sul trausb~rclar de côlonc.s e 
que as snas sobras, para eommodi1lade propria, bnsqnem localizar-se 
em outros meios ou nas regiões septentrionaes por elles clescontie-
cidas e deshabitãdas até hoje. · 

Será i$SQ. poré!ll, uma verdade? Verdade ou falt:idade, con
forme queil"a:(llo:: compratumdel' a pi'oposiçio. 

De feito, se qniz'rmos entregai· á espontaneidade do colono que 
vem em demanda d i B.'a!l la es"olha do local onde deva applicar a sua 
activida:ie, ua·ia a. ignal iacte de otl'erta.iai fav01•es e vanta.s:-ens, elle 
P'.ll:·et·i:á. os Estados <le S. P~ul:-r, Rio Grl'if.i~ do Sul, ~araná, Sa:nta 
Oatbarrna, e talvez uma. parte do Estado elo füo de 1 ana1ro, tal voz uma. 
.P.on;l'\o •'a Minas, talvez ain-ta u1n trecho do Espírito Santo, mais 
proximos desta Capital. <la mais rac•il i'C003Só, para elle q11e aqui des
emba r('a e óndo encontrará o cunvivio de fü111ilias patricias, uma 
vida. agra.1·ia ma.is intensa e roenDs ,susooptivel de surpreza,s, de 
accürdo com a propaginda qu·a nos s~us paizes se faz~ 

Tal conducta, porem ,não se prende a condições inh~rentes a cada. 
uma das regiões ret'eridas. E é esta a .tllese que assumo a i'espon-
abilidad e ·de· demons~l'a r. . 
. Bc:im sei que no espil'ito de estadist:\s estrangcir<?s perdura a co~

V!CÇ:lo, conm ha bern pouco tive í'nsfljO do l~r oa lmgt1agE11n do M1-
tnstro dos estrangeiros da lt<Ll~a. que o Brasil só te~ uma. porçil.o 
apta. r. recobe1· colonos ~talianos. 11ue é a. sua rog1:l.o sul. Mas, 
ossa. suspeita resulta · 10 ser desconhe.ci Jo na Europa o sólo brasJloiro, 
corn toqao os seus e·ucanto;; e em todns as s11as maravilhas, 
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Contra. esse racto protostam p~ovas a/ mais constantes: o teste. • 
n;iunllo pe_ssoa.1 de .s!1bd.itos de sua mR.gestado o rei da Italia., que re. 
s1dam, ~ehzes, em Es~ados do 1101•te, -como ~Ja. o da. Ba.bia, e conrei. 
sapdo solemuemento a gcnerosidaclJ, a Sah1bc·idade daqucllc.s cli. 
mas ; contra·· hso se. _insurge ainda o nosso prissado colonia,\, om que 
o hol1andez e.<;Labelecdo r:'m Pcrunrnbuco, assim como o fra.ncez no 
l\laranbrw, de ·lá si5 sa.hiram pela. força. das arma~. 

E, Sr. Prosi1ente, sólos ingratos, ina.ccossívois á ha.hitaçllo do 
homem, a.bsolutamenta nã.o pódern inspi_!:ar de povo algnm <'-;;Sê ;).ffi~r, 
e.;~e _ard~r da C?llQuista. ~cmais, .aillda ropellem~n.s .affirmatins . 
op1mões msospc1tas de eruditos C8trangeirr:s, como o · Sr.Pn11I Wall; 
que a.qui a.oda1·a, ha oito :mno;;, onc:t.l'l'egado 1fo negOêio,; d'ci com- · 
~ereio extei'fol" da F1·a.nça., o q~s pra<:lama\•a a. urgencia. da. cola. 
mzaçã.o nos E~do3 'ilOptantriooacs, corno muito ~·antajo.sa. aos povos 
de a.lémmar e á. nossa. vida economica. 

• I "l\;" , 

• [>ortanto, esta. hyperbole ·da affiro1a~ao· ·do 'qlle o norte não 
possue climas para. aqapta1• o colono eu~·opeu, nii.o póda mais subst;. 
tir, sabido que o nol·to possue os l'Jlais \'ariados climas. · 

Ha, alli, Estados. CO'mo o da !sabia, cm quo existem localidades 
· de temperatura verdadeiramente européa (apoiados} e munidpiÓS 

onde o gclo de c:i.101· e 3.spõcto geral diversiti<:am de um cxt1·e:noi 
outl·o; e, si quize1•m(>.5 ir atê á zona. torcida.·· dj r.io S. Francisco, DO:> 
sens am11entcs encontraremo;;, poi- ~xemplo, Santa Rita e Barreiras, 
a alfrontarem os o.~hos do critico mais exigente~ · 

.. O Sn. PA.uto nt Fl\O~Tr:'i - E na. margem direita, do mesmo· 
modo, na cabeceira. de tódos ·os il.flluentcs.. · 

·· 6 Sil. fuuL ALVES - No Governo do~ Sr. · l\Iarechal ·Hermes di 
Fonseca. justa.mente na occ:lsiã.o em·qoo so éogitou entre nós de um 
codigo de immigração. corn o decreto . n. 9.0Si, de 3 de n<>vembro de 
i9H,\ O" •'Iinisterio da AgricnltUl'a mandou Qm ernissario seu á Am~
rica ao Norte · para. , estudar o problema na. sua J>Cll·specti va cxpan· 
méntnl. . . · 

O delegado patrició, ~Dr. Gastão~Netto dos Reis, reduziu ~ 
suas impressões a. um forÍlB rela~io que a.:Jili tenbo em m_ii.11se 
que contém idéas p:'Cclsr.ment.e iguae; á.quellas que estou conun~1ando 
desta tribuna: ~. . " . . 

P~l11. Ielturà. do seguinte trecho do i•eíerido relatorio, a Catuara 
terá s<:iencia do que di$e ess~ delega.do: -

" O iq1m~grante -dir.-~-prefüre os &tndo; do sul. 
E.'iSa prererencia, poróm, odgiua-so _do co_nbecimonto, quo 

os imrnigtài'ltés tecm, das condiçõas de taes Estados, em_c~n· 
traposiçào á. ignorancia, cm quo sG enc~ntram, das cond1çues 
dos F..sta.dos do HOrto.. · . 

Essa situaçã.t> revela grande o tradicional erro de govorno, 
que tem suas raizes ·na politica ào Imperio.. O norte foi desde 
o priucipio esquecido dos serviços de col.>niiaçãe do Bt;à.~íl, s~ 
o flmdainento-ho.ie des:i.oreditado-da sua. inadaptabilidade "' 
fi:taçã·o de elementos: europeus, 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 26/00/2015 11:36+ Pág ina 182 de 208 

. SESSÃO EM 3 DE DEZEMB~ DE !!>20 30! 
\V 

Esta.belecidn., como está, a corrente immigra.toti:i. para o 
sul, difficil se torna. desviar alguma. parle para o uortc .. 

Porque os estra11geiro:1 que aportam ao Bl·asil toem, em 
0·cral, ligações com patricios não raro pa.1·e1ites, já <lollliciliados 
no sul , que os chamaram, oi; íurormaram e esperam. Quando 
mcoos, sabem que, procurando c:::r:;a. ~ parte do Bt·asil, uclla. 
encoritra.rão umncro~os patricio:;, cm cujo meio irão viver. 

·. Attenta essa situa<;ào, em baraços'1. para a. immigraÇãó 
110::; Esta.dos sei>t~utrionao~ da. Hcpulilica, sçria. ncce~5ario pro
vocar, com medidas espci;1ae; de pi·otccr,ã.o, o desYiO de parlo 
da corf.ente imrnigrato1·ia para essa. porção do Brasil. 

Nada, entretanto;-~ so tem feito ·nesse sentido. No~ po1•to:> 
do norte riã.o-ha hospoda1·ia de immigrantes. !'{esse.~ Esta.dos 
nao se preparam coloaías ·para locafü:al-os, ·· 

Os immig1·antes s~o traziçlos para. os portos do :;ul. Ql1~rCt'· 
sc-ha que, apóz um.a _tl'avessi:i. de iS a 20 dia..~, ainda se dispo· 
nbam a. uma longa viagew por nw.r, a.fim de se cstabe!ccrcro 
no no1·te? 

!llas é p1·eciso.11ão olYidar que ontrci a Europa e os nosso-> 
portos septontrionaes existem bons serviços de na\"egaçao di
recta. · Ta.es linhas, no cmtanto) jantai.;; foram solicita.das, 
que ipe aonste, a nm accõi:do com o Governo Fedei·:i.l, para 
intl'oducçào de irnrnigrantes. 

Os alludidos portos tecm, cm rela.ção aos do sul, a vanta
gem de se ncbaretn mais proximos da Euro1m. 

Quando t!'atei da immigraçã.o e colonizaçãb do outro.; 
pa.izes, p1•ocm·ei fazer sentit' a. in!luoncia da dissomin<iç:i.o dos 
estrangeiros, pelas d1vcrs:is rogiõe:s tio tcrritol'io qne. clles do~ 
m:indam, no so•1tido da sua. assimilação. 

Esse factor é de importancia fundamenta.!. 
Entl'at'l.rtto, os europeu~ que pretendem fixar-se 110 Bi·asil 

:;ão canalizado:> para .as colonias meridionacs. Allemães, l'Ussos 
ou pola'oos, fazem ~llli intima unill.o uns com os outi·os, sem se 
incorpoi:arcm á. vida. na.cional. 

A·dilft?sào do~c!i elementos pelas dia'orentcs iona.s do noSlôo 
pa.iz produziria, pelo natura.l iu.nuxo mosologioo, a sua dilui<;-~o 
no meio bra.sileil·o. @s sous preconceitos dtl raça. u do religill.O, 
os costumes origma.ri<m, a.s ten..Joncias nativas soilr:eri:.1n muito 
mais facilmente a inlluencla do i10sso maio." · 

Nosoo trabalho, a que me reporto, ha. um combate decisivo o fm._ 
mal á politica immigrntorili,quo, or1•11damon!o, vimos seguindo dA cou· 
contração do oolouo e&trnngoiro em domas propo1·,;õos, lna.ssimilavois 
pelo olamonlo nnclunal, om rogiôeR 1•ostrictn.s o considoradas rle, ex
co~o e prM!ogio tio nosso µai:i:, o quo.!'ú. dou ol'lgom ~utro .nôs 'a. ru
morosa omorgo11cl11 do tomar o:q>amion stl\ do impm•io garmauk'l, 
rocoio ató certo pontojustitfoavcl paio g1•iLo do 1>ropondc1•ancia com 
qua a lingua., as ·tra.d!c;õo,;, os co.;euu10~ o 11.ihitos <lo o~tr1mgciro sa 
íora.m radicando entre 111is, ;· po11to do a1•rastar o 11o~so govo1·no <l 
medidas acautelatorlas á mfl:J,!;J. imcionalidadc ••• 
/ 
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FnONTIN - O mal foi deixar-se formar 0 

O sn. RAUL ALVES- ••• Qnando, setlbôres, o hem senso e a loirica. 
nos êst'io a de1e1·rninar a dio;seminação das raç11s o.lienigcna~ prlo ~105• 
so tcrritorio, afim de que o::illas se tornem mais identific:iveis e mais in· 
tegr:;.veis em DQSSO meio mct"a.I e ·socia.l. _ . 

Co\loca<lo desse modo ô. pi•óbleltla da immigração e . d\ coloniza
ção nacional, removida a ob.iecção de impropriedade dos clima3 do 
norte para condicionar o colo1Jo europeu, encaremos o assumpto sob 0 
aspecto financeiro e eeonomico. . 

Hà factos que iá se tornaram, entro nós axioma.tices. O distincto 
doputado por S. Paulo, o illustre utor do pa.rccr>r sohre·o or<;amento, 
a cujo o ta.lento e cultura rcu11~ .. o seu d!fSVl"lc e infatigavel a.pc>go :io 
exame das que:.tõe:; economícas 'cte no~sa. pátria, nào ca.nça de l:l°amar 
nos seus trabalhos que o nosso camb.io depende do monte rie valorrsd~ 
nossa exportação. Dessa opin: ão eu podería apontat• mm tos outt•o> i[. 

· tusirarlos collegas, e dentre <!stes o p:eclaro represenrante do Dislri
·cto ·Federal que me honra com li. suá attençã.o, Sr. Dt•. Paulo de 
Frotitíti que acba. que pro:iuzir em ali.a. 6RC'ala artigos exporta..,,eis, 
vale tanto como importai· credito do euerior; firmar perpendicu
larmente o fiel da no~a b~la11ça co111mercia.I. facilitar o oumer~rio 
para as nossas trocas e transacções e fortalecer o prestigio de nrsso. 
moeda. fiduciaria. . ·· , 

Ha outro iacto que nã.o se·\n)derá constestar. ta.la. sua. evirlencia.,e 
r que quem percorrer o Bl.'a.sil de uma extr~mjdaJe a outra do seu ter· 
~itorio, verifica1·á que prugr sso agricola só o poss11irnos nota.vcl e ac
centua.do-onde penetrou a acyão inteUigente do a.gricultor immigran· 
te. Não precisarei, pata rlomonstfrr est:i. these, soul\o chamar a at
tenç!lo dos represeatantc•s--dá. Naçào para o que occoi·re em tojos os 
Estados, de norte a. sul. · 

Outra ver•lade h1cootestÍvel é que se é ~ui possue seus productos 
de eleiçll.o qüe constituem, por assim dizer, ó seu parirão de riqueza, 
ta.es c:omo: os c:ereaes, o gado. :is fo -ra.gens (qu~ si.l.o éommuns em 
todo o paiz), a ca.nna de as.~ucar. o algodil.o e a pal.'l'f'ira. que o sul já. 
cultiva. ein maior ou menor e~cala., e & .caté que é a fonte princi
pal da. riqueu. da. na.çilo, e que tP.m o seu prlt1c:ipaf profoctor 110 Es• 
tado de São Paulo, o norte é a regiã.11 dassiéa .do cacáo, da borr•acba, 
do fumo, da canna cte a.ssncar, dq algodão, dos !ructos rle toda..c; as e~ 
pecies, nã.o só indigcnas, como E1strangeiros;q11a lâ se ada.p:am adm1· 
ra,•elmento ; ·todos productos qne là germinam sem o menor 
esforço, desajudado's muitas vezos dOi artificias ria chimicn a.gticola e 
industrial, nascent!o num cha.o qltC é um composto cak:a.i·eo silico-ar· 
giloso, com uma dose aulistanc-io~a de mar~ria organa.ia. que a agua 
tra.nsform11. eru humus fartili:;simo. (aroiados) 

O cai'e, Sr. Prosid011te1 todrr.i os Srs. deputados conbecom a sti11. 
situação no i)iliz; é o nÓSSO principal producto. Mas, é um in~tante 
reolumarlur de providencias quo o amparem das crises que da hora elll 
bora. 11 perseguem. . 

A Naçao precisa acba.r-sa apparelh11da. dos recursos indispensavatS 
1. a.ttend.er sua.s exigcnclas. Nll.o sã.o puquena.s, cada. um de nós o 1abc. 
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Certo é que n r;m sempre esses ca.pitaes lhe vão de emprcstimo 
iem que apropria. prod_ucçll<> mais tarde os poS$acn resa.reir, digamos 
mesmo, com vacitan,;ena resarcir. 

Mas a situac;ilo se repc.te: 
O ca ré co11 ti nua a exigir d:i, Nação l"lcmentos que o ampare para 

que éssa producção nl!.o venha a malograr nos se1is destinos. 

O Sa. P~uLo DE Fm>l'ITrn-Pm•mitta V. Fx. um a.parte. O cafê 
não deu até hoje prejuízo algum á Naçll.o •. 

O Sn. RAUL · A·LVES - Nem affirmo que tivesse dado; estou· 
justa.mcute attcst.ando _que não. 

O S R. !\IATTA MACDAOO - E' de economia. inst:i.vel. 
O Sn . RAUL ALVES ~ Mas; Se.nhores, o nobre Deputado pelo Ois~ 

tricio Federal decla.l'a. com muita p.rofic.ic1J~ia e capacidade que o café 
nunca trouxe prejuizos á. i'\açã.o . 

Isto é real; mas' continua a exigir do paiz •. . 

O Sn . PAULO DE FaoimN ...--- Se as cris!)S se repetem ••• 
O SR. RAUL At.vES - À minha. c1Jt1clusio será. outra.. Natural· . 

mente a. Na<',.ã. • nã.o ha de a.tt~nder aosi$eus reclam1~s com as opera
c:.õeS de credito que não nos cançamos de condemnar. E' oecessario 
que ella. o ampare nas suas difficuldades corn a sua pr'opria eco
non1ia. 

o Sn. p A ULO DE. FRO!'ITÍN - sio m oj os de ver. 

O Sn. RAUL ALv!s- 'Mas é uma verdade. 

O Sn. PAULO DE Fao:-;1rn :-:-- Prefiro que e auxilio -se dê, sempre 
que l'crr precíso, pelo proprio-::·Esta.do. . 

O Sn. R.1..ui:. ALVES - Pelo Esta.do, V: Ex. ha de convie" que 
quando este estiver habilitado para. fornecer o auxilio sem o menor 
sacrifir.io. 

o SR. PAULO DE FBONTIN - Desdo que é pago não hii sacrilicio,' 
apenas a.deantamento. · . 

O Sn. RAUL ALvs.s - Pois bem, a conclusão que· se póde tirar 
dessas premis.~as ou pen~o que.de\•eria. ~r esta. : si\ de facto, existe. 
~~suprema.eia de trabalho. de capa.c1d:i,:le d1;1 tra.oalho, de pode r -de 
1z11cl:itil"a. dosE.-tados do sul sobre os do norte e si e!la procede> éomo 
~ffirmci, do immigrante que para cá. se infitt.rou désrlé époCà.s r emotas; 
SI a nossa situaçao fi~anceirá O cambial 63tá toda ella dependeote d~ 
nossa producção exporta.v·o1, qlie está a solici tar o ;ipoio do br~ço pelo 
~u namoro, da. intclligoncia pelo oou podei:- de iniciativa e prõductr· 
v1da<lo o oo transporte para supprimir as distancias dos mercados 
productores e consumidores e pa1•a j>t•ornr as necessidades da otrert& 
e da proc11r.:1: si c1·mo ha. pouco affirmei , os Estados do sul ausiliad0s 
deS;Se elemento poderoso de producçn.o, já tendo os seus térritodos 
ruais ou menos intensamente trabalhados são insuffieientes para. resolver 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 26/00/2015 11:36+ Pág ina 185 de 208 

as crises que coutinu~mentc assa.ltam a N1.1:ção e o. ari·astarn a 1)pei•a. 
ções de credito geralmonte condemnadas por nós; si ô norte ajurin<lo 
dos mesmos elementos nas Sltá.S zonas apropriadas para. receber o 
imroigr:mte, é capaz de exportar, de urna rnanei:·a su1•prehendcnte os 
mais variado;; artigos de ~ommerciô e de consnmp llO esll'a.ngei1·0 
tudo está a. indicai· que devemos empregar alguns esfo1·ços no scntirl~ 
de levar tambem o immigrante para essas regiões aheuçoacl~s que nos 
:t.cenam com a restauração das nossas finan,;as combalidas. 

O Sn. Mõ\T"r,i. ilbc..:u,\DO - E dar ao uaciónal a. instrucção profü;. 
sional. 

O S11.. llA.tJt. Ar.vEs - Já. me referi a. essé ponto. 

O Sn. MATTA !IIACIIADo -· E' capital. Estou <lc pleno acco1·do coru 
· V; Ex., não esquecendo jamais esse aspecto da questão. 

·- O Sa. llAUL ALVES - Perguntar~me-ão, porém: «Coroo cucami
nhar o immigrante para o Norte, si ellc \'Olttnta1·iamente se projcch 
pa1·a o Sul y,, . . · '·· . 

Ji fiT. ver qual a causa: a nossa politica irnmigratoria., adopt:idi 
desde a monarchia, ao tempo em qHe o i1I1migrante não sabia conhc-
c~r a região a preferir. •• 

Foi ahi, Sr. Presidente, que voltei · vistas para a. attitudc do 
nobre Relator do or<:..amcnto da Agricultura, o deparei, no trnbalho 
de S. Ex., como uma. das· couquistus reacs do ~eu esfor<;o e do sc11 
interesse pelo bem publico, com o ;;i·t. 2° letrn·õ, que di~püc: 

.. 
«A dispeuder até 3.000:000S cm paga.menta de J1tl>>:lgcns 

"de immigrantes europeus, de qualquc1· porto da Europa a qual· 
. quer porto bra~ileiro, comtanto que.sejam cllcs agricultores e 
que os Estados que os recebam conconam com met'lde dess~ 
despeza. ,. -

Naturalmente, pedi pérmissii.o a S. Ex. para affeiçoar esse legad~ 
precioso do seu cuidado áquillo que me parecia melhor traduzir ~ e~
pressã.o dos seos impulsos. e elaborei a emenda, conccbiü.1~ no:; ~c
guiotes termos: 

·!<Emenda ao art. 2", iettt·a b; 
Redija-se assim: -
Pal'a passagens dé immigrantes. do exterior para. qualquer. 

ponto do territ<irio nacioua\, o sua. localiza.çã.o, devendo ser 
füito csso serviço de parceria com a União e para a constru
ci;.ão de casas destiaadas á. moradia dçs mesmos irnrnigrJntes, 
cm t~dos os · lctcs consütuiutcs do nucleo a cstabclccc!'-sc, 
quando cedida~ as terras ao Goveri10 Federal~ gratuitamente .i 
titulo definifüo e plena proprit•dadc, o reunindo as condiçõe> 
c:xigidas pelo respectivo regulanirmto ora cm vigor. cu1 parle: 
corrcspàmientc :\. metade, pdu mcuos,- da área a eolo11izl1·, ~· 
bem assim, para abertura de estradas de qualquor espccie, \'I· 

·sando facilitar as communicaç.õos do nucleo com os centros 
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povoadosjã. existentes, porto de m~r e mercados dw· c:ommercio 
o Mrtsumo-3. 000 : OOOSOOO. " . . 

O meu objeati-qo era ~rnpliar a a.pplicaçilo da. verba; como so 
aobava ella consignada., afigurava-se-me que se poderia. prestal' a in
terpretações lendenciosas e a aproveitamentos inju!:.tOS. D.'.Itla a liber
dade do immigl"ante, para a escolha ria sua l~callzaçã.o, el!c prefet"eria, 

, como iá fiz sentir, nas regiões me1·iuionacs. 
Apresentei, suggeri a. idéa que podia u<Jndu.zir a ve1·oa. a um des

faio melhoI" o á. utilisaÇão passivei em 1·egiõ:.is, cujos reqnisitos estou 
oeste ruomeoto a. demonstrar. . 

Conforme o texto do ptojecto, creio qu\J nn.o sei-ia alcançado o 
intaito do digno RelatOl', ficando a verba. á mercê das zouas que ménos 
dellii ca.recem e necessitam. 

O parecei.", porem, (oi contra.río; e a alleg~çu.o do Bclator .i..:onsitc 
om ilizer que a verba é diminuta para. t:tl variédade de a.pplicaÇôes. 

Dimir;uta que fosse, entendo que o melhor fôra adaptal-n. aos de
sejas da eroencia., do quo mautel-a ta.! qual <i~tá., ioaccessível á reati· 
z:;.~o que todos nós deveria mos appla.udir. 

Ao lado dessa emenda, encontl"a.-sc tuna. outra, do nobro Depu
tado pelo Rio Grande do ::inl, sr. Octavlo Rocba., que destinou a verba 
apenas ao transporte de immtgrantes e a !;Ua. Ioc:msação. 

'fransp1Jrtar o immigra.nte para não o localis;~1·, parece..:rue absurdo; 
e, quando a min!la emenda, deixaS!e do viognr f 13ela razão a.Uegatla, 
de um3 ins11fllcieooia de 'lerba parece-me não dévoria. deixa.r· de' 
subsistir e de ser recebida a e4tboracla pelo digno Deputado rio
grandense. 

Ambas Coram l'ecusa.das entt·etanto, pelos L'undarnentos A que me 
refuri. . 

. O Sn. Jos6 AUGUSTO - V. Ex:. acha. que o progresso economico 
1J.Sti n:i. depeo.dsncia. dh•ecta do braçô estrangeiro ? 

O Sa. R.rnr. ALVES - N'ão; aoho que o bt~ estr:i.ngeiro uos é 
util, de certv r.noio, p.::rque rapres0nta um auxiliar da· oducaçr~o 
nacional; mas é da maiol' utilidade ainda. porque concorro pa.rlt o 
augincneo da. ne>.ssa população. 

O SR. JosÉ AUGUSTO -:'fá.o se couLesta. a va.11tag~m da iinmigra.ç:i.o; , 
mas rare~e q te essé progl-es~o é, 1na.i:i, fuucçã.o dl) braço intêllígentc, 
&que o prol:>Lcima. é pt'lncipala:iente o da e:iucagãô, do ponto de 'lista 
profissional. 

O Sa. RAUL AL\'ES-Quero em todo caso provalacel'-tlle do anscju 
do estar na tribuna para agradecer a:.o. nobl"e rnlator do 01·çamento 
d:. Agricultura, a. approvaçao que S. Ex. dell a afgutnas das emendas 
po1· mim apresentadas, o q,ue é a. revelaç:i.o mais palpitante do inte
re>sc. ~U6 s. Ex:. ligo\1 á.s oonvonieacia.s gel'a.es do noS:>o paiz. Si qui
%Cl'tu08, poi-ém, til'a.l' va.nla:;ens dura.üom·as do fluxo immigratol'io que 
no~ voaha do cstl'a.ngeiro, si timrmos a preteuç<lo de evitat· as crises 
aoouornlcas e fiaa.tloek.a.s que, de quando em quaui.lo nos assa.lt.am, o 
quo illdispensavel sa torna ó estabelecer o equilibrio da. producçd.o nas 

e . ......, Yol. XIII ~ 
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regiões do pa.i:t, aQru d~ qua .a.s cl'ises qu~ accommetta.m uma deter. 
mina.da parcella. não vão affecta.r ao todo, e sejam roconstituida.s e re
paradas pelo vigor das regiões não a.ffectadas. 

O nosso Governo dave se coUocar no se1.1 ponto de visla. na.dona
li5ta, e já .que o sul fez avança.d~ tão grandes, oo tocante a este i!l{)o 
mento de progi·esso. é indispensavel que clle, coro sacrifieios, embora 
encaminho os níe~mos elementos e factores para os Estados do mmll' 
1;ondwiindo as vistas do imrnigraote á.quellas regiõell abençoa.das, atl~ 
r.le que ello veja, com os pr.:>prios olbos, o vigo1· real e u<ttivo J.o 110s!i0 
paiz, contemple a sua pujança e leve a cooperação do 8eu cs!Orço pre" 
vidente e proficuo a um solo bemfadado aos mais altos destinos. E 
uestG ponto, lembrarei que a Bahia, dos Estados da Federa~;io Ilrazi'. 
leira, ó aquelle que offerece maior ...-ariedade de producção e nJ.o póuo 
ser rel6gado para um plano inferior, na acqllisiçã.o de um clomcntfl 
cujo \·aJol" a nação inteira proclama pol" experiencia propria. 

Lembremo ~os de que o Brat.il é a. grande Patl'iá.. Os Esta<los sã~ 
trccbos dG sen territoric, organizados administrativa e politica1ncnt(), 
mas que devem viver il"manados eotl'C si. 

E, Sr. Pre3idente, para concluir. da harmonia, d~~ solidarioJ11.uu, 
da cgualdade no tratar, da imparcialidade uo aprnveitamcnto J~~ 
energias e das forças (ias unidadas federativas, é t]ne póde rosn!tar a 
maior indcpeudencia, sobera.nia. e gloria. da nação brazilcira. rM11iro 
btJnt .: muito bem; o orador e t'i:va.me~ite c1impri111cntado.) 

O Sr. Pa.nlo de Fron:'tin (') - Sr. Presidente, tx;ul ~ 
pala.vra exclusivamente para fa.zer ligeiras ob5e1·va.ções sobre ;l~ 
emendás ns. 20. 21 e 23, apresentadas pelá honra.da. Commiss?ll> d~ 
Fina.nça.s. , 

A emenda. 2~. de accõrdo com o i·cg:imcnto, oão me parece absolu· 
ta.mente propria da. materia orçamentaria. e eu solicitaria de Y. Ex.; 
segundo as disposições do mesmo regimento; que clla nii.o fi~ltra<sG 
entre a.s do orçamento da Agricultura. 

A emenda se rerere á organizaçi!.o do curso de mechank.:t in<ius
tl"ia.l; dá a. organização pormenorizada. deste curso, entrando u:~ 
divsào cm aonos,. na. enumeraÇão dos periodos lcctivos das ;i.ulas 

. e cadeiras constitutivas, tudo isto feito sem audiencia d:i Cornmi.-;.~J.c 
tle Instl"ucçao Publica, que, como commissã.o tecqnica cm rclal(ài> a~ 
Gscolas profissionaes, pelo ~iroento, deve seL' omtida e cmittir •i 
respeito seu pa1-ecer 

Quanto á. emenda. 20, tra.ta.·sc de uma inodifica.ç-.ão cuja.s co11se• 
qucncias pódem ser graves para. a. vida. de est~belccüncntos que ~osam 
de auxilios· concedidos pelo . J\linistcl·io tla Agl'icultm·a.. 'fambom 
não é uma. mer!ija orçamenta.ria: 6 uma. medida. que necessita 
ser devidamente ponderada. com o neca:>Sario tempo do fórma 
que as subvenções hote destina.àa.~ cm parto a.o pagagamento do 
pessoal dirigente e especialmente· do pessoal tcclmico, n1lo tiqucm 
oxdosivamonte a. cargo desses estabelocimcJJto~ privadM em ~·irtudc 

( •) Esle t.lisi.:urso não l\1i revisto p-elv omdur. 
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iiô disposiy.'to da mesma. emenda quo· 111a.11da. que «u. applicaç.ão só 
i'!ji f~ita de nm modo inteiri\montc diverso,,. 

D1,;: a emenda: 

«Esses <UL"(ilio!l não pode1'ão já.ma.is ser applicados om pa~ 
gal})"!nto de pessoal, mas sim. cm acquisição, pelas instituições 
iLuxilíndas, de immoveis · necessarios a.o scu -funcciouamento, 
om ampliação ou adaptação uc immovch; pcrtouceotes i!..s mos
m:is, em construcçilo de bémfeitorias ·ou dcpendoncias ncces
sarias a.o preenchimento de seus fins, em tt"actores agricolas, 
motores, l'lJacbinismo!; agricolas, installações clcctricas e aut-0-
~minhões; etc. ,, . 

,\fas oiio pôde, absolutamer1te, u~da ter com o pessoal. Ora., ~
. bt!mos que muitos d~es institutos, na. sua. economia. não podcrã(• 

Cllbtinu;i.r a existir se uma parte da subvenção 11ào ·tiver o destino 
que tem sido dado até boje ·- auxilio ao pessoal technioo - d~s 

· iostítuiçlles e a.o aprendizado <lc todos que as. frequentam. 
Parece, portanto, que e;sa medida tamberu te1n cara.ctei· úc 

· ;rave importancia para esses estabelecimcntes. Devia ser destacada. 
pnra constituir pt'OJecto esr>ccíal e nã.Q. sei· en~lobada. m1.s disposi~ões 

. orçamentarias, _,porque, a roeu ver, nos termos restrictos do ragi
. lll<mto, não póde fazer parte do orçamento da . Agricultura. 

Finalruonte, a emenda. 21 estabelece regras para a. nomeação de 
tlirectores e professores, salvo profcsso1·es de primóras lottras dos 
iprc:idizados e patrono.tos a.gricolas e ~ara directorcs das csta.r.;ões 
ue monta. e postos zootecbnicos do Ministerio da Agricultura, deWt'
minando que só poderã.O recallir sobro tecbnicos naeiona.es diplo
m.ulos poi: escolas de Agricultura. Veterinaria. 

Ora. a i·égra geral que tem tt·aduzido o pensamento dtl Con
grêsro Nacional é que nem mesmo nas faculdades sui)eriorés se 
ijl ige o diploma _pa.ra o c.oncarso do professores. Na Escola f>oly
toohoica., como na Faculdade de Modiciua e n:t Faculdade de Direito, 
bojo a interpretação a.mpliada.. dada á. reíorma. Carlos Maximiliano. 
eoní?I'l!le 03 ~nsiderandos qu~ ~recedem essa. lei, não se restringe á. 

. ida!Jssao a. coneurso ao propr10 diploma. . · 
Como, porta.nto, em uma. ·disposição OL'çameutaria, que u.ffccta 

~ questões de i.ostracção publica, estabelecer que os profossoros 
de aprendizados e patrona.tos agricola.s, salvo os de pr'meira.~»lettras, · 
deverão tel'. diplomas dados por Escolas de Agricultura. e Veteriua.ria 't 
~ é contrario á praxe adoptada e á liberalidade constante da. lêi 
_qu_e rege os nossos estabelecimentos de ensino e que, portanto, cm 
b1111h~ opinião não póde ser admittido .. 

. N~s~ s condições me parece, e eu ·solicitada. de V. Ex. que a 
•pr1mon·a. parte da. emenda 21, qüê àca.bo de examinat", possa. servo
~da. separada.mente das outras pa.rtes oonstitutivas da 1n~ma emenda, 
~ quaes doll o meu voto. Sómente.divirjo da. primeira parte. 

. São. essas as considora~s do cara.cter especial quo tinha a. 
~~~metter a :i.preciação dos meus hom·ados· collegas, relativamente ao 
llíllhante parecer sobre o Orç:u:nento da Agricultura._ Quanto ao 
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nlai,;, 'só tenho de da.1· merecidos louvores ao modo xn:.tgi~tt·a,[ peJr, 
qual o illustre rela.tordesse orçamento sol.4be · tratar do as~umpt~ ~ 
mostrar qual a n0$sã. vei•dadelra situação e qual a orienô;içao ilo~ 
deve ser nada.. 

::>. Ex., franca.mente partidario da politica. · de_ acção, .-la poli
tica dynamica, nos-esclarecimentos que o seu luminoso pa1·ccer for. 
nece ã. Camara dos Deputa.dos, a.ponta. qual a norma que devon1 
fieguir. Si em logar de termos os extremos receios, a qun 
ha pouco eloquentemente se referiu o illustre repreS-Ont:mcu do 
Esta.ao da Babia, confiarmos no futuro dC> pa.iz, no seu esforço, par,, 
progredirmos incessantemente, nã.o continuaremos a estai· forncccudo 
â concba contraria da balança cowmercial os 280 mil contos <k ferrn 
e aço manufactúrad<>S, que importamos, os 200 mil contos d~ trigo e 
farinha qae igualmente recebemos do estrangeiro, fóca a~ outra;' 
parcellas menores que, aiada assim, montam a dezenas de milhares 
do contos. 

O equilíbrio economico não se obtem sómente collocnndo a expo1·· 
taç!o om uma fias conchas da balança.: se o obtem retirando da outra 
concha tudo aquillo que póde ser devidamente 'produzido entre nós. 
(Apoiadns). ·· . 
· Nao tenho, portanto, senão palavras de louvores a essa. µolitica 

da acção, que.é a unica. que resolverá. de!initivamente,. de modo com. 
P1eto, o nosso problsma economico e financeiro. (Muito bem; mitii<• oem. o arador é cumprimentado). 

· Encerrada a -discussão do projecto n. 337 C, de i920 (or
~amento da Agricutura) e annunciada a votação. 

da 
O Sr. Presidente -:- Vou submetter a vvtos 

Com.missão. · .. 
as emendas 

Approvadas successivamente as seguintes 

li:MSNDÂs DA COI'IIMISSÃO 

E'J!Wnda n. 1 

· "Verba is ;_.. Secretaria de Estado: 
_,. Em vez de 876 :84.7$, quantia indicada. no projecto 3;3•7 B 

. ..:.:.:.. como total da verba. - diga-se 876 :829$ - pois 11ue •J 
t.otar da mesma. 'Verba, na proposta. .era .de B58 :099$ e o~ 
augmentos a.pptovados pela Ca.mara. ·· foram de iS ;7:.!0$000. 
(-10:000$ -1- 4 :000$ -1- 2 :000$ -+ 2:0,00$ '-1- 730$00V.). 

Errumdá n. 2 

Verba 3• - Servico de Povoamento: 
. · Em vez de 3 :870$ para pagamento. de màis um <li1·1 t.'fO!'. 

um medioo, etc., necessarios para o Patronato Agrícola ~l:ln· 
rão de Lucena>, diga .. se 46:440$, pois, esta e não aquella é" 
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im'Portarrcia correspondent9 aos vcnciJ?eutos do pessoal c5PP
cificado na emenda n •. 12 (da C:omm1ssão) approvada em 2~ 
ilíscussão, e no total da verba augmcnte-se, comec:tuentc
mente, a differença entre a$ duas importaneia.s ou Sf.jam: 
;,z:570$, ficando assim o mesmo total cieyado ::\ 1 •• 9R2 :IJ~O~\J{J{l. 

Emenda n. 3 

Na verba 3• ....... Consignação ~Material> 6, - sub-cousigna
cão - depois da. palavra «BananeiraSl> -- accresccnte-se: 
~virgula (.) Barão ôe Lucena>; depois. de «Pas~a-Quatro» 
1Ca.mpos Salles) » diga-se: e «MU:r.ambjnho>; e depois J,. ~ ;?;-, 

d@ julho de 191.9,,, diga-se: .:e de 22 r 23 de 0ntulJl'n do 
192~1'. 

Verba 3• Faça-se ainda a seguinte correcção Lypogl'a-
phira: 

Onde se W Gtr.aranhuns, leia-se: Gnranhuns, 

Emenda n .. 5 

Verba ,3 .. - No titulo - Pessoal - onde se dii «IY -
!l:ucle.os co!oniaes>. diga-se: dV - Nucleos coloniaPs í! rrn
lros agricolas:p. 

Emenda n, 6 

Verba. 3 .. - Na sub-consignação - Custeio da dir!'Clorin. 
~te. - depois da palav:ra transportes, a~crescPnte: ~conrln-
e~'iici do pessoal>. 

Emenda n. fJ 

A' ''erba 3" - Na mesma sub-consignação, depois rias 
pahvras: «acquisição de fardamento paro. o continuo .e ser
vrntcs:t>, acrel!cf"ntc-~<"": cá razão de 300$ para cada um, nn-
nnn lnrnn f.el>. 

Emenda n .. 8 

.\.' verba 3• - Na sub-consignac·ão - Custeio da. H<lSIJP
f!at·ia de Immi.c:-rantes da Ilha das Fôres - onde i;:e dit.: -i:(")a
;n.rnC'nto de opera rios e trnbalha.dores, att o maximo d~ ·I ~
r11m ~alados dí! 00$ n 150$1>, diga-se: 'ISCm augmcnl o globn 1 
ll~~~:I :mh .. -ronsigna1;ão: - operarios e t rabalhadorPs .. ati~ o 
mn' irnt\ iie '.?ri, rmn sala.rios de 90$ a 2-'ffllBOOO, · 

Emenda n.. (J 

A' V1"1rba fi• - Servi~o de Agricultura Pratica-- Material. 
1\ 1·nrisrignai:ão ~Pnhllcnçõrs, etc.~ .. accrP.scente-sc :- ·i:inclnsiv1~ 
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a. pub~icação e dístribuição, pelos sovernos dos Est.aifos ,_, iwla• 
escolas e sociedades de agl'jcultura. · ~ veterin:irin. do 1iaiz, do~ 
bolotins meteo:r;olo~icos officiaes dP. .t 9·l 1 =': 1920. r1i:-:01·,·nda~ 
rara esta pubhca~ao séSsfintn contos dfl r{ns ~ M:Oon!lenon. 

Emenda n. fO 

Vm·ba Hª · - Sm.·viço de Iindustria Pastoril: 

Onde se dii: «4L sub-consigna!:ão reduzida d<' :rnG : oons .. , 
diga - se: «rednzidn de 300 ;000$000». 

Onde se diz: . «6" sub-consignãçâ(l reduzida. <11~ r.i!i: 0110& 
diga-se: ~iwJnzíd:i de 50 :000$000~. · . · · 

Trata-se apcnn!l de' corrigir erros Lypographicos. pois. as 
mod~ficaçõce approvadas pela Camara rcferiam-!'e <'i'J'P~tivu-
n1~nt~ a 300:000~ e 50:000~900. · 

Emenda n. 11 

Verba 14" - Se1·viço de Industria Pastoril : 
Material - III· -- Postos Zootechnicos de Pinlwiro ~ 

.r,agc~: 

P sub-consignação: em vez ·de 28:000$; dii:;a ·~í' : 
~5 :000$. sendo 20 :OQO$ para Pinheiro ~ 35 :000$ para La;;t•s; 

!?ª sub-consignação: em vez d('. 21 :000$, diga-se: 
ii :000$, sendo -5:0000$ para Pinheiro e 12:000- para J,agc~; 

:-J.. sub-consignação: em vez t1e 74 :0008, dii:a-~r: 
.'i .1: <i00$,. sendo 24 :4008 para Pinheiro e .20 :000$ ·para J,agc~: 

.1• sub-consignação: em , ;cz dr. 80 :000$, diga-sr: 
~i :000$, sendo 60 :000$ para Pinheirn e 27 :000 para Làge~. 

Tot.ai (55 :000$·, mais ·17 :000$, mais 44 :4.00$, mni8 
Si:OOO~) 203z-'i00$000 , 

A emenda visa dai~ mcll:or distf.'i'r,uic;ão .'i vcrbn 1-1)nt'i
gnad~ no r:rr:•,)j(iclO, SCil1 :lUg'IOCl}fO dt't · ::lE:~peza. 

Emenda n. ·12 

Verba. 1 D• -- Empregado;; addido;, : 
· No tot.ni da verba. êm vêz· de d :1'32·;Jt;(i$:.. di~n-H· : 

1.i57:HO~. pois, a proposta consignava a . iinport:m1~ia. dr. 
1. •180 :000$ e a reducc'iío . approvada. foi de :~~i'·::SRO~. :•flí:1.1l
tando, norl.anto, a primeira tit~~s:i~ t.rf.'~ uJt.itna;, impm'! ft rl1~rn:• 
e nlio a d<' 1 .162:560$000. 

Emenda n. 13 

VN·ba. '19ª - f~mpregados addi<los.: 
Accrescent.e-!-ie: ~e ~omprehcndendo-se no total da Ycrbll 

a importãn~ia Reces~aria ao pag{)m~nto da dif.jerença &! yen-
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cillli'~Ulv~ dos \!mpr·egados · addidos que, de cõuformidadc rom 
e::;;a di!>posição, foram nprove_itado!' f'!m lagares de vencimeri
li•~ _int'<>t'iorPs aos que pt•J'r.(!btam t·.nmo addido$. 

b"s:> cmnnda ·~ ncce:;sH ria pa1·a que não haja. duvida sobre 
0 pu~am~nto a que teem direito, nos termos do art. 67, n. 22, 
da ll'i n. S.991, de 5 de janeiro ce i920, os empregados addi
dos que foram apro:veitados no Service de Inspecção a Fo
mc11to Agricolas e ouU'os ,em togares de vencimentos in!ferio
rcs aos seus. Pelas vel'bas dos servícos em que foram apro
veitnd'>s perceberão clles os .vencimentos alli consignados, que 
são os fixados nos . regulamentos respectivo~ . Pefo. v-erba. d1! 
cEnlpregados addidos:t), serão pagos da differenç:i. entre aquel
le~ vencimentos e os que _de direito' lhes cabiam . . 

Emenda n . -14 

Verba 22· ·-- Subvenções e Au:x:ilios: . 
Onde se diz: ·~.Augmenf.a<lu de i. 7'i6 :000-~ !)ar-a o/3 i$C

:1Uitües au..'\:ilios», digu-sc: · 
d.ugincnt~da de 1. SM :0008~. pois, est.a e não aquella ,; 

~ ~Qmmn effect.iva dos auxilias especificados. Consequente
mP.nte eleve-se o total da vcrb:I de 2. 842 :000$; papel, para 
z. 8~7 : 000$000. 

Emenda n . ·J 5 

~a mesma verba 22· - Subvenções e Auxilios : 
Onde se diz: «-Centro de Catechese Pautai <lo Suh>, diga

se: <tCentro ce .Co.tecbcse Pontal . do -Sul>. 
Nn mc::.-ma Yerba. 22• - Subv~ncões e Alll:ilio~: 
'f!'ata-se apenas de col'rigir apenas um erro t.ypogra.phico 

poi:1 o .nome da localidade a que se refere a. -disposição é Pon,tor -
do -~tit e não PauNl do Sul. Numerem-se- com nlgnrismos ro
manos :is nove consignaQões desta vC'rba. 

Emenda 11. ·fG · 

\'t•rba 25" - Serviço do Algodão : 
Onde so lê: (Decreto n. H. i17, de 27 de ti'l.D.reo dl) i920). 

h1 in~sr·: (Decretos ns. H.Hi a 14.333, de 27 de W!lX'QO e 28 
de ng-osto <:!e 1920) . 
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A verba 25~ - Serviço do Algodão ~ Material - Redi
ja-se assim a consignação approvadâ em Segunda discussão: 

Para fundação de lres estações. experimentaes de algodão 
e juta, sendo uma em Igaravé"-A!'sú, Pará (cem contos); uma 
em Jequié, Bahia (eem contos), e uma em Piracicaba. São 
Paulo (duzentos .•contos), comtanto que o governo do rc~pe
ctivo Estado, DU ·ao município, ou particulares, concorram 
com o immovel l'ur:;.l àdequado, fazendo á U1üão do~~-ão des~e 
immovel, a qual sómente voderá ser revogada, sem ind~mni
z:i.ção de bemt'eitorias, no caso de dentro de tres annos n5o 
estar funccionando · a estacão experimeutal, ou no caso de 
funccionar a estação durante menos de dez :rnnos con:;ocnli~ 
vos, -100: 000$000. 

E ac..c_rescente-se esta sub-consib'llacão: 
Para acquisiçã.o de instrumentos, machinas e ·rerr·amentas 

agrit:lolas, custe1-0 de laboratorio, pessoal assalariado, í!1~ fr•i
. tores, guurdas, operarias e trabalhadores ruracs nas Ln·s no

vas estaçõe!'=, s-endo 2-0 éontos para cada uma, 6_0: ó0ô$0011. 

Eme-nda rr. "7 

Continuam ·em vigor com a:s modificacões ud~antc in
seridas as disposictíes const.ante do art . .281, ns. i, IV. VIH 
e XV, da lei n. 3. 991, de 5 de janeiro de i920, :i sabei·: 

ArL. 28. E ' O Presidente da Republica autorizado: 
l. A transferir da :verba - Empregados addidos ~ p111·a 

a consignação «Pessoab> da verba 3• a importancia. dos v<'n
cimenlos do pessoal addido que for aproveitado nn ot·p-ani
zacão do Departamento Nacional do Trabalho, refuudi11<ki a 
tabella actual, de accôrdo ~om o regulamento que for "xn~ 
did<> opportunamente. 

IV. A fundar nas fazendas nacionaes do Piàuhy, lr0:-ro 
que termine o aelual contracto de arrendamento. uma faz<'ndn 
mod~lo de criacão nos moldes das de Goyaz e Santa llfor•ic:i, 
admittindo colonos nacionaes e estrangeiros para o aprl1wi
tamento das mesmas fazendas, segundo o regímen estabelc·~ic1n 
no trt. 117 <2) da lei n. 3.454. de ti da janeiro ele 1918. 

Para e~se fim ~erá applicada no melhoramento das a.~11a
da.s alli ·e:x:istet1tes, e nos estudos neressarios :\ fundacã•~ da 
fazenda modelo. a quantia proveniente do arrendamento d :i~ 
alludidas fazendas - a partir d~ janeiro de i919. 

VIU . A vender aos governos dos E~tados ou cmpri"1·:i~ 
particulares, para. fins da reconh~cida utilidade publica. k·i 1' ~ 
nos nucleos coloniaM mnancipados. cedendo gratuit~meni1· ,i:; 
que tiverem sido doa<.ios pelos Estados. · · 

XV. A applicar na::> obras da. installacão da F azenda !\Tn
delo de Criacão de Ponta. Oros!:a. no melhoramento dP- ;:r11~ 
campos e cullUrns e no a.ugmenfo de seus reproduclorc:;:. o 
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pfoàucto da venda. ao Minist.erio da Marinha, do material ele 
ferro que tinha sido importado para as dit.ns obras e que, p91· 
eonveiliP.ncía do serviço publico, foi cPdi<lo a csle ultimo nu
ni~tcrio. 

/ :N. f8 

Cont..inuaw tambem em vigot' as seguintes disposições d:i 
tei n. 3.991. r.c·5 de .ianeiro de 1920: 

,\l'L 31 / As .despc:ms com o pagamento de diarias e a.iu
dns rlc cusl.ií regulnmcnfares e as de que tratli espeoificad~ 
mrnt,~ r. art 123 (3) d:?. lei n. :L '154. de Ci de janeiro de 1.91.8. 
fi('r.m suje/las ao dispoc;to no al'f.. i ·Ili ( 4) do décteto 1!~1-
Jn!•rn 1 :i. . Sf,8, de ·l 2 de novembro . de HI Hl, !'lendo yi:n·a esse 11m 
s11p1w idM:. recursos. ao l\finisterin da Agricultura at6' a im
pnr!;1nrilJl' df' ~00 : 000$ dr cada vez: nii.o podendo ~er feiln 
if'rl'<' iro .~nppr1ment.o sem qu1; ·lenha Rido demonstrada cm 
hnt nnl':Pt~ cir cumstancin:do a apl'Jlicução rluda ao primeirn. n 
n ;:~im sicccssivamente .. 

Paiagrapho unico. A!' imf)orf.ancins d~ taos supprimen1o::i 
~·'rii.n •Srt·ipf.urada:; no Thesouro Nacional como despezas n 
rl a~sifha1 ·. ~Ando a cla11!>ificacão feita á visfu dos bahmce(.•''s 
r1ri!m indicado~ e ficando 1·espons:wel a Direclorio. G~ral \li\ 
r.onl:hilidado do nlluriidn l\finistcrio 11eJu applicncão <ln~ 
mrS.rns ~nprrimonl.os além dos ~aldos «001 ser~ na. rsc1·ipt.u
r;wii- 1\n '.rl'ibnnal de Contas. Para. cSSl~ effeito nenhuma de.s.
Jif'~ : $rr:i autorizada p1i- l~nnla dos SUflPrimcntos ·sem in fnr
mn!ln rscri pta da mesma dil'ecloria. 

Arl. 32. As dcspezns qu,1 interessarem á intcnsifici;\eãn 
ria pt'rHiu~çfio nacional. desenvolvimento da pccnnrin, trans
pnt•• dn pessoal em objecto de serviço, pa:;amento d o pessoa: 
:t,;..1l:t t'iado on díarísta e oulrà~ do Miníst.orio da . Ag-rci\tlf.uta 
-· i11li.mdn:; uri::entns pelo respectivo l\Hn is!ro de Éstado -
'í'.\•'rão l""l' fPita" pol' m<"iO dP adenntamcntos. t.anto nn 'Ca
ir ai .Ferll:'rnl l'Omo ~m 'ltlnlqm•t· ou Iro pontn do paiz oü dn 
.•l r:rng-P ire. ind0pr n.-l<>n Ll'mentc da~ re:>lric~s estabelecida~ 
'" :il'I. ~2 rln lei n . 1.H!i. de :rn. clP. rl<:zcmbro de '1903 (n),. e 
111 :11·1. f!!) <la lei. 11. 2. 8'12, di' 3 d~ Janeiro dt' 1914 (6) . . 

P:!1·af?rapho unien. O !\finisf1·0 da Agr.icultnrn 6 comp<'- · 
"'º' '' rinrn aulori<mr t nC's adeanlamentos indP.pcndentemcnl1• 
•1:1 i:iti:-rvrnr.iin <lo ~IinlstP.rio ria Fazenda de~àc qi.ie. poi· csto ui· · 
11.1110 t.r.n.h :un sido rlislribnidos· os r.rerlitos c!e.§tinados ans Sl:'1'
" 11:ns :ic•ima aJludido>i. 

Mt. :1::1. O Governo nã(l res tituirá om dinhcil'O o preço 
1la!' pa$sn:;rcn,,; doi> immi~11antcs nsponlaneos; credital-os-ha. 
d<'ttoi~ rle locnlizaclos. pelo valor dRS mesmas, como ad.eantu
nicn!o d 11 p rr.t;o da ar.quisiéão do lotC\ do terra~ que cada um 
ncct1[HU'. No caso do valor do lote. casa e bemfeitorins ne?ll1' 
1·i:i~knl11s ~P1· infcr io1· no ~n sto totn\ r\as pn ~!;.ngoens pagas pPios 
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immigrant.es, o P.~cedente scr-lhes-ha entri~guc em Rem~nf~~. 
forrament.~s on mnchinismos agrícolas. 

Art. 34. A porcentage.m a que se refer-c o art. 8'1 do r~
gulament.o approvado p elo decr oto n. 9.081, de 3 de novem
br<;; de 1911 (7), para a. coiicessã9 ·d'ê lotes a trabalhadores oo
cionaes nos nucleos. q_oloniaes, poderá sei;- alterada pelo Mi
nistro, rlc accõrdo com as conveniencias - do se?viço. 

Act. 35. As cst.ações geraes de expe:r.-imenfação, os crun
p<>s de demonstração, os aprendizados agricolas; os vosto!I 
1.ootcchnicos, as faz"ndas modelo de criaç:í.o e de;riais ef<tabe
lecimenfos que disponham de terras para culturas, aMm das 
:indispensáveis aõs estudos, experieneiàs e demon!.trações re
gulamentares, poderão cu!tivar e explorar essas \terras por 
meio de ajustes de parceria, cujas condições ficarãl(, em cada 
caso, ·depe"t!.:)endo etc approvação do Ministro para. ~e ~e to1·. 
nem effnct1vas. · 1 

1 
Esses ajustes, que serão feitos por prazos uunca: maiores 

de lres annos, ficarão sem cffeitó sempre que o aju~ant-O S<! 
tornar inconveixientc .á boa orde'm do es't.abjelecim~to ou 
abandonar suas culturas, por mai!' de tres mezes, selMU!ln 
,;ustíi'icada, a eriterio do Governo. 

A nnnullação dos ajustes dependerá d~ actos do nisll'O 
e não dará direito a indemnização alguma, a não .ser a 1!1.> 
valor dos fructos pendentes ou das plantações que peI ~cu 
~stado e desenvolviment-0 possam, a juizo da administ cão. 
offerecer vantagens ao estabolecimento. ·· 

O valor da indemnização será at'bitrado por dous Ia 1·u
<"!Ores da zona em que ·SP, aohar . o estabelecimento, sendo m 
f'scolhido pelo respectivo director e outro pela parte inte .;;
sada. 0!1 dous, do commum accôrdo, escolherão um des -
patador e, si não chegarem à ncCôrdo néssa escolha, cada. 01 
mdicará dous nomei:: o n sort.o d~signará entre os quatro o 1 \•' 

d~va prevalecer. ' , . 
O Governo, sempre t]ue dispuzcr de recursos ou d~ rn 

lerial apropriado. auxiliará as construeções rura'es de Qt 
procisarom os ajustantes e fornccer-lhes-ha, gra.tuitam_f'Ttl 
mudas, s1>mentcs, adubos, correr,Livos. inseetici<ias e, por mn· 
prf1stimo, maobinas, instrnmenf.os "" ferramentas agrícola~ 1. 

ãnimaes de trabalho. 
:Art. 3G. A l>irectorfa de Mol.eorologia. e Astronomia. po.

cter(i. admitfü• para. suns ostncõés meteorologicas G pluviome
tr!r.as, e sómento cmquanto nüo conseguir funccionarios t'~· 
Jlllcine!I quP. acocitem s. nome11ciio, o:~ serviços doa funccionn-· 
i·ios dos Tnlographos, dos Col'rl'ios o outras reparticóo8 f <' • 
dera.cs, civis ou militare!:l, sem prejuizo dos 1.rabalhos .tu 
i;,eus ~m·gos, podendo dee.pendc1• como png.amento pro-· 
technico lnf1o'N: u cada um dessM funccionarios até· a quàntia 
d(lstinada pela verba 10\ II. a gratificação a cada observador ou a,iud~te. · · 
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A1·t. 37. As publicacõe$ do !\linist.ei::'io da AgriculLuta 
que intercssar.ern . directamcntO" ao descnvol\Aiment.o da i.a.~ 
\'onra e da pecuaria ü outras que, pela. sua urgencía, não pu
clercm, a juizo do Ministro, ser feitas na Imprensa Nacional, 
~J-o-hão em typographias particulares, precedendo concur
l'"ncia publica; sempre que a despeza exceder de 2 :000$000. 

Art. 38. Os edificios e outros bens existentes no$ nu
('IC'os colóaíàcs, que forem emancipados pelo Governo. e que 
rcrem julgados desn.ecessarios ao serviço publico, serão ven
dicios em hasta publica, con~rvando-se como _reservas flo
restaes as mattas disponiveis e que para esse fim se p~-
~1arem. · 

Os lote<; vagos e os que se desoccupareó1 serão vendido>; 
:1 nacionacs ou estrangeiros, mediante os preços e condicõe:s 
ue wmda approvados pelo. Ministro, ,,oh .proposta <la Directo
ria 1io Serviço de !Povoamento~ 

Os nucleos coloni!J.eS ou c<intros agricolas emancipado~ 
ficarão a cargo de diaristas, que agenciarão a cobrança da di
vida dos colonos, de conformidade com as instl'.'ucções quo 
lhe;; forem e:itpedidas. · 

;.\.~s colonos des$es :Centros ruraes, que estiverem c<>m as 
f}t·o::il.arões de lotes cm dia, ser;í concedida uma. redue{ão sobrr> 
:is prestações restantes. desde que se,iam pagas de uma só ve.z, 
nas scguilltas proporções ~ -prazos, a contar rla data do dP.
n~t.o de em?ncipação: 

25 % si forem liquidadas dentro de tres mezes: 
~o % si forem liquidadas dent.ro de seis mezes; 
·!5 % si forem liquidadas dêntro de doze 111ezes. 
Nos micleos cotoniaP.s ou centros agrícolas emancipado" 

:i:; terras requeridas pelos colonos, que ainda estiverem pot· 
1mdir e rlemarcar, sel-o-hão por conta dos novos adquiren
te!, ficando a cargo da Direet,ot'ia do Serviço de Povoamento 1\ 
r.XJ)cdição das instru4.Xlões para isso neeessarias. 

Art. 42. Os operarios oom familia. que, por motivo de 1'e-. 
ot·~nizaçüo dos serviço~ publicos, fical'em sem trabalho serão. 
de preferencia, quando de seu livr~ assentimento, collocado~ 
nas colonias da União, com todas n1:1 "antagens " onus ciun 
1•ab1m1 aos outro!> colonos. 

Art. 45. A. C':l{port.noão dir-.herva-rnatte pelos portos qufl 
nílo dispu:tel'om .. do laboratoriós Offioincs (fedcraes, estadoae~ 
nu munieipaes) será foit.11. Amqunnlo não e-:dstirem esses la
boratorios. indcp<mde.ntem0nt.e. dos ~xam~s. ana\yses e éer
tificados a que se reforem n doorcto' n. 12.98~, cl~ 24 do abril 
clíl 19i8, (im o as inst.ru~l5o9 do Ministerio da Agricull.ur11, 
d!' r. de mo.ioºcto mesmo anno. 

Paragrapho unlco. O Governo cntrnrá. em accôrdo com 
mi Estado~ ou municipalidades in~crcssados no ass11m1>to para 
quP. !!e _installem com urgencia. -os la.bo.ratorios indispensavei"1 
li perfeita execução do dito decreto e ·mstruccõ~s respectivas, 
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podendo despender com essas installações e cusieió do s1~l'\'iço 
até a importuncia de 30 :000$ d::i. verba. V - Material - snh
consignacão destinada ao serviço de intensificação da pt'iJ_ 
<luci,;ão nacional. 

Art. 46. O pagamento das mensalidades dos estudantes 
que estão aperfeiçoando conheci.qientos teohnfoos na Europn. 
o nos Estados Unidos fica sujeito ao r-egistro. a posteriori do 
Tribunail de . ContaS', distribuindo-se por telegrammu, logn 
depois de publicada rl pl'esente lei, os cr?.ditos neoessal'ios a 
tnl pagamento. 

N. 19 

Continuam igualmente em vigor o art: 2g e seus para• 
graphos e o art. ao da mesma lei n. 3.991., substituindo-se. no 
art. _29, r.s palavras--Pos_tos Zoote?hnicos, Fazenda_s de Criação 
e D1rector!a da Im~uslria Pastoril-pela e~pressao :-;Serviço 
de Industria Pnstoril, e as .palavras-«Servrço de Agricultura 
.Pratica.~-pela expressão-(j;ServiOo de Inspeccão e Fomenl.u 
Agricolas~--accrescE>"Qtando depois das palavras« Jo.rdim Bo
lnnioo» ·O seguinte : «~luseu Nacional, Serviço de Semcnt.('ira~. 
Instituto Biologico de Defesa Agricola, Serviço. de Expm•go n 
Beneficiamento de Ccreaes, Escola Superior de · Agricultura. 
Esta-0ão de Pomicultura de Deod·oro, e Serviço do :Algodão: e 
F>Upprimindo-s(' as palavras \?:Campos de Demonstracfo 1~ de 
I~xpPriencia.: e, no art.. 3Q, substituindo-se «Serviço d.e Agri
cultura Pratica» - por -- ~serYiCo de Inspec,cão e J!'ornPnl1J 
Agri.rola-31>. . . 

(Os arUgos acima· cit.aldos da lei n. 3. 99'! - s~o os sc
gninf.e!';: 

Art. 29. A· relida arrecadada pelos PosLos ZooLcchnico~. 
Fa:zenáas de Criação, A'PrendiZado-s ~ · Escolas Agritol;u:. 
Dire<'Loria da Industria Paat.oril, Canwos de DemonsLraçã.Ll n 
<le Expet·iénciã•, EstaQões GerMs de Exiperimentação. NucleM 
Colouias. Centros Agrir.olas, Postos e , Povoacões lndig1ma~. 
Iust'ituto de C:himfoa, .l:3erviç,o de. Agricultura Pratica. f' 

-.Tardim Bot.anico poderá sor 11pf\licada. ao . custeio dos prn
pt>ios servicoa nté 1í importnnc.in C':Orrespondent0 n SO % 1ln~ 
rosper.!.ivns dof.acões or<::amont.uriai:; mediante pr6vin a1ilori
r.ar.lío do Mini!!~ro o prestação do contu.s. na. fótma. t.f a lei. 

-~ 1." O producto dn voncln. do~ nnimnes· reproductorr~ rlM 
Po~fl')~ Znotechnicos o Fnzendus df\ Criacão, bem as~im. :t 
r ~ndn dn~ ~~t.nbelP.dmon1 Ofl d~· sr1ricicul1.ura o tac.-tfoinios pu. 
f1eriio .. si;r empt'egndos .int.ei;:-rnlmentr na, compra de ari im:t"-" 
n:t.rum::mros. n d<.' ('.nS'Ulos 1\ matPrin pr1mn pnrn os mesrnf\11 

f'~fnbrl1>eimcnl.o~. obl.'lr.rvndas ns disposicões 1.~st.c artigo. 
§ 2.º Toe~ roncfa~. n!l!Rim r.omo n:s das Escolas do Artifir~1~s. 

ru.ia :q.>plii:-nt~üo ccinlinunri't a ser feita de nccórdo com o dr-
r.~l'eln t.. 13. OM, de 12 do Junho de 1918, serão recolhkbs. 
:\ medida cme forem flendo arrecadadas. ao Th~souro Nac,io-· 
ual. t>.olegn<."ins fir.;ca~8. Mesaf'I de ·Rendas, ou Gollectorí:\f; 
Fe.dl"!ro.es, ond~ ·serão oscri1t'tUrMas na,. fórma. da lei, podendo, 
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l!e~tl· · logo ser entregues ús reµarticõcs ou fuuceiouarios qu•: 
as tiVL~rem d•! applfoar, por :solicitacão do Ministro da Agri
c11Hura ac\ ·da Fazenda . 

. '. l'L. 30. () <'>OYel 'H." fol'lJCêCJ'Ú graluítamenf,c l C'Ulll:ilJOl'i.1) 
n:i; ('~lrada-s .-)(.) ferro da União ou particulares '' cmprc:>:as 
d•• navr:~a.r,ão aos animacs t'CPl'Oducl91·e::· de raças noi>res, 
111:11.· 11ini,:mos a:;rif·<Jlas t? industriaés. .;;~monL<'s. immct.i-
1.itla" " àdnbos adqui rido~ pel08 criadores e favrador1;s. cor
l'í'c1•.!P ª" despc..:aG •p ela:- verbas - Servico ·de In.d'usLria Pà~ 
to?·il •' ~c~rvico de~ Agricultura Pratica - consignaoões dc5ti-
11ad:i s an d.'sP.nvolviment.o da industria pastoril no paiz e a 
d•~-;p·:za ~ de f..ran~portes.) 

o 



Natureza da. despeza 

VERHA 5• 

SerTiço de Inspecção e Fomento AgrieolH 

(Dec. n. H.184, de 26 de. maio de i920) 

Pessoal 

I - Directoria: 

:l director. , ..... , , ..•• ~ •.....•.••.. ; •......• 
2 chefos de 1cc<;ão ..••..••• . ••••. ' ••......•... 
' ajudantes de!" classe ............ . ...... . . . 
6 ajudantes de 2• classe ... . .......•...•..... 
_. primeiros officiaes ..........•.... ·· .. · .....•.. 
4 segundos otficia.es·: . . . : ................... .. 
! archivista ...... ., ....................... .. 
t desenhista lithographo ..... 1 ............. .. 

6 terceiros officiaes ..............•.•....••..• 

U:OOOSOOO 
8:0008000 
6:400$000 
!:i";6001j000 
5:ô00$000· 
4:0008000 
5:6008000 
4:000$000 
3:200)000 
2:400$000 

6:000$000 
4:0008000 
3:200$000 
2:800$000 
2:80080001 
2:000gOOO 
2:800$000 
2:000$000 
f:OOOSOOO 
1.:200$000 6 escrevontes dactilograpo.>s .................• 

t encarregado de distribuiç.ã.o de plantas e se-
mentes. . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • · 3: 200$000 i: 600$000 

2 auxiliares no trabalho de defesa a.gricola.. . • 3: 2008000 i: 000$000 
i almoxarife ....... , . . .. . .. . .. . . .. . . .. .. . . . . 4: 000$0 lO 2 : OOOSOOO 
t ajudante de almoxarife ......... ........... 2:00<i$000 i:OOOSJOO 
4 auxiliares de di>tribuição de plantas e sementes 2 :400$000 i :200$000 
t despachante ...• . ......•... ~ ....•. , • . • . . . • 3: 2005000 i: 600$000 
i mecbanico.............................. . . 3:600~000 i:800800J 
i arador ....... ,................. . ......... 2:400$ .00 i:2JOSOOO 
i p~rteiro ... ,.............................. 2:400$1100 i :200$000 
2 contínuos.: .... , ......... ,................ i :600$1JOO 800$000 
4 serventes salarios meu sal de i50$000 .•......••.•.••.•...•...•.••........ 

Gratificaçllo ao i° official que serve de secr.e~ario •..•..•......•..... : . .... 

H - lt1spectoria Agricolas: 

2i inspectores ................ ,............... 6:400$000 3:200$000 
47 ajudantes dB inspectorcs ......... ·.......... 4:000$000 2:000$000 
~scrcvcntes .. .. ...... . ............ . .. . .... 2: ooosooo 1 :2oosooo 
2i arado res (sala rio me1;sé1l 2;)0$000) •...............••.........••....••..•. 
!1 mecbanicos agricolos (sala.rio mensal de 230,)000 ..................•.....•• 
li dbtribuideres de plantas e sementes (.;alario mensal de Li0$00o; •..•.•..... 
21 serventes (sala.rio mensal 150$00)) ... ...... . ..•. .. .......•.. .. ...• . ....• 

Material: 

Publica~1io de editaes, boletins, questiouarios, mappas , rnonograbhias e kalen
darios agrícolas, instrucçõe3 de caracter p~atico que interessem dir-Jcta 
mente á ag•irnltura; acqnisição e encadernação de livros, revistas e jor
naes s,·ic11t iticos de interesse agrícola ......•.......................... 

Objectos do expcd!ente , inclusive acpuislç,1.o e cooservaçJ.o de machinas de es-
crever ..........................••....•. , .. , , • , •... , ............. · .•. 

Compra , conserraç.10 e conccrtü de macbias instrumentos ferramentas e 
utc11siiios agd~olas; a~qui siçlo e conserv~ç1o de moveis 

1

; mate rid neces
sa rw aosc en~a10~ germmatir~s a mo;truarios da. directol'ia e mais depcn
dencus ,lo ~erv1ço; combustll'el para. tractores auto caminhões e Olilros 
fi!1s.: ~º'l!Pr~~ a.lugu(J\, alirnentaçl.o, forragem' e trafüp:-n'te de a.nimaes, 
di<1i ia, a.iud.i~ de custo, paosagcns e transporte do pessoal, tanto o do 
quadr0 como o extranumerario traballl"dores e outros diaristas· car-
retos e tran ·11ortc c0 t · 1 d

1 
' ' ct·IJ . · ',. . ••e ma ena : cspes1s de illuminacão asseio e aluguel de 

Consolidad·a 
papel 

f8:000SOOO 
24; 000,)0lJO 
38: lt00$00•J 
50:400,,iOOO 
33:900)000 
24 : ,,00,$000 

8 :4008001 
6:000$000 

28:800$00' 
21 :60VSOOO 

4:800$000 
9 :6 ,0$000 

· 6:u0:> ,~ooo 
3: 100$0JO 

14: 400.~000 
4:õ00$000 
5:400$000 
3:000$000 
3:600,0JiJ 
4 :8uosoo r 

,:2008000 

• 

Variavel 
papel 

3:609$000 ............. . 

201:6008000 
282:00J,)000 
õ:J : OQO ,O JO 
63 OOOS OJO 
63: 0UcJ$000 
63:uoosooo 
37:000SOüO .••.•••••••.•. 

36:0008000 

58:600$000 

;"-~-,cios; a11x1ho ~.~ra alug~el de casa do portei!'•)» a 
1

l'õzâo de 70S ruen-
, ~ 0 para supprn a defic1cnc1 a de qualquer consignação dessa verba... i. ~00: 00 ,)SO'JO 
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Total 

Consolidada 
papel 

' 

3Si:OOOSOOO 

773:i008000 

Varuel 
papel 
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111·,ras ele e )nscryaç ~o. ada1.taç~o e outras que forem n :c;-s3nrias á manutenç,'io 
e rlesonvolv1111ento do s:rviço; consorvacão e desenvolvimento de estradas 

. dn ro.d~~em. qi;c b:tercsscm á commun'c : Ção de qual111er das dependencias 
do rnrn1ster10 com os cen'ros commerciaru, estações de estradas de Co:rr..., cu 
portos de embarque, rne ºfonte acrorrlo com as .a11'.oddades locaes sempre 
que se trat_ar de lias abrr•ns ao ti amito publico; trabalhos de. irrigação e 
drenagem mt.erc~saw'o não só os serviç)s do rnini8terio comq qualquer 11ona 
agr1cola oncle ha1a com•eniencia de se fazerem esses trabalhos com auxilio 
do Gornr110 ? desr.csas imp:·e1· is'as ou cventuaes, comprchcndcndo-se em 
todos os serviços acima cspc:iticados, tRnto o material como o pagamento 
de opcrarios e trabalhadores ...... , ..•..•. ; ..•••••.•..•.•....••....••• 

Para o scr;;iç.o do inlcmificação da p1•ojucção nac'onal, comprehendo: Ia com
p :·a. e embalagem de pia ntas e sementes 1nra distribuição gratuita aos 
agr1cultorcs o outros fins regulamentares ou para serem cedidos pelos pre
ços n!anda:l~s adopta.r polo rniuisterio; II a acquisição de adubo~, corrccti
vos, 111sec_tlc1das e fnn~ici<las para áttender áJ ncce;;sir!aues do "erviço e 

• '; g?f:'l cr~~]~ polo preço do custo, aos agl'icultores e criadores registrados po 
~l!//st6r10 e do machinas e ferramentas ele la mura para serem cedidas nas 

mesmas condições; III o pagamento do prssoal extrauumerario admittido ria 
forma do regubmen :o (arts. 98

, 3° e 2°) inclusivo o de trabalhadores para 
o se1·viço de distribuição d3 plant.1s, sementes, a1ubos, etc. e o de aradores 
(art. 51 uo regulamento} .............. ·" ............................... . 

Total das YerbJs .. , ............ , .... ,......... 3.072:000~000 

Serviço de sementeira 

(Decreto n. H. 325, do agosto de 11úo) 

Pessoal: 
Ord. GL'at. 

i superintendente............................ 12 :000SOOO 6:0\lOSOOO 
1 ajuJante technico. ......................... 8:000$000 4':000SOOO 
1 chefe .de laboratorio (contractado).. ...... . .. . 8 :000$000 4:00031JOO 
1 assistente a.gronomo.... .. • • .. • . . .. .. .. .. . . . . 5: O 10$000 2~ 8·10$000 
1 photrmicographo ••••• ,...................... 4': 0008000 2 :UOOSOOO 
2 escriptnrarios...... •. ... .. . . . • .. ... . . . •. .. . ::i:2oos:100 1 :ooos-000 
2 CSCL'O I cntc,-dacty!CgraphO.l.................. 2 :4ílOSOOO 1 :200$000 
i porteiro continuo... . ....................... 2:000$SOO '1:000$000 
1 sm:rente (salario mensal de 1?S0$000) ............................ , ........ . 

Campos de soinentcs 

:j directores •.•....••.. ; ..................... . 
:; chefes de cult11eas .....•..... • ......•••.•• • ... 
:; esciiptu:·ar:os .................. ; •.. ; ..•....• 
;; rnecanicos ................................. . 
.u jardineiros-llO!'ticultol·es ..•.•...•.... , ...•... 
v feitores .................•. · .. , •............. 

l\faterial: 

Ord. 
6:400$000 
2:fG6S667 
2;400$000 
2:000$000 
2:000))000 
t:G00$000 

Grat. 
:1 :200$000 
1:333$333 
1:200SOOO 
1:00l1SOOO 
1:0005000 

800$000 

Objoctos rio ex1;ediente, acquisiçào e couservação de rnachinas de escrever, pu
blicações do edita e,., boletins e questiona rios no interesse do serviço .... . 

Para despesas de installaçlo , comprohendendo compra, comervaçào e concer
tos de rnacbinr.s, instrumentos, ferramentas, 1:1tcnsilios agriColas e arroios; 
acquisiçiw, tratamento e alugnrl de animaos pára o serviço, rnmentes, 
adubos, insecticidas, fungicidas. combmtivel e lubrificantes e material 
1iecessario aos laboratorios; diarias ajudas de custo, passagens e trans
porte de pessoal e material, de3peza.; imprevistas e evontua.es e paga
mento do pessoal diarista e assalariado necessario ao serviço .........•. 

Total da verba ........•..•...•...•............• 4'50:0)0SOOO 

Anna L>S da Carnara· - Vol. Xll'ii ~ Pa·g. 3'18 - 2. 

.TOTAL 

CONS')LlDADA V.lRL\VEL 

- - Consolidada Varia\'ol 
Papel Papel - -

Papel Papel 

180:000SOOO . 

500:000$000 i.880:000$000 
1-~~~~~~1-~~~~~-1~~~~-'-~I 

1;097:400$000 i.074:600$000 

18:0005000 
12:000SOOO 
12 ;000$000 . 
8:4'008000 
6:000SOOO 
9:6008000 
7:200$00;) 
3:0005000 
1:800$000 ·------

48:0JOSOOO 
20:0008000 
18:0008000 
rn:ooosooo 
i5:000$000 
12:000$000 

-

--

-

-

24:000~060 

320:000$000 

-

. 78: 000$000 

128:000SOOO 

- U: 000$útl•} 

-
- 220:000$00() 

:JOG: 000$0001 244:000$000 
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VEHBA 27" 

· Instituto Biologico de Defesa Agricola 

(Decl'eto n .. H.355, de 1'.í de dezembro de 1\120) 

Pesso~l: 

l diroctor .. ...... · •. . .. . ... ... .. . .. . . . ....... 
;; chefes de serl'iço e de laboratorio .... . ..... . 
;; assistentes de servi<~o e de laboratorío ..•.... 
2 preparador8s . ..•.... . ......... ;~ . ... .... . .. . 
1 chefe elo Campo do Experirnenta</io .... ... . . 
2 auxiliares de servko . . . . .. . ...... ..•.•.. .. .. 
1 clesenbista-photographo .. ...•. ..... .. .. ..... 
1 bibliotliecJ.rio-c:;cripturario ......... . .. .... . 
f esc;-iptura.rio-archivista .........•...•.. _ . . •. 
1 dactylograplto ...• . . . . ... .. , . ..•.. ... . ..... 
·1 porteiro -continuo ... . • : .. ..... ; .........•.. 
1 corra10 . .. . .........................•....•. 
f capataz ...•. ...•• . . .. .• ~ •••...••........•. 
:; :>eerentes (salario mensal de J 50$) ...... .... . 

Material: 

Ord. 

-
9:ü00$000 
B:~oosooo 
3:600$000 
4:000$0 .. 0 
2:400$000 
4:000$000 
·k000$000 
3:G10$000 
2:400$000 
2:400$0JO 
i :600$000. 
1:600$000 
-

Grat. 

3:600$000 
4:800$000 
3:2005000 
1 :200SOOO · 
2:000$000 . 
1:200$000 
2:000$000 
2:000:'.lOi.iO 
·1 : 800.)000 
1:200$000 
1 :2)0;)000 

800$000 
800$000 

·-

Objectos de expedieute-;. e:litacs, impressões, encadernações, gravúns, livros, 
revistas e outras publicações scientificas •.. • . ...... .... ..• •.••.. .. .. • . 

l.ustrumcntos, product03 chimico.:;, vasilhames, gaz, elcctl'ieidades e de3:pezas 
rniudas r. evcn tua.os , comp1:chendendo o pagamento \]Jensal de 70S para 
aluguel de casa do porceiro ..••.•• .•... .... ...... ••... ..... .. .... ...• 

Pespeza de insrnlla<;.ão , comprehendcnclo mobiliario; mostruario, l!onscrvação de 
c~i ficio, ind11sivc do c~mpo de experimentaçãu e demonstração, diaeias, 
a.indas de custo, substituições r egulamen tares e pagamento de pessoal 
assalariatlo ......... _. .. .. ..•. . ........... . . ....•.• ....•• .....• ..•. .. . 

Total .da \'Crba .... . . ...... .. .............. .'. ..... 290:000SOOO 

YERRA 28ª 

Serviço.da axpurgo e Benall.ciamanto da Cereaes 

(Dccl'Cto n . H.3~7, de ~H de setembro d~ i920) 

.Consolidada rl 
papel 

3:600$000 
72:0003000 
48: 000$tl00 
! 0:8008000 

ü: OOOSOOO 
7:2)03000 
6:000$000 
G:OOOSOOO 
li:400$0JO 
3:600$000 
3:600;000 
2:4005000 
2:4.00SOOO 
9:000SOOO 

Yariavel 
papel 

( .. -
"" -

rn:ooosooo 

i8:000$000 

,.O:OOOSOOO 

Totnl 

Consolidada · 
papel 

t 8G: 0·00$000 

i 8ô: 000$00fi 

Variavel 
papel 

:1 Ot : OOO)O:JQ 

{04-: 000~0011 

Pessoal: Ord. . Gra t. 1 

~--.~~n~,,p ..... ~:1~11~1.~u~1"~u,~~.1~1. u~.•.•. •. •. • .. •.•.•.•. -.-.. ~.-.-.-. -•• -.-.-.-.~. --...... --~~r'l"'T. 0~1v"1"tv~~vvnrru~~,~l~:õ"vim:u~nn;uvuirl-~~1n--~. :"'rll....,"'U~~umutt1Url-~~~~~-r,~~-~ -·~1--~ 
! escriptura~o.... .•...... . ... . . ...... .. .. .. 4:000$000 2:000SUOO 6:0005000 
1 agente commcreial .. .. . .. . . .... .. . . . . . . . . . . 3: 2ous·100 1; üOO;)O'.JO 4: 800~000 
1 encarr0gado elo> armazcns . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3: 2oosnoo 1 : 600$00() q,: 800SOOO 
2 9)n fercntcs.. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . 1 :400$000 t: 200$000 ·; :2005000 
1 encarregado das machinas • . . . . . . . • . . . . . . • . 2: 400~000 i : 200$000 ;; : 600$000 
2 auxiliares <lo encarregado....... .. .. . ... ... '1 :601$000 8005000 4:800$000 
l c;mtinuo. ..... .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ·1 : 600SOOO SOOSOOO 2: 4005000 

~Ialerial: 

iJ l,_icctos de expediente, acquisição e c0merv<>ção de machinas de escrevei', 
publicaçõe3 ele cditaes, boletin;; e outro3 impressos no interesse do serviço 

Consel'va-ç:\o e custeio das iustalla<;õe3 clcctric:1s compreheudendo apparelhos 
telephonicos , energia e consumo da gaz .. . . .... . . .. . . ...... ..... ... .. . 

í':ua;despeza3 de installação, inclusirc compra, conse1·va-çilo o concerto de 
maclüuas de expurgo e beueficiarncnto e de todos os seus acces!orios, uten
silio~ e ferramentas;_ combustível e lnbrificantes, diaJ'ias, ajndas de custo, 
µas:;ageus e t rasport83 do material, despezas imprevistas e crnntuaes e o 
pagamento de i:.crrnntes, .trabalhadores, guardas e opernr ios neccssa.rios 
ao serviço ......•..... . ....... .. ....•. ........ .. ..•.. : ....•..... ... 

Total da verba. , ••. •. . ... . •.. •• , , , ....•• , .. , . . • :l-i;; _:O )0$000, 

Anna::s da Camara - Y;_.l, XNI - Par;. 318 - 3. 

3:010$0úúl 

30:0005(100 

6! :000$000 

48 :000$000 

1 48:000~000 

97:ooo~ooa 
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Ern.eilda n. 20 

A'J r>rojecto, accrescente: art. 5..:: 
!)~ auxilio~ 1,rmredido;; na vel·ba ~:.!". eon,:;igna;:ão L'X. sõ 

S<'rão pagos depois de comprovação. perante o MinisLerío ® 
,\~ricu!tura. de ~ua. _natureza. de ins_tit1:1los de ensino ag~c
noniic(l ou vel,errnar10, techn1co-prof1ss1onal, ou commerc1aL 
~~ de ~erem estabelecimentos agricolas, de creação, de c~
tber.bcse, ou itl.dustriaes. Os que já tiverem recebido sUbvé!?.
ciim; ou auxílios no exercicio paesado ou nos :'.l.llteriol"cs, não 
iiolt-rão receber as aovas .subvenções sem que tenham pre.-:;
tado wntas da applicacão da ultima, apresentando relato.No 
~os ~ervi<;o$ realizados- no armo preeoocntc e docmnenta.cão do 
t~da~ suas despezas. Approvada pelo Ministe1·io da Agricu:
tura a prestação de contas, serli ordenado o pagrunent.o ·cta 
nova subvenção em prest.acões trimestraes ou semesti:-a.es, ou 
rir H~na ~(í YCZ. a juizo do . .'\Iinh:t.rn.». 

e~tPS aUXfüOioi não po<le1·}io jâmais Scl' applie;;.;,lo_,; i"!n pa
ga!neil~OS de pessoail. mas sim. em acquisição, pelas ínstitui
~'ões auxiliarl~s. ct~ imi:noveis necessal"ios ao Mu funcc-iorui.
ru~ntu, cm ampliação ou adaptação de immoveis pertenceows 
ás mesmas, em construcção de bemfeitorias ou depen<:tencín~ 
neceiisarias ao pr"eenchimento <fo saus fin1', em ·lractores arr-i
colas, mot.orei.:, machinismos ai;ricola.s, ínstallações elect.rica~ 
e :i.1!00-caminhões pata cargas, isto quanto aos insti1utos ou 
~l.abelecimentos de ensino agronomico .e veterinar"io, e quant.(I 
a sociedades e estabelecimentos agrícolas ou de eriação; e 
qu:mto aos estabelecimentos on institutos d() ensino tecbniô-0-
P:Missional de outra ordem, commercial. ou de cathechese. 
,,J pcd~rã? ser empregados em aequisiçõe;; uc immoveis para 
ns m~t.1tmçõcs. ::iuxiliad~~, em ampliação ou adoptaç.ão de im
l!1<1\'1J1~ a €lia pertencentes. em 'Jonstruc~ão de bemfcitoria,<; ou 
ul'p~nde71cias.. desses immoveis. neces:sario ao preenchimento 
<los S~U;<;lfi;ns •• e ~m material indispensa'."el ao funccionamento 
lf~m1s mstitmcões , . 

O SR. PBESIDENTE-0 Sr. Deputado Paulo <lc Frcmtiu reclamou 
coutra a accoitaÇã.o pela. Mesa. da emenda. n. 22. 

A M0S3. considera. a emooda perfeitamente regimental, por isso 
~uc clla apenas regula. o modo do applicação das snbvenções contidas 
~o dio~m<inlo, estabelecendo fiscalização para. a bôa. execução da. 
me da. 

Por· esse motivo submetto a mesma emenda a votos. 

_o s:r:-. Pa.:a.to de Fronti:n. (para cricaminhar a "L·o
taç~o)- ~r. Presidente, havendo v. Ex. resolvido que a emenda. é 
~p~enta1, Mo tenho a menor o~jecção a fazer ao modo pelo qnal 

61 interoa foi interpretada por V. Ex:. 
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. Cllarnarei agoF~ a attenç:lo dos honrados collegas para o~ incun. 
vementes, de mer1t1s, da eIJlcnda : fai-sc umu. alteração proíuutia d~ 
a.ccôrdo. c<>m a qual o:; estabelecimonto:s df:\ ensino que terã1) ;is 
subveoções, em vez <le as pode1•em cmp1·cgar om pc.-;soal C\ n1ac; ~:·iaJ 
someot.e as poderão a.pplicar em material, e ent dct1wmi mLdas c•.•wli: 
çOOs, llo que lhes advírá. grave prejuizo. 

Era. simplesmente o que eu desejava . poudet·ar á Carnara. (M•ii11, 

bem; . muito bem. ) 
Approvada u J'l.!frl'ii.Ja ·~ruc:nllá r1. ;!U da Cumrni.,.~•-1•1. 

O Sr. Paulo. de Frontin (pela ordem) requer a vet•ifi-
1'. ai;.iio da votacüo. · 

P1·01:euendo-sc: ;i .verificação da volac.;ão, t·cconhc~e-~c l1!
rum volncl1J ::-. Invor ~:? _$;-Q, Deputados, e contra, uovc; to
tal, 5·l. 

O Sr. P1·esidente - Não ba numero. 

Semlu vi:frvel H '!'alta de numero d3ixo tl•: mandar Jll'u<:cd~r 
ú chamada. 

Passa-~c· á:; 1md ci·ia .~ 1·11i oi.scussãn. 

1" di~ussfiv do prnjecto 11. 4 ·iD A, dó 1 !) :o. au Lor iz:t11d11 a 
,promoção ao posto de seQ:tmdos tenentes do~ frr.!l subajuda11-
tcs ma.chinist.as qtu.o não completaram o TCllll'.\•) exigido P•' ia 
lei n. 3. 631, de i91S; com parecer faYot·av::I da:; Commi,:-ii1:" 
<lc Mal'in.ha e Guerra: e de Finanças. 

Encerrada e adiada :i. votação. 
i • discussão do projecto n. 32$ A, de f \120. a.utot'i~audo 

o Governo a despender 200 :()(}()$ com a con.:;~ruc(;ü.o de uma 
estrada. de roda.sem n<> Estado de Sergipe; 1:om substitul i1·11 
da Commissão de Fiua.nca.s . 

Encerrada e adia.o::i. a. vot.acão. 
Discussão unica do parecer da Commissão de Fiu::1n1;as 

sobre a emenda offerecida na J• discussão do projccto mi -
·mero 53!}, de 1920', autorizando a abrir o N'etlito c.spcciul d•.· 
··1 :598$2i5, para pagamento de pensão a n. J 'clia ?llattiu:< : 
tom parecer da Commissãó de 1''inanoas, f.:i.Vora\'CI :i. cm i: nda 
p.\rú. Sel' dest.acada e constitufr projeeto er1~ scparadt•, o :i ~ 
sim submcttidrt a seu c.."tame (vide vrojccto 11. 53~ A, d " 

'1920). ... 
Euccrl'ada e u.t.liada a vot.a1~ãv. 

Discussão unica da eme11dn do S&nado no nrojcr;: 11 11u 
rnero 329 A, de HH9. da Camara dos Deputado~. ::;obrP, :1 pr1· · 
j'ercncin do:; · JnspectoI"es que serviram na Commissã11 11,.:·-· 
don, po "~l a nomoacão na ncpart.icilo Geral <los 'l'elcg1·api11»< 
com parecei· cunlrario da Commissãu <le Con~Li.tuicã.o <l ,IL1'
.tica e voto cm separado do Sr. 'ruriuno Co.mpcllo (vide p1·1•-
jecto n. 601, de i~20). · 
. Encerrada e ad'iada a \'Olação. 
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.Discussão especial do projeclo n. 629, de 1920, (reda
c.;ão da emen~a ap·prova~a e destacada do pro.iecto n. 510. 
du 192'0), abrmdo o crechto de 2 :935$, para pagamento ao 
bacharel \Valdemar d·e Avellar Andrade e a Candido Venan-
cio Pereira Peixoto. . · 

EncP.rr-ada e adiaria a votação. 

O Sr . Presidente - Esgotadas as materias em diseussão. 
vou Jevanbr a i;essão designando pal'a amanh~, a seguinte· 

ORDE'M DO DIA 

Continuação tja vota!:·ãO do projecto n. 337 e. de 1920. 
!i:.ando a despeza do Ministeri o dn. Agr'icultUl'a. Industria e 
Commer.cio pa1.·a o cxcrcic.io de 1921; com parecer ca Com
miS$ÚO de Financ.as sobrr. as emendas apresentadas {emenda 
n. 20 da Com missão G s eguintes) (3• discussão) ; 

-Continuacão da votacão do pro.iecto n. 589 A, de 1920, 
do Sena-do, estabelecendo as -condições a que se ;ie.vem sub
meUcr os cstrangeir'os r esi<lenLes no Bras il para o fim de 
obterem o titulo de naturalização; com parecer da Commissão 
oe Constitui.;ão e Justiça sobre as ·emendas (emcmc!a n. 3 e 
seguintes) (2• discmlsão); · 

Votação do projecto n. 575 A, de 1920, ·autorizando a 
abrir' o credito de 41 :800$·, para construcç.ão de uma linqa 
lelegraphica entre Piedade e Sorocaba; corri substitutivo da 
Commíssão de Finanças ( i • discussão); · 

Votação do projooto n. 631, de 1920, abrinrln 9 credito 
especial de 13 :083$333, . para '..Pagamento a RandC'lpho Couto 
(2ª discussão); · 

Votação do projeeto n,. 632, de 1920, abrinõo o credito 
esp~cinl de 26 :454$223, ouro, para pagamento ao Lloyd Real 
Hollandez (2ª discussão); 

Votação do proj ecto n . · 633, de. i 920, abrini:lo o cred1to 
especial de 2. 000 : DOOS, ·para. pagamento de subvenções de
vidas pela construccão de estradas de rodagem (2" discussão); 

Votação · do projecto n. 634-, de 1920, nbr:,h1do o credito 
ospccia.l de '• :055$4011, para pag:imento a Guilherme Pereira 
de :\tesquita, Oscar Jorge Pereira e Miguel Souto Mariath (2" 
discussão) ; 

Votação do pro.icicLo n. 234 A. de 1920. despNidendo até 
150:000$ com a constrncçi.io de· linhas teleg1·aphicas de 
FP.1·ros tt eslaçüo de Escura e nc i"erro!I a 8. fl'•mingos <.lo 
Ilio do Peixe; com parecer favoravel da Commissão de Obras 
Publicms e substitutivo dn de Fino.ncas (i• discu~~ão); 

Votação do projecto n. 2&6 A, de 1920, tran!:'rerindo ao 
Estado de l\linns Geraes, mediante accôrdo, o material <les-

e. -Vol. XIII J 1 SI 
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ti nado á na:vc!;'à\~ão do S. Francisco; com parecei· favoravcl 
,da Cornmissão de Firnm\"as (1" discussão); 

Volaçüo do proj0cto n. 317 A; de 1920, auf.0rh.ando n 
crcação do cargo de :.imoxarifc dos Correios de ·Minas: com 

J>arcccr contrario da Comrnissão de Fina.pças ( 1" oisc~&são); 

Votação do projccto n. 570 A, de 1920,. auLcri:;o.ndo a 
abrir- o credito de 2J: 140$, para a construcção c!e uma li
nha telegraphica entre Xiririca e Yporanga; com subsututivQ 
da Commiss'ão àe Finanç.as (1º discussão); 

Votação do pro.i cela n.' 115 ·A, de 1020, considceando te
legrnphistas de 5" classe as adjuntas da Repartição Gct·al dns 
Telegraphos, com mais de 15 annos de effcctivo serviço: com 
paroc:cr contrario da Commis.;;ão de Finanças · (1" 'liscussão); 

Votação· do projccto n. 257 A, de 1920, elevando á 2' 
classe a Agenda ·Postal de JaquariUnga; com trnrcccl' con
trario da Commissão de Finanças (i• discussão); 

Votação da emenda do Senado ao projeclo n. ZO!i , de 
1920, da Gamara. abrindo o credito supplementar c'li\ ::l52 :000$ 
.á verba 3• {lo orçamento Yigente do Ministerio d:t Viação r. 
Obras Publica~: com parécer da Commissão de Finanças fa. 
voravel ú rcferi<la emenda (vide projecto n. 204 íl, de 1920) 

· (discussão unica); 

VotaQão do pro,i{'cto n. HO A, dê 1920. mar;dando t-n
trega1· ao Estado do Maranhão a quantia de 895 :272$75i. 
ouro, arrP.cadada. pela Alfandeg-a de S. Luiz; com substitutivo 
da. Commissão de Finanças (2" discussão); 

\ToLar,:ão do projeclo n. 582, de Hl20, abrindo o cre
dito cspeeial de 3: 276$313, para pagamento a Manoel Qui
rino Jorge e Ame1·ico José Ordano (2" discussao); 

Votacü(} do projc.::t~ n. 597, de 192:9, ~a.brindo. o cre
oito especial dP i : 277$1 ::JG, para pagamento d'e differença de 
gratificação a Eduardo ~,rancisco dos Santos (2", discuss5o); 

Votacão do projccto n. 586 A, de Hl20, considerando de 
utiliciad0 vubl ica o Club de Regatas do Flamcng-o; com pu
recer da Commisstí.o de Conslituiçãc e Justiça (1" disuussuo); 

Votar.ão do projec:to n. 63CT, de 19':'<1, autorir.undo n. abrii' 
concurr,!ucin. publica. parn o estabcléCimento de urna linha de 
víuciio mari lima cnh'o o Rio dn Janci t'•) o Nitheroy; com oub· 
~4ituLivo das Commissües de Obras Publica» e de l·'inanca~ 
(iª discussii.o); · 

Vota<_!ÜO do projecto D. 3G() e, ilo 1 :)~~), rcg•ulando o S('l'· 

vico de avincão (3" discuss:t.o); 
Votac.ão do )?rojeoto n. 6.H, de l !l::l1J. (t·eJar<.,:i.o da N1ir11-

da approvada e destacada do projecto n. '143, d.: rn~O), alJrln-
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do m·edito para a creação de um hospital om Villa de Cal-
das Novas, Goyaz (discussão especial); . 

Voüu,;ão do projecto n. 449 A, de !920, o.utoriiando a 
pl'omooão ao posto de segundos-tenentes dos t;:es subajudan-' 

· tcS machinistas que não completaram o tem1)o exigido p~l::l . 
lei n . 3. 46á, de 1918; com parecer 1'avoravel das Comm1s
sões de Marinha e Gucr·ra e d~ Finanças (1ª díscussão); 

Votação do projcct.o n. 328, de 1920, autorizando o Go
verno a despender 20-0 :000$ com a i:ionstrucção de uma cs
Ü'ada de r odagem no E stado de Sergipe; com substitutivo 
~a Commissã.o de ;Finanças ( 1 • discus$ãô) ; 

VO'lação <!o projecto n. 539, de 1920, autorizando a abfrr 
o orcdito especial de i :598$275, para: pagamento de pe::::.siio 
:i D. Julia Mal'tins; com parecer da Commissão de F.inança$, 
favorael :í. emenda para ser destacada e constituir projecto 
em separado, e assim subme~tida a seu exame (vide projecto 
em separado, e a~-sim submetitida a seu exame (vide proje!.:t'> 
n. 53!J A, de 1920) (3• discussão); 

Votação da cinenda do Senado ao projeclo n. 329 A, de 
iDHl, da C13.mara dos Deputados, sobre a preferencia dôs in -
'5pectorcs que serviram na Co.rnroissão Rondon, para a no

. meação na Repnrt,ição Geral dos Telegraphos; com parecer 
contrario da Commissão de Constituição e Justiça e voto cm 
separado do Sr. 'l'uriano Campcllo (vide projecto n. 601, C1e 
i920) (discussão unica); . , 

Votação do proJecto n. 629, de i920, (redacçã.o d!l 
emenda a.pprovada e destaoada do prijccto n. 510, de 1920} , 
abrindo o credito de 2 :936$, para pagamento ao bacharc;l 
\Valdemar de-Avcllar Andr~de e a Candidi Veuancio Pereira 
l'eb:oto (discussão -especial) ; 

Votacao do projeclo n. 326 A, de 1920, regulando a loca
i;áo dos predios urbanos e dando outras providencias; com 
parecer sollre as emendas offerccidas er 3• discussão e voto 
cm :;cparado· do Sr. Deodato Maia (3• discussão); · 

Votação do rcqucriment.o n. 79, de. 1920, do Sl'. Maurioio 
de Lacerda, pedindo informações sobre concursos de medioos 
da 8aude Publica; 

2• discussão do projccto n. M7, de 1920, ostondondo ás 
praça:; da Armada os favores concedidos ás do Exoroito polo 
arL. 1 O da lei n _ 2. 550, du 1871 ; com pla'eoer favoravol dn 
Commissào llc li'inan1:a~; 

Discussão unica l'las emondus do Scu1Ldo no projecto dn 
Cumara, n. 181, de 1920, norindo o credito de 100:000$, ó. 
' ''l'hrt 30", do orcnmcnto do Ministcrio dn Jufs~ª e Negocios 
lnLcr iores; com parecer favoravel da Comm o de Finan
ças (vide projccto,p. :181 B, de Hl20); 
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. Obras de e:l115Cl'i &Çi O, :ida~t1if1.0 e outras quo forem n c~s~Atbli á mlrlU lcncão 
o (f~uvCJh'iunmlo do !l:>Niço; ctmsrn:vaç.l-=' e dcscnroMmcnto de cslr;a~as 
d<! roda,01n que interessem á COJnllumic:oç&O de _9U•l-,uer das de(i.et1~nG186 
do mirn1Le1·10 com os cen!L'O!I c.ommerd:ae.1, eata<'tJ'aS da cstradss do- ftirrt> ou 
portQS. de embólrquo me "hnto a~cordu com aa •1.1~01·1da.Jea tocaea :w1111u·e · 
que 'ª tn tar do ttaJ ' al.ltrtas ao traOli~ pttblh:o.: trabalhos da ittlg~ç\o e 
drc.m1guin intcn.:ss:an,lo não 00 01 ser,tç.:m dn mfo1storlo com1> quatqur.( ~na 
agrh:ola. ondo hn.Ja oom·cnlencla de 60 f;ucrom 8MOO tt:il~lbos com auxilio 

... ·;. · do Governo o cl~as imp..'"l!'"is•.u ou evonw.,,~. CtH11p1ehotuicnrl~..c ato 
j· jOdo! Ú"ll •ei·~~ a.ci111í1 ~pcdlll'.U.tl~, tu1lo o: 111;11Urll'll .cm110 Q p:\gamcnto tSO:OOOJOOO 
y · ~. do opc,:atiOi e. lrabalhad11res ••. • •.• · • • • • • · • · • • .. • • · • • · • • • • · • • •• • • · · _. • 

~';,.. Pnl'a. 0 :sc:nil;o de inlcroifiuçlo d~ pr.:ducç;io nse·ooal, couiprcbcn~o: l t1: com· 
::-· 

1 pr;i. 0 erql).l)agotu de pia.u1u a sementes p~r.1 dlstdb l1ição gr.atL1itia aos 
: • , •crieu\t.ote e outros 6m n);Ul.i mcntaf'CS ou par.-. sarem cci.lklos polos pnr 
: ":. · • os mantlasks adoplAf pelo 111lni~teri,n; U a aoquisiçlo ~ :tdul;os, co~eotJ· 
~~ ~os. insooticldo.• (l rl:ndc1~as FiU';\ i'ttendor éll uccess1dat.I~ dn e~, v!~o o 

4 • ' '9U'ª C'1.l l\O ~ lll'eGU do CU$to, aos agricu\t.()ttS e ctladoros iqlsLI_•~ no 
inittcrio o de macb\nas e r~rramMb11 do à -~ · · . .._ sor~m ced.1d~s nat 

·mo a P1nen1odo sw '"1oa 1 

r~·! •J cJ;i !! '"º~·b:1s •.•• •.. ... • .. . • , • . . 

VEHOA i-:.• 

(Oeorelo n. H.323, de agosto d<i l9W) 

OrJ. Gi•at . 

. '~ !j~~~'t':"~o~~iÕ~'.'.: :::::::::::::: ::: :::: ;:. •::== !:: ftl:~~ 
. 1 cbere de laborator1o (conll'Jotado).......... .. g:ooosooo • :ooo;ooo 12:0008000 

1 •s•1>lelllo •gmnomo ................ -...... .. 5:00~$000 t:fO JSOOO 8 :4008000 
1 photr,111ie<yrapho. ..... . . .... .. ..... •• ... .. .. &:OOOJOOO 2:0001000 6:0005 
~ "'cr1pturarios .... . .. .. • .. .. .. .. ••• .. .. .. .. ~ :200!(00 ! :GOOI OOQ ~:0008000 
.a cscro; en t<"-'.dactylographw ••••. . •••• . •• •.• • , 2:tnosooo t :2DOSOOQ . ;:1'00SOOJ 
t porteiro ronl1nuo... .. .. . • . .... .•• .. • ...... 2:000SOO-O · 1 :OOOSOOO 3:0005000 
t scrrcnto (:;ala.rio measal de {~ r)Sooo) . . .... , • , , ••. ••••••• , •••• , • , .... • .. ••.• 1 :a.oosoor.i , _____ , 

C:nmp09 dll somtntcs 

-~ ~~~o~~~.~lt;,~~;:::: ::: : ~:::::: ;:: .. :::::: ::: 
~ Q5Cfipturarlos:; ..... . . . ........ ..... , •• ••.• . •• 
:> mccanieO'::I •••.•• , ........ . ..... , , •••• , .• , •••• •• 
ii j urllneiros-ho!'ticuU.oros •••• ;., .... ..... • 4 •• • 
j roitom ••. •••.• •. .. . .•..•. . •. ••• ~ ...• •• ••.. 

M:lCcriaf: 

Ord. 
G:'IOO~OO~ 
2:Hl&S667 
2;Mm000 
2:0003000 

· t:OOOSOOO 
.f : ij(){jSOOO 

Or•t. 
.u.oosooo 
1:333$333 
!:2001-000 
j :000$000 
1 :OOOIOOO 

8001000 

ObjOdO!I de cx1$liente, a0qub.~ tt= m nserta.çlo· dC mae1Jiuas riB eu.:ro,er, pu
blicações de editace, bots!ln~ a question:u·ios no Interesso tio scrvi<:o •••.. 

l'• rP- tle~pesu da in~tafü1v.'lo1 comp1'6he.ndcndo (ompr4, roruel"Vação o coneet"
t.Ct! de macbin<ts, instnuuontos. ratrameuu.s, oto~liO!l agricolu e arroios; 
aeq ul:il'i:.o, trata.menta e alll(;ut-t de anfm:tcs p.a.rn. o .iarv~.o. semen tus, 
a~l 11\Kls , ~nsoclícklas, füng ic kl11s. cornbustlvel o l u briti:c~mtca R matut·ial 
ncctia:u·.._, ;o,05 h .OOr:.t.:.rl\J'S; dh.1ri:i s 0tj uda.11 do c1~. fUt~~~ e ll."Afl.11· 
porto tlc [lC!'ISOal e mn.tcrial, de..~1JC!ra~ irut>rcfi:>t~s e Cl\'Onbmos C'- l>~ga· 
1llC:nLl• do pcuo&1 dll\ti~ta e 115~1lrari:1do 11cces~u·J11 ;i.o sor\·ii:~>., . . . , . , , • • 

4S:OlOSOOO 
20:000$000 
18:00\lJOOO 
lo:OOOSOOO 
rn:ooo 
IS:OOOSOOO 

J.0'51: \ (1()8600 · -~1l. :(,.()0$004J 

18:000JOOO 
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VERBA 27• 

11,.•li•uto Blologlco do Dot .. • Agrlcol .. 

(lloo1·oto ri. H.J5õ, da 15 de dazenlbJ'o tlo !921l) 

1 :<[h'êCtOt' .•••.•••••••••••••• • • • • · • • • • • • • · • · • 
·:i c:hercs de !!eniç.o o do labOratol'io ••••• , •••. _, 
:; a.isi•ton~s de •ervi<;o o de lauoratorío .••.•.. 
2. prepu·~d·orcs .. ........................... .. 
! choln rlo Comro do E'11ol'irncnla<;lo ........ . 
2. &uxiliara• do 3crvl~.o ............... , ....... .. 
l dos6ubista.Mpbutogra~11Jo ..•••••••••••••• , •••• 
{ biblíoU1cc.i1·(().cri;oripturario .•••••••••• • ••••• 
1 os<djitur.\rio·archivlsto , , •• ·.,., ., ••. , ..•••• 
1 dacty!Mrapho .......... , .............. , .. . 
i po1·tcit·à-contfnuo .. , ••••.••••.••...•...••.. 
l corrctrJ ....•.••.. , . , ••. ; ..•.••••. • •• ~ .•. • • ~ . 
1 c.pola·i .................................. . 
ii sorl'cntos [Slllarlo roemo\ da JõOSJ .......... . 

Matorí3l: 

9:600$000 
1UOOSOQO 
3:000SOO~ 
:,:OúOW•O 
2:•003000 
~:ooosooo 
~;000$030 
3:~?08000 
~:400$000 
2:>'JOSOOO 
1 :600SODO 
1 :600SODO 

Grnt. 

3:600$000 
4:800SOOO 
3:200SDOO 
!;100$000 
2:ooosooo 
! ;200SOOO 
2:000SOOO 
2:0DOS003 
i :soosoo~ 
{ :2il-OSOO~ 
1 :IOOSOOO 

SOJJSOOO 
eoosooo 

()bjcct.Qi!. da axpedieutc, cJit.aes, impre!l'l.lla::i, enc~dotna<;:ôeS, gt·a vuras, li·i~'os, -· 
· J'O\'istas e outras pL1ltlicaç.ões sc iantificas. ...................... , ..••.••... 

lnst~umentos, µroductoa chimíc'.J', va~lhain~s, gat, elcci1icidadcs e de;peza• 
· miudas e ovcumac3, oompl·chondor\tla n pnga,nonto mansal de 70'.6 pal'a 

aluglJ{?J d!l caso do portei~o ........................................... . 
D~peza de insto.llil.4/liO. comprebcnd1~ndo moblllarlo, mostrnario, eonsorvaçllo de 

~d:tlcio, imiln~~vc. _rln c~n1pri de. "!;;llM_im~ntar;l\11 r. rlf'lmcm~trnç?ir>, di:>.1'!::'1~ 1 
a.J1Jdas de c1Bto, s11bst1tm<jÕC3 regulamentares o pagnmcnto tle pes.so ci. I 
as!l'itarhuJo •• , ••..•.••....••.. , •••..•. , •... -................ , ••••••.•. 

Total da vcrha., •.. . .••..••••....•..•..•..••. , .. 

HmllA 2&• 

9tr1"igo.d.s wz.puTào e l3•n1Aci1tnl!ntO d• ~rea•s 

(D~fTl'fCl n. t t.:t·; -;-, de ~H di! sotcmbrõ de -t<J2fl~ 

\'ç·-~i1l ·. 

11 ;,.-.ri •r~··11·l< " •' •1 . , . 
,.. -.. r i;:, • •1 r ~.r1'1. ... 

'';!;· ,_1·1 1 r ·,,.1•: • (·1·i--I ..• 

~ :.-_:;~ ;::,:i·.,:: ~ t - ~ ·:~ ~I: lfl 'I/'! '! ' 

l '>l 1t'it~l'l:l; 1d r1 ri.111 }ll,--.,1) d 1J.'! ') ,. 

!: ri.1 d1ir.t-~.-· .],, •:1·• -\fff·;•;irl ... 

'"' •' 1' ;r·+V• 

1J : lj (ti J 6 tJ~ j~ j 
'i -(J(HJjl.IO(J 

:1:itJIJ.S'IUO 
'.1 :(~(!(1~1111[1 

1 ~\10$1.P.l!I 
~:HllJ.5\t\tll 
l :ijU:t6UlKI 
t :1;1111So•.1U 

~ ' 

~00:0001000 

lírnl. 

-'1-.lllHtSt.MJ\J 
2:Ullll~VN 

1 ;orn~so-w 
l:li!itlSUIN 
t :~OllSll01! 
J :2!1111till!J 

~OllSIMl\I 
HdtJ~IJUr) 

C()rnlc1lida•~ .. 
Pªl~<'-\ 

:i:(;\)0$000 
72 :ooosooo 
·~;0006000 
i0:81lGSOtln 
6:0808000 
7:2WSOOO 
&:0008000 
6 :0008000 
~:400SOJO 
3:6005000 
3 :ooo ;ooo 
2:>110$000 
2:oOOSô(IO 
9:000$000 

! 1: '1v1_1sl10 l' 
\1: \IUOSUOD 
l :3UtlSOOO 
i: HIJ\1$000 
; :20IJSiHllt 
3: ounsooo 
l:~OllS>JUI) 
~:·til l~t1f)tl 

YO'l.rii\l'Ol 
papol 

IG :OOOSOOO 

70;000$000 

3:\l lüSOLlúj 

30:t>tJ<>$tll)O 

Gl:(IOOSON 

l0ó:00ú$0lO 

186 :000SOOO (0}:000~00 
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b). A~rcndil:_ado A.,.rieola:s d~ Satuba, ~o ~t.ado d~ Alagôas. da Jo_ru&iio~e 
· S. Fra.ncisoo, no IMarlo da Babi-a., e do S. Lmz da. M1~~, no Hstado d~ ílLo 
·G1·anao do Sul (do 2•·cla,,o). 

(Oecreto n. B.~iO, de 30 de ago•tode i9H; decreton. {S.268, de 28 de· maio 
·. d111!919; docrnl.on. 8.617, de8dema·r~de!9Helein. 3.23·2,dcSde 

janeiro de HH7 e decretos m. s.:n1~, de to de novombro de: i910 e-8. 702, 
de.~ do maio de !9tl). 

4~-dil'Ectore~ ..• , .. , ...... ·, ..•• , , • , •• , ~., .• , • , . 
i me.dicos ••••• , ••••••••••••••••••••••• • • • • • • 
4 auxiliare3'agronornos. , •.• , , ... , , •.• , • • • • , 
4· e~a.rjpturarios. ..•..•.•.•..•.....•.•. : •.••... 

. ,oc chefes ds cttllur ........................... . 
-!- praresoorcs primarios ..... , . , •.. ~ .•.•• , ...• , 
4.-J adjantos de pr.otessor prlmario; .... · ...•... ~. 
ii: ec.ononioo •.•••• , .•••.. , •• , • , .• , • , .• •-• •••.• , , 
1. OOf'lSOrl'ad_oras-inspectorcs do ah1mnos1 sendo 

-----a.ru, par1·s-.-r;ai..-de Mi!OIÕ<l•· ••••••••• ; •••• 
<i· pra.ticos: do iuduslrias agl'kol3s •••••.•••.••••• 

~:000$000 
3:200SOOO 
3:200&0000 
2:i00~000 
2:ioo1000 
2:000SOOO 
i:oOOSOOO 
1:60JSOOO 

2:ooosooo 
! :600JOOO 
i :0005000 
! :211030 10 
! :20~8000 ' 
l :OOJSOOO 

aoosooo 
8008000 

r..on,..,llol"d"" 
r~pcl 

2~:ooosooo 
10:2003000 
H:2oosow 

I iU~~~~~ 
i2:GOOSD'6 

9:600SOOO 
o:ooosooo 

·U:OOOSOOO 
9:6COSOOO 
12:~00;000 

"Yt\l"Jll.v ot -=1 
p • [lt!ll 

Ccn:oolidniJK 
papel 

. s metre.; de omciuas •..••... ' ••. '.' .•. •...•.. 
i po:teit·os-contínuos .•..•......... , •. . .•••.. ; 

{ :0008000 
! :60)500) 
1:600300), 
! : 600~000 

~osooo 
800SOOO 
8003000 
soosooo 9:600S000

1 
............. , ln:BD0$000 

l\fateifal : 

·Jh.pe(iienfA, a.eq11i-.li;.,'ll) .te J-cvi'Jt.:i.~ C jrrrnitQS: '!l<'ientifiOOs ·e dC íntere9!Je &grkoJa; ' · 
· pnblfca~ã.o de edítaes e despazas miud&sJ inclusive o ruatcdal para. o- asseio 

dlS repartições e suas: dependencias, sem10 2:000S para IlarbaconA e .a: 000$ 
p11.rtt."osdc1uais ...................... ;,,,, •••••••..•.. :.;; ....••.•..•.• ~ ••• ,.; •• , •• ,, 

~(OH!Js, material par& Jaboratotio, aulas egaliiuetas;materfaJ agrario. com-

~~~~:~~:L~;0 ~e~~~~;;~ id!t;1~~~~,s,5!:~fe:~t:d~bts~~;~;~~~t~o~~ef!1!i-
cidas e lnsectícidas; !I acquisiçil.o de _ma.teria prima e o mais .. que f~r uece:i
fiarfo á fabrica d0 consel'VB!!I do Aprendízado Agricola. de,Batb3cen1., isendo; 
fG:OO~S para Darbacena. c"2!:0.00S-para 03 dêrnaf!,, ••..•.•.••..•.•••.•.•••• 1 ......... . 

Diarias e ajudas do custo, passngeni;, fretes, carretos e d.e1peze.s da transporte, 
comprchcuderido a acquisiç~o n consérva<iàO de arreios e ·.-ehieiulos o os 
i'cspooth'os a.ccessorios:, de accóe\i.o. rom as n-acBSSidade:; de cada serviço; . 
a.llmenta·lj.ã.O, fer;•agnm e ,,.atamA.ntod~ anima63, sando; i2:-000$ para. Bar-
bac:.ona. fJ 40:0DOS tmraosderna1s .. ,. .............................. ,. ..••.•• ••u•••••••·•• 

Mllchioas, a.pparelho.3, imku.ment03, fortament.as, utemilios, aec.essorioi:i. e ma.
torla prhna pa.ra as omcinas; comlxu1fürcl e lub••ific.antes·para as mesmas 6 

~~r~e~~Yr~ ddC~~~i~~~'en~,~~~f~~º p0~~r~mb:~~!~ c~e~~~n~~ :~~~~! 
productos1 de ac.cól'dó coin o reguiamento, sentlo: !0:000$ para. Barbacena 

. o.30:0:03pa.raoJ rlernaJs .••.....••••.••. ; ..••.•..•..• ~················ ····~···•··· · · 
Ncdicamcntos1 droga.s1 ~·a...-!H'lamc e in:itl'uL11C11tos cirut•gicos i.-.a.ra 33 enfemta.-

1•ia.s e p'tl.umadas o de~pm:a.s ~wprovi~!.<ls e ev-e:nt11aes1 1uC\1Jsi-v~ o p~ga
mentci· de· serviço dcnt.u•io om proveito cios aprendizados, sondo: 10~8618 
p_!l·ra Ba1~baceaa. e 40 :OOOS parJ. os deo::ials .....• : , ...... , •.•..•..•..•..•. , , , • , , • , .• 1 •• , , 

Diarfa~, vestuario e alimsntttção- dos alUmn.os·o apremlitea·i irem d.e coziciha; 
roupas e utcnsilíos d~ refültorio e dormitorio, sendo: BO:OOO.S pirra. Da.rl:Ja1 

. cond. e ~i.O:hoos p!tra·os demais •..• ,,,,,, .•. , ..• , ....•• ·~··· ••.• :., •••.•.. ,., , ••••.•• 
Pal'a irn!alllaçoes no Aprendizado· Agricola. de Barba.cana, na.cessa·rias á. am~ . 

pli:açáo do cn:sim> Q augmento do numero de alamno:s e conclus10 de-ser-· 
i,·h;ct:dndispcnsa'fcis no o~ta.be.LeetmentoJ, •. : ••• , , •...••.•. ~., ••.•. , ..• j., •.••.••• , ..... , . 

-Para conc/usrio das installl!.ç<:Jea do Aprondizado Agricola de Joa;::eiro .•. , •..•... , •..•. , • , ..•.. 
SaJa.rí:JS 'do apont!l.dores. guarQ;i.s, fiseaes,· re:tol'eS, operarios, trab.ilh<1dorc 

rnnes, coõ5üihe!ros, s:erv-011~, cocheiroj, (°l\t1'0C~iros e molorbtn~i senda: 
40:000S para Bai'bacen• e !22:200S por• o.o domai, .................................... . 

u1· .... Eat!1.9Õe1 GGrHB ·dt Experlmenta'Jl'õ dt E&eadn.1 Bahiil e ·Campo• 
(Dccrotos ns. H.8?8 e i!.88!, de I! de janoiro de 1916) 

P.o:;soa-1: 

."3 diroctores (chefeade.,ecr,ão) ............... . 
'3 cbofes de 1ocçlo de agronomia ............. ,, 

.. a .ohofe~ de SiJcql.o do chimlca .•• ,, ............ . 
·.. ;a chore. d• sccç1o do hta!ogla ............. ,. •• 
?<3.0IC.ripturarioe ....... , ~ •.•.•••.•.•..••..•.••• 
í}3;cher .. de cult~ra ou ojudanl8 do~· •••. 

I
S ;PQ .. r(e;r .... OOO!laom. ••• ••• ••• ••. •• ••• , •••••• 
' ,, ... •!* (llllv!o .......... dc l00$000) •• ; ••••• 

r~~~W,'<::r .. · 

38:000SOW 

~2:000$0JO 

l.O:OOOSOOO 

1 

M:saosooo 

rno:B6llSOOO 

!OO:OOOSOOO 
~O:OOOJOOO 

!02:000SOOO ........... . GJJ:MJSUCO 
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. . . ; p.l0Sfgt111, 
r · · 11pm111U 11 CIYºº" 

·-~0·11~s1~uor eon.lsn•tAO 41 verba., ... , · •• · -. . -... . 
: ,· ~pciml°' o 1rah1lhad-Ol'I',$ 1·urfll0, 1 .. clu· 

/J';~~::f(•• · .·········· ·· ····· ....... · ... ' ., ..... ''''" .... ' .. . 
'' .. PomU11Uura do_ DtQ40ro 

'!~1 ; .. ; ,1,,, 1·,, 1 •••• • •• • ••••••• :,: 1/UfJ~~M'JO :!:bOv~VJO 
. '"_l""" " " " " ' ""' · " 2: 0011f:JG~ 1'.000SOUa 

; _ !J'°"l'lph<I ..... ..... .,. .. . ... • . i . IJ•MOOO LOOOltlO'J 

C1m11>lldaila 
. ii&P<•I 

~O :O<JOSO l•(J ..... ,. 

: · ~rólrv 1 .. 1ar1n roo111>I d•• wo~uoo, ....... ... .... .... ....... .. 
· il•~ort411o (.alarfQ 1nc11s .. 1110 1:;vsm J ................... .. .. .. 

i<; i•.10SOO~ 
3 :000$'00 
3 ;000$()1)() 
2:~oosooo 
l :8005000 •• .... .. .. . .. . ,, ,,;[;,SuOO 

' ·t i 

li 

"di encrilenla, it1dush·~1 :H~qut~ic;.'o o conN3n·.ir,.~o d~ michio.a~ Jo 
er. Q1:li1..lol bolct1n..;; ('! 111strucrôcs 00 interesso ''º rol'f~ , acquu1çl.o 

: dcfaalj..\O de Uvro-s, re\'iO.:t' o /oruac! de lnLIJC'C?-:50 .o,grieola •...•••..••••..•••• , • • . • 
•) cmbalOUf'lnl ~!A t'l1ut11s e: Et~monto3; compL'll e con!9l'Vai;a.o e con• 

.· dlJ mcnals tJ c1o m~ehJnas, h1struinoutot, rcrr3mcn1&s u utomíl.ioi 
:. lirrteolu~ çuit.clo d.» l100ratJ): lu!, ~õ1hi 1ict.6.St omcina1 6 miis dcpcndo.11ciw.; 

t.'% -~~ -liu1tlfel, tuhrificaote; pu~ tr:\torc.:s,. 111to~carnínbõe1 e outros fin.:1 

~t::: .. ::. 8"~r.-lo <! fral.Ameuto de ~uurua cs; 1Jrar1a1, &Judas do etr.ilo, passa~~ru, 
;,~:'.· (, .- U".f0to5 e 1.r íl1n~1·1c tfii JM.!'S··na l o nlatcrl.,,lj. de~pol<J~ lmpn1\'ilt1a~ o cree1 ua&\ 
, · · fJ 14ra 1upprlr a doíiklcmc1a do qu:aJqucr consign·3,1:.10 ..... .... . ,_.,, • , , •• , ,.,,, 1 ... , •• , • 

1--.r 1s'!a lt1rt3rlo : f•:dtom.,, g•t&rd<"l .\1 opuut"io'S o ti·:.balf.Jdore1> rn1•1uB, in~lu-
tlYO dí.'11·1.i:. r. apreudiics . . ••• •• . , • • . • .• .. •• • •••••• • , ••• •• • • , ••.••••• • • , 

1'-"t.1eol3 M~dl.n. :,,u 'l'he'lri~ o.-PrAtlca. dQ A.grlr.:uanrn: de P orto Al t3<1r6 

l:"f!'fJJO"rr1 Jl'Qíllil'..'i l'P.. \JT.lltlllí/ti · 

t • (l ~eCrf!l•J "· r:i .:;10, 1IH ll rfaji'LO(!jM de t~J li) 

,f..t . ' . . ' . •, . \1JIOl!ttf: lmiO, "' 011.itelo 6<JS"'lr«<;tJl! . .. -............. ... .. ... .... . .. , . . . .. 

V! -.EttAçl a ~:q>&i•Jmo1tt&l dtt ViamAo 

c1.ior.ro11> 11. ij,glO, do; de Julbo de l'Jil) 

Qaota d" Uui!lo, no cu.~Co d1.1:1 :)('.fVit"/>S . .......... .. ........ . , •••••• ; , • , •• , .,, . , • , ••• • , • , , •• 

VII-FundAção do no>'os E!laçóu Experlmeniaeo 

l'ara !\Jrular[•º: il<> uma E•la•~io Expcrimont&t do fumo, em S. Gon<;alo do; Com
r~. ll:in!~. cem cont~i dl! uma do trigo a.vob.1 c.llV:i.d a. o linho, p1-ox.imo á 
JiDDa du IJmltB.'i entra l'd.ran~ e Santa. r.atllarina., dul'.ontm contos.; de uma 

W;OOiJSOOQ 

20:UOO:IOOU , ...... ... .. . 

lfl:i;ttOO~OOO . .. .. ... .. . . 

7ii:SOOSOOO . ,. • .. • .. • .. 

· do ltlgo, eov~da , u ofa o liobo, CRI Alírodo: Cil•vo1,.dutonto. conlJJs; de uina 
a·~rncoltura e enologia., cm C:::t.a:las: com coutos; o da uma sclcce,J.o de 
'fQJ'J:t&Oi R&r.cbarlno'i e 61.aaginosos, ern Cuucckrlo do Artoio, M Ltos l11tima1 
mo mo Grn1 rJ r. do Sul, comlauw q.••O p•t• "' "" osl.or;Jo• sójam noad<I' ~ 
VPllo lmltl-OYOI• adeq\11too• paro o•to' lln• copooí•e•, polo govorno do raspe· 
eUto &'lt.1do, 011 do muulelplo, 011 por part1culare•, podondo a d11•çlo·sor 
l'CtlJfl;&TUI SM' indo111ni .. 1;;to tln llomfeitonas COMl1i1id>S, SÓUICD!e C"'!O dentro 
do ltO!I aunos n osta•;iu nao soJ• íootallaua, ou caso sqja •npprinúda eom 
14U0031 <lo- dez tlnUf):S do ea'oclire> ruuccioU.'\HlGnto •• • • ' • .••• ••••••••• •••.• • •. • •.• 1 • •••• • • 1 SOO:OOOSOOO 

!i'.r.r 11 ~0111l~it; \rJ ale lmt1·11111unto:->, nu1.•:híu<is e íor1·tt.mc11ta~ agricolas1 c11~eío ·do 
bWTi1(1H'IOO, pUS':'l<lii l as:i<iladi\<llJ de ri.:itol"<J'1, Sllf\l'LlaY, opot•ari o~ . o trahnlhn.· 
~l:-. n1ri1~1-=, ii1d..i:<1ivo dio.d11s i'\ n1,t·u11Jit.cs, u~~ ciuco uov11s Q:j\a~:-õns, ~ondo 

\';i. :-;A l 1:i 

P·l•ll 

'Vllll.l'I cooW~ \•t1. 1·a c:v l:o t u 11a _ •••• • • • •• _ •• • • • , , . , , ,, ... ••,, ,, , , , , , , ~• , ,., , , •• ,,, , , •• .. , 1 100:000$000 
1-~~.;.......-1-~~~1,~~~~ 

'( olal lill ver ba •••• ,._., .... . , •• •••• ,·••• 1 . , ,, ••• • •: a .t li:l : :lOOStl.lO 
• , • • • • • •••. , .. i l'fí; IJJOSOOO ~.:J9~;-U0i:i\)OO 
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32io ANNAES D.~ CA:::.dAl\A. 

D
. / 
iscussão unica do parecer da Commíssão . de Finanças 

sobre a emenda offerecida na 3• discussão do projecto nu-
0:1ero · ·i30 A, .de 1920,. creando o quadro de cirurgiões dcn
hstas na Marmha Nacional; com parecer das Coromissões da 
Marinha e Guerra e de Finanças sobre as emendas e· sub
emenda. da primeira dellas {vide projecto n. 430 B, de 1920); 

Disl.lussao única do ·parecer -da Commi::<são de Finan1·as 
sobre a emenda offel'ecida na a• discussão do projecto n. 5Ó7 
de 19~0, autorízando a abrir o credito de 220 :O:J0$ pal'a um 
emprestímo destinado á construccão do quartel de 2• Linha 
do ~xercito, no Estado do Rio .ele Janeiro; com parecer con
trario á emenda apresentada e emenda additiva da Commis
são de Finanças (vide projecto n. 507 A, de 1920); 

Discu$são unica do parecér n. 20, de 1920, indeferindcl 
a. representacão ·da Sociedade Anonyma Industrias Reunidas 
F. Matarazzo e 9utras, pedindo restituição de imposto de 
consumo; 

1 • discussão do p\'.'ojecto n. 490 A, de 1920, au.torizando 
estudos de barragem e açudagem em zonas assoladas pela 
secca; com substitulivo da Commissão de Obras Publicas o 
parecer f::i.voravel da de Finanças; 

1ª discussão do projecto n. 5.67 A, de 192Ô, mandando 
recolher a uma caixa especial metade do imposto sobre o sal, 
de procedencia do Estado do Rio de Janeiro; com parecer 
favoravél da Commissão de Finanr,;as. 

Levanta-se a sessão ás 16 horas. -

155' SESSÃO, El\1 !L DE DEZEMBRO ·DE 1920 

PREStDENClA DO SR. B'UJSNO BRANDÃO, PREl31DE."\TE 

A's l3 horas comparecem os Srs. Bueno Brandão. Jurnnal 
Lamartine, Oct.aeoil io de AlbuQuerqul', Ephigcnio d(' Sullcs, 
Costa Rego, Dionysio Benlr>!I, Bento do !\lirnndn, Prado I.np~s. 
Lyra Castro, Agrippino Azr.ve.t~o. Rodrigues Machac!.o, Armando 
Burlamaqui, Thomaz Rodrigues, Vicente Saboyn, Osorici de 
Paiva, F1•1.•dcrico Borges, .Jmié August.ú. Gcrvnsio Fiorn.vantc. 
Correia Ül' m·itto, Alex:nndrino da nochn., Estaciu r.01m!Jl'a, 
Auslregt>silo, Julio de M~llo, Luiz $ilveira. Deodato Maia. 
t::astro Rcbcllo, Arlindo Lconc, El ridio dP ~squista. Euge
nia Tourinho. · Lcüo VeUoso. Manuel Monjardim, lil'ilot· de 
Soui:a, Sampaio Corrêa, Nicanor- Nascimento. Paulo dci Fron!.in, 
Mario d·c Paula, Mlauricio de I.acer.Ja. Augusto de Lima, Al
bertino Drummond, Senna FiguP.tredo, Frnnllisco BrP.ssanc, 
Fausto Ferraz, 1'1ioreira Brandão, Raul Sá, Waldomiro de Ma-
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galllães, Alao.r Prata, Honorato AlV(\S, Ca:i·los ·Garcia, Ferreira 
Uraga, José Roberto, Marcolino .Barreto, José Lobo, Carlos 
de Campos, Arnolpl10 Azevedo. Olegari() Pinto, Pereira LeiLe, 
Luii Bartholomeu, João Pernctta, Eus·enio Müller, Alvaro Ba.
ptisl.a, Sergio de Oliveil·a, Ma.real de Escobar, Octavia Rocha 
e DC1mingos Mascarenhas -< 61\) 

O Sr. Presidente - A lista de presen1;a aecusa o aom
parccimento de 65 Srs. Deputados. 

Abre-se a sessão. 

o Sr. Octacilio. de Albuquerque {4º Secretario. servindo 
de 2•) procede á leitura da acto. da sessão antecedeute, a 
qual é, sem observa~es, approvada. 

O Sr. Presidente - Passa-se á. leitllra do expedienfo. 

o Sr. 1uvenal Lamartine (2• Secretario, servindo ~ Iº) 
procede á leitura do seguinte 

EXPEDIEN'rE 
Officios: 
Do Sr. 1° Se~retario do Senado, de 3 do -001•rente, com

municando que aquelda Casa do Congresso Nacional ado.pto11 
e nessa clata enviou ã sancoão o projecto que consi<lera de 
utilidade publica federal o lnstit,uto Histor1co e Geographico 
Espil'itosanLense, a Escola de Odontologia a Pharmacia .a.r 
Rio de· Jane.iro e a Liga do Commercio do Rio de .Janeiro. 
lnLl:'irada. 

Do mesmo senhor de igual data enviandô as emenaas cJr. 
Senado á proposição desta Camara, dispondo -sobre exame de 
preparatorios em 2ª época. - A' Commis§.ão de tnsti'ucção. · 

Do Ministerio da Guerra, de 3 do corrente, enviando :'l 
seguinte 

MltNSAGEM 

Srs. membros do Congresso Nacional - Por força :;o;i 
art. iO da lei n: 4.028, de 10 de janeiro ultimo, foi ill.Omeaa.a 
uma commissãe,, especial para organizar um projecto de lei 
reguland<i as prômoções no E:retcito, p1ojec:to que servtsse 
de base ao e.studo e á deliberação do P<:der Legislativo. 

E' esae trabalhQ que ora tenho a honra de apresent.ur 
ao Congres....:õ Nacional. 

Representa.ncto. sem exceder das possibilidad'8s do meto. 
um largá progresso sobre a situação vigente, comporta talvez 
ainda alguns aperfeiçoamentos que a. !leguir passo a expO't' 
propondo ao mesmo tempo a redacção que se me afigu:ra 
conveniente; 

Na alínea a do paragrapho unico do art. · S- conviria de~ 
pois de «Estado-.Msior> aoorescentar cou de Revisão>, de oon. 
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formidade com o que estabelece o regulamento em vigor dà 
Escola de Estado-Maior; e na alinêa b depois de Commatuto 
<excepto na erigenharia, em. que as exigeneias t>ara a arre~ 
gimentacão e ciomamndo serão respectivamente dé dous e um 
anno>, em virtude do pequeno ·numero de corpos <1e:is:1 
arma. 

No art. 12, mt1lbor seria substituir o § ,iº, proposto peb 
·CommiSsão uma. exigencia formal do serviço arregimen
tado que podel'ia ser assim redigida: <Para satisfazer a exi
genoa do paragrapbo anteriol', o Governo fará arregiment;).~ 
todo o official que fol' promovido, ou logo que se abra va~o 
no ôorpo, em coosequencia do preenchimento dessa exigeno;1 
por parte dos officíaes arregimentadas nesse posLo.> Para
grapho unico. A exigencia da. arregimentação . será dispen
sada ~guelles que por .d~'termícões re~lamentar~s tiverem 
prazo i'no para o exnrc1c10 das respectivas comm1ssões, <Ju
rante o tempo ~m que as exercerém até a conclusão tia 
prazo.>. 

Conviria accres:ientar coroo paragr:;.pho ao art. 14, ou 
novo artigo: <A classificacão na escala .!:lierarcbica dos om
ciaes promovidos será feita, salv o o caso do paragrapho unice 
do art . 3º, tendo-se em considerai;:ão a data em que lhe ro1 
conferido ·o posto anterior on a que resultar de boniíicaçõe5: 
recebidas. Em igualdade de condições, attender-se-ba tam~ 
bem á data dos post.cs anteriores; qµando estas ainda sejam 
iguaes, á maior idade; e finalmen:te á sorte, quando coincidi
rem todas p.s circumstancias r efer idas. Paragrapho. Quan1l·l 
em uma mesma promoção concorrel'em officiaes. elevados an 
posto immediato, uns pelo princ:ipio da antiguidade. outros 
pelo do mereoimento, a colloca~ão na escala hierarchica !te 
fará de accõrdo aom a ordem em aue as vagas se abrirem, 
applicados os principios do arL. 8°. ·- . 

Seria talvez acertado acabar com a. graduação do omcui.1 
ao posto immediato. Parece attender melhor ao fim colli .. 
ma.do a formula ora proposta para o a-rt. i5: cO official QU('. 
satisfazendo os r equisitos de promoção, attingir o n. t <ln 
respectiva escala, não será graduado no posto immeáiata
mente superior, mas, dentro de>s limites do quadro a que per· 
tencer, gozará das vantag9DS da reforma e montepio oomo ~e 

. já estivesse promovido.>. . · .. - · 
Ao art. :16, conviria aocrescentar como paragrapho : <U 

merecinlento $erá computado dentro do próprio posto. .!l~m 
igualdade de condições, eomput.ar-se-ha o mereciment-0 an
terior.>. E á aliena 4ª depOis de -cespeci!!.lmente para os que 
tiverem o curso de Estado-Maior>, o seguinte: orou de revi~ 
sãO>. 

Ao art. 22, por interes~cs de ordem administrativa, 1)1."0 -
,'Õe-se a seguinte modificacão: <A. e. Q . será constitui<~a 
do. seguinte maneira: Oh efe do E. M. E . e tr-es genera~5 
procedentes de armas differenles da de que tenha provin'111 
o obefe do E. M. E., e :todos c~m funoi;âo no Rio de JanBil'o. 
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Em caso do eropnte, prevalP.cerá a opinião desse chefe. Para
grapho f.• Os directores de Saude e de Adnünistração tam
bcrn tornarão parte nas apurações, mas sómente D·aquella.> 
que interessem respectivam.ent~ aos quadros de ·saud-e e de 
Intenrl entes:> 

B, pelas mesmas razões, assim conviria modificar o ar
tigo .23: <A. C. P. será constituída pelo· c.hefe do E. M: ~· · 
j)res1dente com voto, e dous generaes nomeados pelo M1ms
tro da Gue1~ra.> 

A necessidade de incitar os o!ficiaes a seguirem os cur
sos officiaes das Escolas de Aperfeil)oamenlo, de Estado
Maior e o Curso de Revisão, bem como a de créar emulação 
entre os officiaes inscriptos nestas escolas, ao mesmo tempo 
o pensamento de sanccionar o trabalho daquelles que parti
cularmente se distinguirem como alumnos, levam o G<iverno 
a propor como accrescimo ao art. 24 os seguintes paragra
pbos: e§ 7.º Aiém dos grãos previstos . no julgamento :las 
folhas (']e conceito ~ de resumo da fé de officio, eer-d.o 
~Gncedida8 bonificações de cmso mi!litar -Oe 0.25 a 2 grtio~ 
aos officiaes, a partir do posto da ·capitão, que, com bom 
aproveitamento, tiverem concluido os estqdos nas Escolas ct •' 
Aperfeiçoamento de Officiaes e de Estado-Maior, no cur~~ 
de Revisão e nos demais em que tal concessão esteja consi
gnada nos respectivos regulamentos. E stes grãos serão a<1<1i
cionados á média da qualificação final (§ iº) e apurado!' 
como, parcellas na classificação geral (§ 3• do art. 26) : e§ s• 
- Aos officiaes que, Mmo st1balte~nos, tiverem completado 
o curso com um gráo não inferior a 6, serão concedidas b o
nificações de 0,25 a t gráo, as quae!> reverterão em favor 
de sua antiguidade como accrescimo ao tempo de serviço 
efftetivó para à promoção (art. 14) nãp supêrior, porém, 
a seis mezes, nem inf-erior a um mez. e§ 96 - As bonificações 
dç que tratam os §§ 7• e s~ serão computadas uma só vez e 
deverão ser tomadas em consideração na l)l'imeira promocão . 
á que conooJlrer o officiaI depois de obtido o curso. 

Ao art. 30, para orientar .a regulamentação da lei, seria 
bem accrescentar após o primeiro periodo, e onde convier. 
que: <i:Serão igualmente organizadas tabellas de classificação 
por grãos <l~ zero a dez, e, <le um modo .~eral, as commiss:)es, 
serviços, menções, etc., constantes das fês de bff"icio, bem 
como tabellas dj.scrirninativas, tambem tim grãos de -O a 10, 
das diversas· qualidades, actóS, etc., qua c<>neorram á forma-
rão de conceitos. · 
~ Estas tabellas servirão de guias ou de base na app:lica

çao, por quem de direito, dos gráos relativos ás fés de offic10 
o ás folhas de conceitc e bonificações. 

Quanto ao nrt. 32. melhor serã que a exigenc1a d~ 
leUra e do art.. i2 entre em vigorr cum anno após a appr··
vação da presente Ieb e não dous annos, como está.~ 

d 
~io de Janeiro, . ~e novemb~o de 1920. 99• da IndeP.en~ 

encm e 32 da Repubhca. - Epitacio Pessôa. 
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Lei de promoções para officiaes do Exercito 

So.bstitue o dccnito n. 1 .'35 í; de "r. de fevereiro de '1891 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. i.° O accesso aos postos de officiaas das diffct·cntes 
·armas e quadro;; do Exercito será gradual e successivo, des
de 2º tenente até marechal. 

Paragrapho unico . Em tempo de paz não haverá promo. 
cão ao posto de marechal. 

Art. 2.º Os postos de officiaes são, em ordem asecndenle: 
2º tenente, 1º tenente, capitão, major, tenente-coronel, coro
nel, general de bt'igada, gene1·al de divisão e marechal; restri
clos, porém, cm cada quadro, ao-s que a leí respectivamenlr. 
fixar . . 

.ArL. ~ .· A promocão ao primeiro posto obedecerá ü or
dem de classificação intellectual obtida pelos candidatos nos 
cursos escolares, para este fim mantidos pelo Ministerio da 
Guerra, ou na falta destes, em concursos regulados para o 
recrutamento de officiaes . . 

Paragrapbo •unico. A eslê tne!'IDO críterio deverá obede
cer a 1 • collocacão dos offíciaes nos quadros das respectiVas 
armas e serviços. 

Art. 4.º ~\ promoção ao primeiro posto de official no:i 
quadros combatentes (ínfantaria; cavallaria, artilharia e on
tenharia) exige os seguintes requisitos: 

a) curso da arma; 
b) tres mezes d~ serviço num corpo de tropa, após a ter

minação do curso; 
e) irreprehensivel conducta e vocação profissional, re

conhecidas ern julgamento de, pelo menos, dous tercos dos 
officiaes do corpo. · 

§ 1.n O jul,...amento de que tràta a alínea e será feito em 
sessão secreta. de todos os ofíiciaes combatentes presentes no 
corpo, da qual se lavrará uma acta, qiue será remettida á 
Commissão de Promoções e cujo resultado será., se nec:essa
rio, telegraphicamente communicado pelo commandante do 
corpo ao preside!lte da referida commissão, afim de evitar 

' qualquer retardamento-. O numero de officiaes júlgadores 
não póde ser inferior a quatro, o que o Governo levará em 
conta para a distribuição dos aspirantes pelos corpos. 

§ 2. • Caso seja de.sfavoravel o julgaàlento de que trata o 
paragrapho precedente, servirá elle de base á nomeação d!! 
.um conselho de justiça, salvo se o aspirante a official p~t1-
ferir sua bai......:a, :i qual . lhe será immediatamente conced1~a 
pelo commandante do corpo, mediante requerimento ao Mi-
nistro da Guerra. · 
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Art. 5.º A promoção ao primeiro posto de of.ficial inten
dente exige além do curso respectivo os requisitos b e e do 
art. ~· e seus paragraphos. 

Art. 6.º A promoção ao primeiro posto de official de 
~aude (medico, veterinario e I>harmaceutico') exige os se
guínt.es requisito~: 

a) ser o candidato reservista de primeira ou segunda. 
categoria; 

b) habilitar-se em concurso pela fórma regiu,lada ou ter 
0 curso de escola especialmente mantida para seu recruta
mento. "\. -. 

Art.' 7.º As promoçõ'es obedecerão 1Kls seguintes princi-
pias: 

a) antigui<lade; 
b) merecimento; 
e) bravura. . 
Art. S.º As promoções nos diverS()s postos serão feitas: 
De 2º tenente a capitão - por antiguidade; 
De capitão a major - um terço das vagas por antigui-

dade e dous tercos por merecimento;· . 
De major a coronel - metade das vagas por mereci

mento e metade por antiguidade; 
De cor<onel a general de brigada - por escolha do Presi

dente da Republica, entre os coroneis das armas combatentes 
que tenham pelo menos um anne> de effectivo serviço• em 
commando de tropa, seja em seu posto, seja no de tenente
coronel; e no quadro de saude entre os seus coroneis. · 

De generral de brigada a marechal - por livre escolha do 
Presidente da Republica. · 

Paragrapho unico. A partir do armo de i929, nenhum 
coronel . combatente poderá ser promovido a general de bri
gada sem os seguintes requisitos: 

a) ter o curso de Estádo-Maiór: 
b) ter no minimo tres axmos de serviço arrcgimenLaJo 

como ofd"icial su·perior,_ sendo dous pelo meno5 em commanao. 
Art. 9. º Nenhum official puilerá ser promovido ate o po;;l.o 

de coronel, sem preencher o interstício de: 
Tres annos - entre os postos comprehendidos na hicrar • 

~hia de 2° tenente a capitão, incluindo naquelle o temj)o de 
aspirante a official; 

Dous annos - entre os demais até coronel; 
Seis mezes - Para os medicos do Corpo de Saude, tlo posto 

de ~º ao de 1 º t.Pnente. 
Pnragrapho unico. Em tompo de guerra poderá o Goverr.o 

reduzir o interstício ou mesmo dispensai-o. 
Art. 10. Em tempo de paz as promocões por antigU.Idadtl 

li! PO\' merecimecto só serão effect.uadas nas quatro datas se-
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guiDtes: 24 de H.'VeI'eirO, 24 de maio, 7 d" setembro P. Hí d') 
· 1;ovembro. . 

§ i. º Não será reformado. por ter attíngido a idadé limite 
o official que em um destes· intervallos tenha vaga para. a pro .. 
moção por .anti$uidade e esteja gualificaclo. -

§ 2. º O official que, com direjto á promooão, houver fal .. 
iecido antes da Í'ealização desta, será, não obstante, elevado ao 
posto. superior, recebendo seus herdeiros as vantagens cor-
respondentes. . 

Art. H. Não havendo officiaes ·qualificados em numero 
::uffieiente para ~s vagas de . um posto, ficarão abei:tas as que . 
-=e não possam por isso preencher, mas terá logar a pr-omor;ão 
~iO posto· immediatamcnte inferior como se não occorrcsse tal 
<l<>ficiencia; respei !.adas as mesmas regras. 

CAPITULO II 
, , 

\ 

PROMOÇ'ÃO POR ANT!GUIDAOE \ 

. . . ' ' . . . - ' 
Art. 12. A antiguidade é um titulo á promoção e nãq um 

direito irrecusavel ao accesso . . · ~ 

... Para ~ue o ·official -possa ser promovido por atttiguid\cte · 
4 ne·cessario que no posto em que. se encontra: · 1 

a) não tenha nota que desabono ·sua ~ondueta civll e mi• 
iitar; • 

b) tenha capacidade pàra ci' cxercicio do novo posto a.jurzo 
t1as commissões de qualificação e de promocões; 

e) tenha. pelo · menos um anno .do servjço arregimentado, 
computado neste o de exercício eventual em funcção de posto 
-;uperior. 

§. 1. • A exigencia. da. arregimentação será. dis[lensaaa: 
· · a) · ao official qoo exercer tnanda(o populàr; 

õ) emquanto não estiverem constiLuidos os quadros te
C'imicos, desde _ q~ .. o ·. official . prove, .com doc'Ument.o firmado 
pelei Ministro da Guerra, que requereu . esse serviço mns não 
lhe foi coneedido por motivos cUja ·respon:mbilidade eniba ao · 
Governo: · · 

§ 2 . • O official que não satisfi:r.er a condição da alinen a 
r! e!;te artigo, e fôr' preterido em · em promoção por antigu·idade. 
será reformado, se no prazo de trinta dias, a contar da data 
da preterição, não tiver requerido Conselho de Justiça para 
Justificar-se, ou quando o resultado desse conselho não lhe 
~·or favoravel. 

§ 3. • O official que, ao atinigir a antiguidade para a prCl
moção, não satisfizer os requisitos b e e, Jogá que os pt'éêncha, 
dentro da idada limite para o seu posto, . será iproposto á. prci~ 
mocão e retomará o leigar que lhe competiria se não uvessn 
~offrido a pretericão legal . 
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Art. :1.3. O Conselho de Justica de que ··trata o § 2° do ar- · 
tie:o anterior, será, no caso do art. 4º, § 2º da presente lei, 
constituido pelo auditor de guerra, um capfüio presictcmtP, ú um 
offícial, 1º ou 2' te11ente, e, nos demais cas'ls, pelo auditor de 
~uerra, um coronel :presidente e · um.• official mais antigo que 
•J preterido na promoção. 

§ i." Ao presidente da. Commisâo de p.•omoções ou á au
!oridade competente cabe, em qualquer dos refilridos casos. 
mandar ao com.mandante· da região ou circumscripção militar 
:i necessa.ria communicacão devidamente comprovada, para 
si>rvír de base ao conselho de justiça que déSde logo deve ser 
ronvocado ·pela :mtoridade. . ; ·. 

§ 2. • No Pi"&.":O de 15 dias, salvo o recurs11 de defesa, ouvi<h 
" interessado e P.xaminadas as provas que apresentar, o Conse
lb.o de Justiça fará um relatorio e, da sua decisão, recorrerá. 
b:ira o Ministro da Guer ra, a quem, finalmente, cabe resolve:> . 

Art. i4 . A antiguidade co~o requisito para. promocão será 
r:ontad~ pelo tempn de servico cffectivo no Exercito . 
. Paragrapiho unico. O official em goso de licença para tra
!\lmento oú restabelecimento de ferimentos recebidos em com
JJate ou desastre occorrido em acto de senrico, não desconta 
€S>e tempo na $Ilia antiguidade. . O mesmo acontP.f:e rom oi:: 
officiaes em go:.:<o de Iioenca 011 férias na fórma das lriis 
cspeciues que assim o estabelecam, no e:x:ercicio do mandato 
popular, em commissão de immediata confiança do Presi
d1mte da Repubilca e ao que for absolvido em processo re-
gular. . , . . 

Art. i5. O official que, satisfazendo .os requisitos de prp
mociio, attin~i:r o numero um. da respectiva . escala será gra
duado no posto immediatamente superior, dentro dos limite!! · 
do quadro a que pertencer. Caso esse offficial não satisfaça 
taes requisitos será graduado · o seguinte, obeservadas as 
mesmas condieões. 

.· C~:PITULO m 
PROMor;,(o POR MERECIM~"'l'O 

Art. 16. Cor._stitue merecimento para a· promoção po~
$Uir o candidato além das oondicões exigidas para a promoção 
.;or antiguidade, em grá<i note.vai: 

S'ubordi'flaçdo e disciplina; intelligencia e llJ.u.Strr:u;ll<J 
<\l)mriro1,ada; %elo •e a.!siduidade no seMJiço; bom :teM>ieos 
;ircstndos na paz e na au11rra. -

6 :t. • A suborttinaçeo e di.!cipUna se-rllo ;ul{Jadas ã luz <1ar. 
respectivas notas, tendo em vista as ciroumstanoias que a, 
determinaram. . 

§ 2. o o valor será considerado, não por actos isolados ~ 
bravura ou simples exemplos dados, porém como resultante ' 
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de uma acção militar util em que o . official tenha sabido 
transmittfr á tropa que commandava o sentimento do deve't 
imposto pela llitu~ção. . 
· § 3. 0 A inteUigencic. será computada pelos aotos de ser-
:viço, espceialmente de iuici1&tiva, profissionalmente ute1s, 

§ ~. º A il.lustração comnrovada será computada para os 
officiaes que tiverem os cursos d:is. armas ou servicos respe
ctivos, especialmente para os que t,iv~re:m o curso de Estado
Maior, on tambem para os que tenham·. publicado trabalhos 
otfíciàlmente reconhecidos ut&is ao Exercito: 

§ 5:º o zelo .será revelado pela dedicação, espfrif.o mili
tar e empenho com que o offici~l se tenha. ha·rido nos díffe
rentes $ervi~os prestados na tropa ou nas éommi!!SÕes m1h-
hN~ . 

§ 6. º A aGsiduidade será medida directamente peu) tempa 
que o official consagrou á sua funcção militar, isto é, pelo 
tempo de serviço;- excluídas todas as licenoas, excepto as de 
que trina o paragra.p.ho umco up art. i4. 

§ 7. º Os bons serviço.<: pres~dos na paz e na guerra serão 
encarados especiil.lmente sob o aspecto do numero de incum-

. bencias e acções importantes em que se tenha .,.-. .• olvido o 
official, ·com revelação do pleno ,conhecimento dos seus de
veres militares. Entre os set-vicos .de tempo de paz devem me
recer especial destaque aquelles' aferidos na tropa e os presta- · 
dos no cxercicio de funcções technicas e de estado-maior. 

Art. i7. Os requisitos para a proinocão pêlo principio õe 
merecimento não devem ser computados pela simples men
ção de. respectivo vocabulo, ma$ pelos esclarecimentos cor-
1·elatoli. 

1 

CAPITULO IV 

. PR'O'!\-IOCÃO l>ô~ BRÁ VURA 

Art . . 18. A bI'avura constitua motivo para a promoção 
· · quando ·manifestada em se.to ôU actos de coragem e audacia. 

uteis M operações militares, quer em relação aos seus effei
tos immediatos, qu~r em relação ao exemplo da.do á tropa. 

§ 1 . • A bravura assiro caraclerizadà poderá detetrninar 
promoeão me~mo que da acção · resulte a morte do bravo. 

§ 2. 6 Nenhuma praca .de pret póderã ser promovida a 
2º tenonte por acto ou a'ctos de bravura sinão denois de ha
bilitada com o curso d'ar:ma. A bràwra praticada· peln praça 
de pret á Qual se reeonheca o direito de, aspirar ao offi~ialato 

. terá como consequencia sua imm~_diata matricula na Escola 
Militar, afim de tirar o curso e as disciplinas que lhe faltem 
para o ir.gresso re.gulamentar; tal praça terá os vencimen~os 
qe sargento ajudante. A praca matriculada na Escola Militar 
om yirtude de bravura praticada em campan_ha será promir-
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,·ida a 2° tent'nte logo que tertnine o ourso, contando antigui
dade ela data em que tiver praticado a bravura. 

§ 37º Quando· a praca nã•l puder sel' matriculada ha Es
cola Militar em virtude de e:i.::igencias regulamentares, ou 
quan<fo matriculada nas condii;ões ao artigo precedente ·não 
r.onsegnir tirar o curso, i:;erá pNrhovida a 2º tenente e refor
mada com todos os vencimentos. 

Art. i9. No caso de S"(farra e:rlema a promoQão por" ora
. \•ora só poder~, .ser feit.a pelo co::.nmando em chefe das forcas 
· em ope:.-aoões, no caso de , luta interna pelo Presidente da Re
puhlica, mediante informações do referido comrnando. 

Em qualquer dos dou~ casos a promoção por bravura 
uão é obr]gatoria, só as autoridades xeferidas podem com
pletai· o julgamento da. accão determinante e convenienci~ de 
tal medida e esta só terá Jog,a.r · emquanto durar a campanha. 

Art. 20. A prómoção por bravura só será effectooda 
quando o ófi'icial r.eunir os requisitos a e b do art . . i2. No 
caso contrario a bravura será averbada na fé de efficio e o 
poder competente decretará pam. ·o bravo . nessas condições o 
direíto ao soldo <lo posto immediataroente superior. 

i \ 

~PITULO 'V 

PnEP.ARAQÃO DAS pnoM:OCÕES 

Art.. · 21. Para apurar os requisitos de accesso dos offi
ciaes pelo principio de merecimento e sob este !)onto de vista 
fazer sua qualificação relativa, haverá uma eommissão espe
cial denominnda 4:de QualificaOÕes> (C .. Q) ; \)ara propõr os of
!iciaes que devem ser promovidos por antiguidade e os que 
me1hor satisfazem as condições <le promocão por mereci
mento M,verá outra commissão especial e.de Promocões> 
(C. P.). · . 

~ i.º O chefe do D. G. é o secretario da C. Q. e da C. P. 
§ 2.ª O presidente da C. Q. e C. P. requi~itará o pessoal 

Mcessario para. o servic.o das respectivas commissões. 
- Art. 22. A O. Q. será constituída da seguinte maneira: 

chefe do E. M. E .. presidente com voto; tres generaes proce
dentes mn de ea<b uma das armas de infantaria. cavallaria e 
~rLil'haria; director de Engenharia, director do Material Bel
lico, director ·da Administração e director de Saude. 
• § i•. Os àircctores de Saude e AdminisLracão só toma

ra.o parte nas lll.'(Jurações que interesseqi respectivamente aos 
~uaclros de saude e de intendentes; o director do M. B. só 
i~tervirá na qualificacão dos offioiaes da di~eotoria. e das 
diversas repartiç.ões e estabelecimentos a ella subordimdos. 
. . § 2.• Os tres generaes das armas servirão em duas qua-

11rwações suooessivas a serão nomeados por escala pelo .Mi-
m~tro da Guerm.. de pl'.,eferencia dentre os qUe tivereni fun
c~uo no ltio de Janeiro. 
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§ 8.º A C. Q. funr::cionará nos mezes de dezembro e ju
nho e o resultado dos .seus traibalhos deve· ser entregue á 
C. P., ao mais tardar, nos dias 15 de janeiro e 15 .de julho.· 

Art. 23. AC. P. será constituída pelo Chefe do H. M. E., 
rpresidente LlOm voto, '.) dous generaes nomeados semestral
mente pelo Ministro da Guerm. por escala de antiguidade, a 
partir' do mais moderno_i seja. qual fõr a wa. commissão den
tro do paiz e sem perua desta. 

§ i.º Todos os trabalhos relativos· á promoção dos tres 
·primeiros postos competem. á C. P. 

§ 2.0 A C .. P. apresentará suas proposta$ M Ministerio 
da. Gu~~a, ~m 1.0 de fevereiro..!. t.O de· mfi.io (correspondentes 
a quahf1~cao de dezembro), zO de agosto e 30 de outubro 
:tcorresl)ondent~s â CJUalificacão de Junho). · 

Art. -24. A qualificaçã:O" dos otíiciaes serã · feita cnm os 
se~intes elementos: · 

a) M de oficio; 
b) folbn,s de conceito. 
§ 1.º Para que" esses eletneritos se traduzam na qualifl

cnção do offieíal, cads um delles, coroo tambem os requisi
tos de q'J.e elle é a synthese, é julgado separad_amente, em 
gráns. A qua,Iificnção final reàulta dà média arithmetica dos 
.grãos dos dous elemento;;, como o de cada um destes é dado 
~la média aritbmetioa dos grãos attribuidcs a cada um dos 

. requisitos componentes. -
§ 2.º Para a i'é . de officio os grãos variar-ão de zero n 

dez e resultarão unicamente dn julgl!.manto da C. Q. Para 
as folhlLS de conceito os gráos variarão tambem de zero a 
dez e resultn.rão dá média '(ios grãos dados pelos diversos. che· 
fes a que estiver subordinado o official e da média dos que 
lhe forem dados.J?elos membros da. e. Q. 

§ 3.º Para o Julgamento das fés de offialo e das rolhas 
de conceito os membros da e. Q. poderão recorrer B infor· 
maç6ea subaidiaria.s que tenham obtido de qualqued origem. 
()U por elles sollcitadas de qualquer autoridBde, ou por cstn 
-espontaneamente remettida. . . . . . · 
· Estas informaeões subsidiarills, desde que produzam ef· 
feito, serão inoluidas no processo de qoo.lificac!o e menr.io
nadas em aota. 

§ 4. •.Nos julgamentos pelos chefes· ou pelos membros da 
(;, Q. não h&Vel'a grá.OS fraooionarios; na determinaQ!lO pO• 
rém das média~ paroiaes ou finaes não será desprl!VldB 11. 
fracoão. 

§ 5.ª Os chefes que emittem oonceit-0 sobre '?S offiofnes, 
silo: . · · 

a) na ·tropa. - commandante de batalhão, grupo, regi-
-. mento, brigada, districto e divisão; · · 

b) nos institutos ou serviços - chefes de reparticões ou 
l?'Slabe!ecimentos, ditrectorés e commanrlantea; 
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c.i no lJabiriete d.o M. G. e na Casa Militar - os resp'e--
divos chefes; ,. 

á.1 .càdidos militares e todos os officiaes não incÍuUos 
r.as lettras precedentes - o Chefe do E. M. E, ; 

§ ü. • As folha·s' de conceito são encaminharias ao. Chefe 
da C. Q_ por via hierarc~ica e em cada tramito <la mesma 
vão recahendo ·os grãos do trespectivo chefe, 

§ 7.º Todo chefe exercerá com o maximo critério essa 
grave !unccãio dê emi.lttír conceito sobre seus subO't'dinaaos 
(; deixa1·á · de fazel-o quando não tiver ilase sufficiente, de-
clarando-o na folha. . 

At'~. 25. As folha'S de conceito para os officiaes oomecam 
a ser m·ganizadas desde a data de sua promoção a. i º tenente, 
sendo que neste posto eHas limit~r-se-hão aos esc·!arecimen
tos necessarfos para o cumprimento da 1e-ttra b do art. i2. 

Al'I,. 26. Na primeira qualifica.cão em que for incluido 
o C1ffü.~rn! serão levadas t:m r,onta ·suas folhas de conceito já 
existentes, como tambem a fé de officio desde o inicio da 
1:arreh'<i. Em cada. qualificae§.o seguinte será. consideirada a 
folha ifo conceito <la qualificação anterior no mesmo post~. 

§ :Lª De capi.itiio a tenente-coronel o official concorr~rá 
1i qu::i.liffoa.ção para a p.romocão desde que tenha completado 
o intersticio. 

§ :'!.u Para à execução deste artigo o D. C. organ~ará 
11s ''esumos das .. fés de officio dos officiaes que completarem 
o intersiicio até a data designada. para a entrega da quali
ficaçãCI. Eetes re-sumaii:-<levem ser estabelecidos de aocõrdo 
com vs modelos organizados de conformidade com esta lei 
e deverão ficar promptoa, ao mais tardar; dous mezes ·antes 
da reunião da C. Q. ; serão facuH.ados aos exames do's in- ·
tcressados • 

§ 3. • Como ·resultado da qua.Iificacão fiorurá definido o 
Jogar de meI'ecimcnto do offfoial entre seus oam(l.radas de 
riosto f.: a relação assim organizada será . publica.da . em bole-·· 
tim reMlr.vado, remeti.ido ·aos inte1'e5)Sados. 

ArL. 27. A proposta para as promoções por antiguidade 
::ios P'J3tos de ofticiaes superiores será feita dentire os notncs 
oualirfoad<>s, na ordem de suas antiguidades; para as pro
mecões aos t.res primeiros postos, após o exame das condi-
çõas res;>eo tivas. · 

Aflb. 28. A proposta de promoção por mei:eoimento 'Será 
feita. a.o Governo em lista. constituida para cada posto com 
tantos nomes quantas a!!! 't"agas mais dous. Estes nomes serão 
c'scolhidos dentre os de melhor qualificacã:o afüngindo a.tê 

. 11 numero de ordem triplo do que deve conter a lista. · 
Pu.ragrrapho unico. Quando o numero de qualif'ioi,ido" em 

rada posto não permit.tlr o preenchimento da lista de 
accôrd,> com a pacte :Primeira. desle artigo, serão propostos 
todoi': os qualificados, .mas dous delles não serão promovido's 
Por merecimento. .As vagas·. que assiin ficarem serão reser-
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vadas para o mesmo• pr.inoipio. Applicar-sé-ba a regra do 
m·t. l1. 

At·1.. 29. Na . escolha dos nomes que devem entrar na 
lisla. J. C. P. levará' em conta os documenk1s que serviram a 
qua.lifiçacão desses officiaes e o seu juizo peS'soal sobre elles. 

CAPITULO VI 

REGIMENTOS IN'I'EnNOS E MODELOS 

Ac-t. 30. A pdmeiira. C. Q·:-~c a primeira G. P. nomea
das em vir<lude desta lei organizarão o respectívo regimento 
interM e os modelos do's resumos de fé de officio e das . fo
'ihas de C·On~ei.to, bem como as instrucoões para sua esc.1'íntn-
ração. . 

E.o.,;es regimentos, modéios e instrucções 'serão revistos 
trienn~lmente pelas commissões que funcci-Onarem no termo 
ciesse p~!riodo. A apl)'t'ovação 'tlestas di'sposições dependerá 
!'ómentt:J das respectivas commissões e serão publicadas nu 
<B<>letim do Exercito~. 

DISPOSIÇÕES TRANSlTORIAS 

Art. 31. Einquanto e.."CiStirem nas arma's de infantatia e 
t'·avallaria tenentes. (primeiros e segunqos) sem o iresp~ct.ivn 
curso estes continuarão a ser promovidos pó'r a.nt.iguidade 
1:a razão de um terço dàs vagas; no quadro do 'Seu Qosto, 
quando lhes tocWT.'. 

Art. 32. A exigencia da. Iettr& e. do ai't. 12 só entrará 
em vigor dous annos após a approvaoão da presente lei. Elia 
é dispensada aos offiOiáes da activa do quadro especial. 

Art.. 33. Emquanto esta lei não fr>r posta em vigor, oa 
ooroneis qc forem. graduados em general de brigada poderão 
se reformar como si effectivos fossem neste posto. 

Art. 34. Para as promoç<Ses da 2• Linlia tomará pnrte 
na e. Q. e na e. P. o general chefe do P. G. II. 
. Art. 35. · Logo após a promulgação da presente lei Bt'lrá 
nomeada a primeira C. Q. a qual tratará de Oi'gàniti!.l' Os 
seus trabalhos mencionados no art. 30, de f6rma que possa 
fazer regularmente a primeira qualificaoão em Junho 
àe rn2:1.. · · 

Art. 36. Até 24 de maio de i92t as promocões cont.i
nuarão a ser feitas segundo o deoreto i. 351 de 7 de feve
reiro de 189:1, data em que .o mesmo será definitivamente re
vogado e nomeada. a primeira. e. P., de acoôrdo com a pre
sente lei. - Marechal Bento Ribeiro. - /o!Jé Eusebio de 
Oliveira. - .General Onofre Ribeiro. ~ Thomaz Pará, au
ditor de guerra. """"". Oêtavio Rocha. -·Capitão José Pompeu 
de Albuquerque Cavalcànti:· -A' Commissll.o de Marinha e Guerra. 
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'l'elesramma:~ . 
Urbano, ii de 'dezembl'o - :Presidente Camara Deputados 

r- Por . motivo molestia não compareci honíem sessão nem . · 
1>osso compt1.recer -hoje. Saudações. ,...- Cunka. Machada. ;;-
Jnteirada. . ; · · ·· · . ·· -

.E' lida - e 'enviada.· as Commiõ~ões âe Saude Publica é de 
~onstituição e J~stiça a seguinte . · · · 

. '"i l~DICA~O . . 't; -

N.: ~ - .19,20; l 

Indico que -a. Commissâo de Constituicão e Justiça, ou
vida· antes no seu pai.-ecer ta.mbem a de Saude Publica, diga 
•\OID esta da constitucionalidade do aviso do Sr. Ministro da 
.Tustica que negou cumprimento á lei de reorganização dos 
serviços de Saude Publica, no seu art. 10 e paragraphos, .ape
zar de a repetirem nos mesmos termos as duas edicões àe 
1·egulamentos feitas pelo · Executh·o a· seu · rospeíto, dando . 
~\cerca do caso o remedia constitucional que couber· ao. L~ 
t;islativo em tal emergenci:i. · _ · · · 

r ~~ das sessões, 4 'de dezembr~ de 1920 ........... MaJ!1jcjQ, ~ ,_,a,c._.,,-UM. . , . 
Jtutificação 

o act.ual «don1iuio~ 'epitacisfa ·tem sa destacado especial .. 
mente pelas repetidas tentativas de ai'firmncão de poder pes-1 
~oal do ·«dominante> e a usurp1?-cão correlata. dos outros po"'. 
deres distribuidos peta. nossa Constituição no tripartisqio de 
~Iontesquien. Ao rc.a.ccões a essa insist,encia. tumUltuaria. ·e 
imperLínen'te tcem sido, ·nas suas moo'.alid.ades. invarisveis 
1.ambem, ora por directà accão, ora por mediata omiesã(>.1 
'Assitn é que nos regulamentos das Secretarias .da ca.n:i.ara· ou:· 
'fribunaes, co!lóeados no mesmo apioe, do · c!az-tud0> presi
•lencial, com larga. autonomia ou independencia reciproca pelo 
;.-cgimen carlista que adopt.amos. os vétos se não cabeill vão 
tnorrer comutudó em olvidó propositado no jazigo de familia 
1.fas Commissões respectivas ~o Parlamento. Por tiua vez os 
rJeeret.Os do ExecutJvo qúe nas regulamençõea tentam exborci-: 
Lar dos lermos das respec.tivas leis su!fraga.das no Cocgresso, 
são rectificados depois !>ela maní!estacão de. vontade lesisla
t.iva que, ou os confirma se '1erifica. a procedencie. da sua 
discordandia, o udeixa de . homologar no caso ·contrario que ~ 
ílUasi sempre o de regra. 

A f6rma .passiva d-e reacção a favór das prarogati"Vas doe. 
t~pr~sentantes se contém toda na poimc.a . de. nã~ considerar, 

. siet m quantum. os vétos · da megalomania ·ep1tac1sta na Pre• 
sidencia, a.pprovando 'entretanto credttos id.enticos aos· im-· 
.pugnados ou tequisi~o-os ein fórmulas Jegisiat~ivas in_, 

.e ... - :V'ol. XIII '-. 2~ 
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dependentes de sanccão '- indicaçã.9, ou que a forcem qitai11d
même - or1_1arne11w rabilongo. A formula: actíva tem con
sistido em apprcwar, por le.i ulterior, os decretos que L'C-• 
gula.ment.a.m a. anterior, pat·a lb:es 1Iar cunho constitucio11al, 
excmpli··g1·atiacs a lei <i.-O sorteio militar; ou,, cout,ta. lei it1-
constitucional pe1·igando nos recursos useiros 'do direito 1m
trio, emanar nova e cor1·eotiva, t:omo é exemplo, a lei cl(}i
toral, que adaptava um censo :.dto G-isfarçado em logar do suf
fragio universal, ou a. lCí d ce:xpulsão de cslt-angeiro - t'i'a
mosa. de HH3 - que os aresto!!- interpretativos ha,'iam arr•.r
za.do .. Dcss'arte tanto os desmandos· ·d0o E::s:ecu~ivo, como do 
L~gi.slativo, contra o espirito e :t l~tka. da. Constituição tccm 
encontra;do essa fórma die emendar a. mão, .. antes ou. depoiii 
que os tribunaes fulminem as suas c.alinadas coostitud1tia-

, listas. Um caso recente que nos servirª de abono ao· presr:mtc 
é o da lei <?e licen~as. resolvida de um feitio nas Caminas e, 
depoii:; de :;a.n.ccionada, regulamentada de outro, em mat.cria 
-prim>ipalmente do direito de licenca. iucondiccíonal do fum:
ciona,rio acima <ie certo e . .doJlatado Pt'azo no targo. O (k)n .. 
gresso, por indi.ca.;ão, tomando conhecimonto dos motivos rc
'levantes êaquella discorda1wia. delibel'Ou -em .noYa. lei attcn
del-a, mas não se conformou .de modo algum com os legisla
!l,ivosinhos rond cuir das Secretn1•ias de Estado, quiçá dus 
ineífavois Secretarins «partioulU!'CS:» llo Pl'esiid.cente da. ne-
Pub!ica. . · , · 

O Presidente lanca mão da.. fogislalul'a vara reagir co1lt1·a 
os accordãos dti Supremo que derrocam as accumulru;õcs, pc
'dind-o-lhe leis interpretativas para resguardo de seus i™lebitmi 
provento.s, . mns o ·Legislativo. uma .vez posto cm causa, 1·cs
gata aquclle nbominavcl servilismo 1>ivico. resistindo aos al~'l
ques do }>residente quo se quer substituir ao legislativo na
-0ionnl nos t1eus decretos sobre mat-Oriu ordinat·ia( .nem grypt10 
ao em vez das immsngens que o adopl:am) e totaJmentc sua. 
Esse CUl'io::io ducllo ó assaz signifíce..tivo para. quem philoso
phc i:;ohro elle e marca um desses 1;1eriodos sombrios em que ' 
as cnrlculuras dos Philippe II rummam no seu Escurial re
publicano n 1•uina da opinião o da. vontndc na dernocraci.'l. 
bl'asilcirn. Elle revela. bem o cspfrito q°uc nn: Constitui!)1io 
achou «occioso> o al'tigo hoje· na Carta de Fever&iro, impe
dindo o E..""ccutivo de dissolver o Congresso, para, um anuo 

·~ 1l~pois ~:omo bom ~obrinho, applaudir o golp'C do E~ta~o. }'1!s
-t.1fu~ando-o por ser franco e de frente dado á Coll!Sbtmcao. 
om logar do insidioso, como os '!lo Floriano, que, :POUr cartsl', 
detestava, o m<»istrum ac -prodiuiitm dos tempos d-e juvon~ 
·tude tribunicia do netual QIJ'incipe reinante sem coroa. Agora 
quo elle auopta os modos 4'insidiosos», que tanto condemnou, 
de 1se iait1'.ometter nos outros nderes, e, até, nas a.utonomi&s 
.Iocaes, pleites,ndo · soiucões políticas ou meramente .p!rofissio
naes, como advogado de ,partidos ou mesmo de ~p:u·tido», não 
se póde deixar em esquecimento as beUas licç'Bes que nos le
~oú contra a «legalidada covarde e .bypocrita>, que reduzia a 
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Con:.Stituição a um kapo ai•t·àsta.do inti pó das ru~s. E', invo
candQ esse .b~llo futuro ;do seu· rplli.ssa~o, que .mais uma 'Vez 
para repr1m1r os empieternents do ·Executivo em nosso 
campo. ~ coip.o nos acoroçou.,í~Ó. ·x·ecfoto das se$9Õ0's o Rei 
Alberto, hombro a · hombr(I. com : o· espatinador de .nossas pre
TOgativas ,_. que venho offêrccer a : preserit~' indfoação. Eila 
se refere, diitérminadamente, li. ' uma. especie . que mais nã.o 
é que a .de senilltr'é, ,uma sim1Hes reiteràcão da mesma infra
;;ção coustitucfona:l, pr~!iucio <lirecto ijo . afilbadismo no. Po.der 
C> ·da morbi<ia egolatri·a <l<> ·nosso "-comprimido de lyranno. lte·· · 
firo-me á lei dos se:i:viQ-Os de -Sa.ude •Publica. O Sr. F-rontin 
já' externou, com.-o.s ínegualavei's 'paz:eceres. de Glo-vis ~ de .R~:yi . 
a absurdá _tenta.tiva gue se T.en<>va .. no recente acto d1ctator1a 
~ l·o EXecutrvo que, nao sancc1ona uem veta ou· p1•ornulga, ma-s 
revogá', e-~ - aviso' dubialivo;- disposiç.ãó~ expressa tb lei. Por 
tisse 'làdc, pois; de interpretação· g.rammatical e· ::.nalogica, o 
~cntido . literal d;i lei sofl:.c:eu uma dissecação que esgo_tou o 
nssumpto. - ·o Executíyo, pílhad-o ;fui: sua :fraude, appellou, 
então, ,sem r~s.I?eitar 'o a}l()pht~gma Juridiêo .....,. in clari8 ces
sio inte17!retciv-onir, para. &: eS,p~rito. da lei, isto é, para a 
mens legis/'"'üra, essa le1 .. é. ·µi.u1to .recente, mas os debates foram muito clatos, justaméhte sobr.e o .:ponto hoje contro-

. 'Verso e ~uja.~emomstraoão Só é · <lifficul~a pela s~t~ na.tureza 
de verã.adeiro axioma. Resarva.ndo;,.:Porém', o 'principio de Io
.gica, v·amos nós restabelecer o esp1rito da.lei, no debate que 
:-:e produziu e ahi E;Jstá. impresso como •ro.n.te sub~idi8.l'i.a. de 
interpretação · .. e injlludivel .. elemetlto hlstori-00 d-o . direito 
crcàdo' naquella. Penso .quê,.-muito ·embora o CongreS1:10 queh'a 
alteral.:..a; ella é. dás que POl' sua~ nntm•eza, genm direitos e· 
cm ·virtude· <ie· quem os ruedicos que visou claramente· o tecm 
;idquirido e ,a salvo de ·toda. e qtialQuer retroactividade de lei 
noya~ Desse modo, si -faoo a. ·presente in.dicar;fio, é ~ sl.!n
tidó· de abolir duvidas 'esmiu<iea<ias Reln cbicann o,,evitar quo 
dias reproduzam ·as inrim.daveis condemnaçõ~s da Fa~enqa , 
l>ubllca, •lUe é sempra .a irr~ponsavel e a -- unica respouaotu
li7.aqà. ,por que «tiJm · de ·PÜB'O.l'• , oomo ol.iservou o preclaro _ 
S1·. Frontin. ' - - · · · 

-O meu MnoÚi·i!o oru. inevit.uvel nesta couLauila in1Lre 11 
l'uzito e o sophisms, 'a. lei e seu~ executores inflei!!. F'ui, como 
J>ódo o mustre Relator do entü.o pt•ojooto; o seu braco dl-
1·cito na approvaeão delle, devo dizei-o pu.ra mostrar minhll 
insuspoioiio, <.ie .. modo que, . apezar do cinimigo:i>, como nos . 
ti·atnmóa eµ e o grão-turco do nosso sultanato representativo, 
~omp1•0 poderei invooal', de soíencia. propria, o penn&mento cto 
lt.igislador, repeLido llla lei e no •Pt'o,r.N.'io regtÍ'lamento em vigor. 
$1)i que os trihunaes repellem as <leclaraoões dos · autor~s de 
leis como fonte de interpretação das ; me-sinas·· que" lhes são 
.~ubmettidas, mas -só as iildividuaes e. po.sterio1•es. a sua deli
beraoão, não as <!~ seu debate, 'N.e scientifioil.mcnt13 assim se 

. impõem pu ,as ·da mesma J~gisl{lt\lra, em · fór~a devida, que 
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· · " constituem: a interpref.aQão 1 chamada. authenticà O.os ~us Ge.-· 
eretos. A.$im, só invocarei o .débate na. oceasiã.o .)ltil a inter
pretacãc> em vóga. e só ·:~ .. elle .. Jlle· ·aterei ·pa.ra· afirmar que a 
1l1<ens legis é Jnsophismavelmente .tra,duziôa na letra. da lei., 

O assuib.Pto. de meritil;, IM. discutido pelo Deputa.do 
I•'rontin e põde ser c:hama,.do uma · erise de. mandon$mo, do~ 
.habituaes no -poder ou a. ·crise da legalidade nesse legalismo 
traiçoeiro do direito de todos, .·ora reinante com o governo do 

'· juiz aposentado. :A . lei- foi longamente estudada e debatida. e 
seu. texto, es~erilhado agofa.- pelOs Srs/":Ruy e Clovia, ' eorre
sponde de modo incontestayel ao crua -nelle encon~ esse~ 
juri~nsultos de ·raça.. Igüalmente com elles pensou o ju
:rista da. P.resdi.encia quando., segµndo a .lei dispUnha, mandou. 
qu~ diapuzesse o regulamento, fuvanavel ,Ílas suas . edieões a 
r~eito ·do p0ntp · agora; em.· .iriexpli~vel conten~a.. Imm.ttta.
Yel assim a. concordancía· -da.· Ieí. 'escripta com o ·regiJJlamento 

- ~bisado> . porque, pois,· d®ordou . agora os · interpretes"·-cffi-
. . ciaes, com o illustre M~sti:o do Interior ·á í.rente, no to.cant·~ 

ao que determim>u· o q>ensamento» ,do · legislador? 
Por não ter o ~riist.ró, {fiai:Rr.no : estudo do··Sr. Epifacit>, 

sinão assignado o regulamei:>.tQ .sentmaior efame,,sahiu a pri
. · meira vez como se viu,•-.óu por tambem não ter, á' espera rlo 

estudo ministerial lido cousa. . algWlla o .Presidente? · . 
· Dabi te.r sabido ~à ;segubda -. edição; a.pós ~ critica8 da 

imprensa.,; · 6Dl que· os ·j\Jristas (lo governo apura.ram. demá8iru:i 
dos bygienistas legul~çs1 ~enos o artigo qtlle repetiu, a. dis
posição legal ·hoje .inlpugnà.da. por . elles mesmos ·que a san
ccionaram e redigiram. no l'égqlamentar. Esse véto esdruxulo, 
como emenda. de collabora.ção Eixecutivtt., l1a · lei ·· depois do 

- acabada definitivanienf.et. ·. pois tl'an$itâl'ã. de modo a.. só f! '3 
abolir Úó ·todo ou,;,.eril wte. por .outra lei, se afasta bmsca-

.. mente da letra do deoreio legislativo e do_ oxecutiv0, Por u~u 
.simples a.viso de uma.. secretaria de Estado. Nem se venba. ~1-
zer que, · se8'U!Jldo os . inun:nurios, o Pre.sidt:nte dá RepJ.lbhca 
.não attentára· .. no detalhe.'.; · · · · . · 

.~ .-,r Todó& ler'ãm um· dia, mui.to depois ·de sancefoDada a lei, 
a ' estranhQa dos jor:00.es pela ''demora. de 8\m lxeouçã.oi e lc-· 

· lrâm.. em resposta o Governo n'uma <Vál'ia> affirmanoo . quo 
o atrazo era. devido ao Sr. Presidente da RepUblioa o . c,stu: 
<estudando com muito · cuidado:i.. 

Passa.do~ dias, àemana&, ou mesmo mezes !obre essa vá~ 
.rin, mais do melo ~o depois de J!Ua sa.neção, ·o Governo rc~ 
petia a mosmn. vária sobre novas "teclamnOões- Estudava. ºiiem;
Jll'e .•• Desse estudo afincado do problema já 'fixado na Jc1, 
redundou o regulamento OOdo errado,' cpor não so .ter lido:!'. 
ou dessa leitura prolonga.da a sustenta~ão do artigo da. lei o 
d~ re~amento quo tira se contraria pelos avisos .de um mi:·· 
ruste.r10. Procura-se demonstrar a~ra que . o legisladoi- qurr. 
eAt.abeleeer o concurso. ora, eu fui leirielador justament~ no 
m-tigo referido... discuti, encaminhando-lhe a . votação diver~ 
eas veies e propu~, modifio&l;lões acceitas ~elo Congresso com 
.Q mtyi!i9. d~ gu~' -~~e'!Ji. is~ "".e, ·,8_~!1} ~o!~ P. ~jtQ P.rndQ < 

. ,,,.·. 

·· .. • 
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ele ·oonetn-6o; deterznirie,r ~que o direito ·oriundo de com.Peten
.cias verificadas no serviço, com ou sem elle, não fosS& des-
cor:r:beoido- para arrJIJDar: os afil'hados de fóra. . . 

1 Os . Deputados, · membros da -<:ommissão que deu o seu ·· 
Jiarecer, · jã · restabeleceram o . espírito da lei que é exacta
mente . o. da ~ua· intelligen.cia. grammatical. Poderia juntar a 
és~ breve' exposi-Ofio um IlU'go repo:sirorio de opiníões e alle
gações ·que bem . demonstram o crasso erro do Governo em 
ma.teria. -tão . evidénte · e simples de entend&- .e applicar uma 
lei exptessa, prefil'o', :pGrétn, jã que se. reeone a mens legú, 
:ipresental-a · tal . qual' é e não teve o Governo o neeessario 
cuidado de ver.iftcar·.· · , . . · · -

Ao se votar o artigo~ ora .em d\rvida inesperada,:· intel'
pollei eu. a . seu respeito, o Rela~r,· por me parecer ~e cnão 
esta~a befl'.\. clnrol! .pois se .:rerena ao aproveitamento dos me
<iioos, unicamente da Saude 'Publica. Fsderál, que ti-vessem. 
feito coticu:-ao ou dQI que nllo o tiv~ssem · feito e fossem in
t.el.'inos nC'sse · s~:Vit;Q~. ' perguntei mais si era exclusivamente 
üa federal e si 'hão,. <dispunha sobt"e as garantias dos direitos j 
<ulqtt.irldq,s l;{e outros medioçis qu:e, c01n ou"~ concurso, ser- , 
>'iatn na ·hygiebe municipal; estabeleci que crealmeDte a lei . 
manda,·o. aproveitar os medicas da Sau<le Publica; exist.iami , · 
medioos '1ue· haviatn prestado . concurso; e outros havia qite 
-rLiJ.o effectivo..~ no quadro seMo interiws .sem coocurso~ inãg 
tendo logo exeroicio do ' cargo, quer em c(}mt:nissão,. ·quel" sim
plesmente por . tifülo de ncn:beaÇão; ·a lei que .se ia votar dis ... ~ 
punha. sol>re o àproveitamentO tambem desses medicoS>. ,. 

'A duvida...: levnniada era ·sobre a .extensãó, nos mesmos 
1erD'.l(IS ·dBR garantias aoima . expreStSÍlS dOS mediCOS federaes, 
nos · piunicipaes onde . ellas" só poderiam estar implicitas, ga
r&nt1a~ a direitos adquiridos, :com ou som··coneurso. Pergun
toi entao = cessa h~fene (a municipal) está organizada. e ba. 
medicos nomeados ~ffeõ!-ivos e outl'os inte~íno.s, que servem, 
ha longo tcmpo>,~'Omo mterpretar a appUoacão do artigo s0- · 
bre os ff.!der&es aos rnunioipaes ·-'" s& os de concurso, ou os 
:interinos crn commissão ~em?. Ao que acu(liu o Sr. · Zo
roastro Alvnrctlga, Relator, dizendo·: .i:quando ·· o Governo Fe
deral tratar de .o.vocar'n si os 'sel.'Vf.l';os de hygiene municipal. 
11aturalmonte garantirá os direitos ~adquiridos do todos esaes 
medico_s: o Sr. PalmairR ·'Ripper - quem tem direito adqui
t·ido nlio SCl'â esque1>ido; o Sr. Raul :Barroso - · a lei não póde 
r!ixar do gurantfr o direito dos medicas-· da Hygieno Mllnioi..; · 
11:11;. . ' . . . . . . . 

. O lr.?gislador poz, Msim. hem olaro ,que deeeJàva. ter os 
d1rMtos aos medices fdderaes, nos mesmos termos, protej 
gondo os munieipaes, e, si a esses fazia.' de modo· ilnplicito. 
c>em se amarrar ao concur:110 desprezando bons ,serviços, por-· 
que naquf:\Ues iria, quando f:U: de modo expUoito, adopiar 
~pensamento.~ diverso <iqmo f~ cr~~ .\> aviso do Ministr:o. ~ · . . . ~ . .. .. 
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Ainda, em . outro "túrno, fui mais explicito Qu,ândo. t.l'at.oi 
ele Psf.ender a determ"inacão da lei aos medicos da pi:..Pphylaxia 
nos 1'::!stadO$, sem concurso, pe-í.iindo que fossem claramént.~ 
r.omprche-ndido~; ó que se- aU.endeu. mais tarde· .em e~1P.ncill, 
bo,je lei, de minha autor.ia· e do Deputada .Tosé Bonifac10. 

Sustrmtei, então, que o' atropello em güe nos 'viamos de 
interessa~os se. degladiandoholl corredores; .não impedia qu~ 
s;i_, cortsta.tasse .uma justiça reciproca nas allegáções feitas: 
'108· medir.o's que. são contra. o .bern a~im.. isto é, contrã.: a com; 
pr·ehensão ·de m1tros rnedicos qne foram admittidos. sem con
curso, :incgam qne, .tendo elles concurso nãO ,se. 'justjfica se 
faça um.a. reforma para aproveitar. -individuos nomeados in
terinamente sem essa f()rrnalidade: algur;is mesmo··'reprovn-

. dos. quando ~o que. eu ''saiba só um foi re'{)rovado, _mas esf.ri 
facf.o valeu romo argumento· contra muitos medie()i:; algnm 
rios qtiaes veem servindo_, de longa data, .e bem, á· Sande Pu
blica FP.dP.r~I. O 'espi'ri~ de oquidade estava ·mais ou menos 
::inonfado a síJlucão: não attendeJ.> nem a · li~ nem ~ out,ros. 

, attendrindo a ambo$, fato é, d:ior prefer,enciá, para a. nomeac'iío 
_..,- .aqi:: de concurso ·e, Jogo 'depois, aos sem concurso, ·po~que, afi
-. nal o serviço' prestadô consfüue. um direito, uina .demonsl.ra-

l):Í.".' de capacidadei> e_ para ex:empliffoa.r nàrrei um caso r.om 
nm cpucurso r.tija ctMsifiM.cão de nada valeu -.para :não se ~:1-
crifica'r o candidato que éra 31Ít(ls in~erino. ' . . . 

T.ratnnTlo dos coueur~os dizia:· ·o ·que a. pratica assignnln 
~ (ltrn._ não se deve_, f\OI' amor àa éonoursl). que· .iust~ent.: s" 
"fére por _i-ssa. :fórum, excluir. medicos nue ··consegúiram no 
servie.o a ~'~sma. coznpet.i:mcia que. afinal. a(Jl1élles f!Ur fi:i:r. 
rnm concurso»' ~6 ,.adquiriram nos !fvroS>. . · 

Desse modo é·onclui: ar.rEidilo, ,n·essas con<licões. estcda 
bem redigida a emenda_ nas suàs duas· uJtimn\S partes, pri11~ 
r.ipalmant.e na siei;tunda; ern que a revoga-Oão dó "bem ass·im ri 
t1m ,justo me_io de. atteritler. a direitos dos pue t~qi concirnr~n 
·e nos direito~ dos -interinos-, que teem servi'Bo sem ·concurso:i-

Di:r-se....,hs que, não obstanti:- o misenLimenf,o do p!P.nnrln. 
f. essa. uma ol_'linião individual, nüo -o fundamento do "vóto rl:-i 
legislatura, embora os 'ap'a.rte$ que .iá referi no primAiro dis
curso recordado. Vou alM'l. Qtlando .· 'na. .terceira di~Hit1iss:í r 1 

· propuz com o Sr .. Tosó Bonifaoio: «S·erão tn.m.bern. aprovmtn
dos ()$ medicos interinos, ""o os em com.Jllissão, ~om relevanff'~ 
serviços~. ~'-1)licava: cq;i.1anto · ao;i. interinos, foi ·j1111tnmenl<> 
po-rque es~a~ nomea~_es oram feitas sem M Mlemnidlld11.(:; cio 
concurso~. Pensava que, G:dndos ta"~ eselnrecimentos:i> ficnva 
csatisfatorinmenl.e interpretado o tt;1:iaito àn lei que prop~~··
moS>, o Sr .. Tosé BottifaciC> e eu. Ve.io. que me "n~anm <'. 
Mmmigo o Sr. Teixeira. Brandão. Presidente e Relntnr da 
Commisslto. que assim sP. manifestêtti1: «rAalmente foi inl.en
()áC't da Comm:isr.ão,:-quando -de'l parecer favornvel. intn-rpri•
tar, a emenda de nccõrdo com o que ~'lcnhn de· remiar o Depu
tado que me prooedeu na ·k'ibuna>.. ' . . ,..: 

.... 
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·-· · Esta vamos em 29 de dezembro e . os pareceres éram ver
baes, por isso tomamos a cc.utella de não deixa.r ir a lei sem 
f!!les, para evitar- sophisticaI'ias, e já agora vejo q,ue perde
mos o lati.oi... · . : 

·Mas· adeante ·eu entendia .que essa · disposição era «ex
tensiva aos medicos da Sande Publica Federnl, como os de 
J.odos os sérvicos .11ule essa Saude Publica vier a comvrehen
der~ e rematava, sobre a p!.'oposta quanto aos medicos da 
llygiene municipal, d'O Sr. Raul Bar.roso, que estavam elte11. 
nas condiçõ'es daquelles «de modo qu'~ os auxiliares interinos 
da Assi~tencia Publica Municipal, embora sem concurso, se
riio aprovei ta.dos~. · . 

A emenda B'a't'roso parecia limitar sú aos de concurso. 
() o sr. Brandão re;;poodeu de ac.côrdo commigo, em parecer 
verbal de. fim· dfl anno, quanto á minha interpreta.cão: «na.
luralment.n. Ainda ha 0tultra: emenda mais, explica.tiva do qun 
essa:;)~ 

Ahii temos pois como os pa.ra.graphos não ficarmn regi
flos. peln exigencia geral de c()ncurso no artigo; como tambom 
()!Isa exigencia. 6 uma descoberta do }J.onrado 'Ministro da Jus
tira e, finalmente como «a pratica moralisadora do concurse~ 
~em ser abandonada foi oonciliada com os dictames da cqui
<lade na. ' «pr-atica moralisador:ll) de não pret.erir. mas ~prefe
rit"» a quaesquer .. e não a a.na.logos sómente, os :!"unccionnrios 
rom boa folha de serviços medico$ nns repartições a fundir, 

.·Em taes térirtôs só me cumpre fa-anscriiver para. conhe
eimcnto da: Commissão <fp, austiça, e de Sa!mie Publica. o do-
c:um·ento seg:uinte, que é o avi~o · do Ministro Sr. ~lfredo 
Pinto, dirigido ao Dr. Carlos Chaga3: 

«Recommendo-vos, para os devidos fiM. que todos 
.os ca.rgo$ toohni'cos re~llantes da novar lorguniEa.çüo 
dos serviçog da. Saudo :Publica. estabelecidn pelos 'de
cretos ns. 3.987. do 2 do janeiro, o 14.354, de i.5 dr. 
·;;oatembro, ambos· do col?l'C'Ote á1'li10, se.jam .p."l'ovidos ei';_. 

· feotivamento por meio do concnrso. abrindo-se . desd11 
logo a rcspcct.iva inseri peão. 

Nn sun son~rnlid'ade assim o determina <lo modo 
[IOSitivo o formal o -oit.n'do decreto numnro 3.987, mnn~ 
do ('XtiC'ptunl" aPúntí.s elo concnI'So d'r.. prova.s publicas. 
no a!'I .. 6", os Zogaros de in.spectores teohnioos e- de ·<;c
crPtario dos!ll' Dr.pnrtnmento. r.~cr<!idoi;, ::i.lil\!l, am oom
miAsl'i.o. e e!ltatue no nrt. 10 o preenchimento dos c:w
,;i;os t~~hnfons J)flia ndnpcllo de concurM. E' clnt·o que 
f.nrs disp%it.h·oA nhrnng1'm nrres::i11.rinm~nl,c o!l medi-· 
"'PS espl}eifien.r:los nos §§ ~ .. e :1° do 1·~rerido nrt. 10. com 
P.tDl'fa oh>1r.rvnncin, dn.~ reA"rns rorN~spondontes no!!! m~ 
mo!! no {lr.r.rc,IO n. 14.35~. do i5 de !l:itombro destt> 
nnno - se,inm el1es medioos interino-a, desde que não 
~e tenha verificado o seú aproveitamento por servicos 
.I'f.11evantes. n Ju·izo do Governo; sejam os medico·3 clas
iificadoa, no _µ!timo c.onl)urso para. . inspectores sanita.., 
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· r-io$, reaUse.do ~a. Dire§~ia Geral de &v.de Publicàj 
ot3Ift f'gQBW de ·t 9iB. . 

Pe>r um la.do, prPsoreveu reiteradamente o legis--
. Iador .que oe cargos te~icoB seriam ipreenobidos .me
diante c1,mcurso, por outro, · o regulamento taro ... 
bem a,saim dispoz . Sendo o concurso, pc>rtanto, 
condição essencial para a inve~tidura. eomo entendei• 
o § 2• de> IMs.mo art. 10, que dá caos medicos claesi
ficadll& no ultimo concl).rso · para inspeetores sa.niLarios 
ptef e:reJJ.eia no 11rovimenoo · ef!ectivo dos car@s cor
i'elmondentes que result.em da pr~sent.e refotm11.>? Po
derá ou de'Verá o Govern.o nomear . esse3 uiedicos. ~in- . 
d.epen<iente de nov9 coneureo>? Pflreoe · · qu~ . n&o. :N · 
vontad~ manifesta e repetida do legisladQt' é ·que os 

~· cargys 11ejam provjdoti .,;me<H~nw ~oncurS9>-. · 
, A p.rererenéia- concedida e esses medieos figura eni 

paragrapho suhordinpdo a lJID dos artigos ·em QUe o 
conaurso é ·e~igido , 'PreferencH$1 só . ae · CP?lce:be cni 
.igualdade dP. condioões . . Segue...se dahi que Q uensa
mento da lei é aste: -na <'On<;ur11Q <JQe se t6n,hg de rea.
fü:ar para () 1:1rovimento dos cargos teQbnlcos, as candi
datnr. rn;ie ·foram ai:iProVados no l\01:u~urao de t9iS, sPrão 
pr11f'eridos, Rm igualdad~ 1:1P. condig~ea e.ois que p,ão eon .. 
1»,rem esse titulo de habilitação,; · · 

P!'offl('e!lciil itnPlic~ comparação. ce1rnparai;i~ ciu~ 
põe il exist11neia 'Jlcln menoa, de dous t8PJnO$. A lFii 
eone"'de . tirefereneia aoll medicos au~. fiierall) concurso 
em ~9i8: .eia ahi um <los termos da com>pa.ncão. Ouill 
o outro? Nenhum ó\ltl'O existe, a não ser~m os medi<'0·3. 
que não teem é-Oncurso. Mas estes não podem -constituir 
termo . de .cQmParaoão. Porque nãQ podem· 11@1" nomP.a.dos 
·em r..aao al1mm. · De· scrte que, ou \\ disposioão Il'!ga,l não 

. tem abrnificação. o Que é absurdo. ou o QUé ena quer 
<lizer P. Q\lé entre (>S medicos que ffzoram o óoncursr 
J>QI' · elle ordenado. teriinJ p!'eferencia os Q'Ue já eonta-
reill ·o concurso de f9ts. . 

Si o intuitl'.I cio lep:ísladC\r fosse aproveitar os con-. · 
current~ de HH.8, independentes do novo concurso 
Agora exigido, a sua lin~agem seria outra. Teria en-

. 1io dit<> muit.o ..,.implesm·ente, no final do. art .. tO: <!Os 
medir.os approvados n·o ultimo concurso eerüo no
meados independentf\ dtl nova~ prova~ .. 

Mas o lé~islador <lisse: d'f\ri'ío 'Jlt'eforanoia:;.. 'l'i~-
. rão prMer.enl'ia sobre que-m? Sobre os f!St.r:mh11l\ 

ci11e niín fi?;eram ooneurso, nfic>. porque, Mf.M 
não ;p.odem. seir. ·nomeados. Sobre os ou~ prt>~ l a·
rri..m agora concur.~o. tsmbAm · níio, ]')-OrauA não é po~
!!ive~ est.ahtile.c~r comparROlio t'lnf.rfl o.nn<lidatos ()e C(\11·
eursm~ differentes. o d~ i Ui8 e o de i92Q. A prAferen-

,c.ia só se nóde es1:abP.lecer entre l'andidatos que estP-
jam em sitnaciiô analogn. e ,1stlo, só se pód~ dizer do 
camlidatos que tenham o ~&amo conourao ;,. 
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Ptlblicando . e$se aviSQ,. uvelo!l· 4 ' '/l._o~ o ~r'1{l(>si:to do 
Gtiverno, deste modo:. · . . . · . 

4ÍAlindlli acerca do conC.~rso, tivemos occasião dê 
ouvir o Sr. :Or. Alfredo Pinto,·· Ministro da Justiça... 
que ncis decla.rou que a t>esolução dp Governo é ·deri
uitiva, como o dem-0nstra o aviso. . · · · 

' Ql)anto ás reclaniacões feitias ao poder judiriiario.-
o Sr . Miníatro Sàbetá dar, ~pp.-rtunamente, as razões 
lega.as que f~ndame~W.m o aót.P. do GovQrno na pratica 
. de _uma ·medido. . moraliza.dora· 1>ela · qual -se c.onsagra o 
regimen d;i. Jusfü.ll () da competencla.,,. 

Est3mos, portanto deante de tiin acto irretratavel d09 
meíol'l administrativos que devemos evi~r. menos para os • 
íntere$$adoa immediatos · na quesUio, q·ue para os interesses 
superjores- do re~imen . a.meaca~o por · essa r~beldias publk.as 
do .Poder Executivo ao cumprlmep.to das leia ou ·a · sua. c:f:e.... 
inoliç~ ciaprichosa. 11;', . P<>is, em- ~va.lgu~.rda do Ppder Le--. 
g1slat1vo e pal"9, recat.o d~ sua a1J.tonom1!1o, in<lepen~eJJ.cia e s~ 
berania qu~. n:esta hora de · insistentles assaltos a . suas pre
I'08'ativ~s "i'Sssençi~es pela.s extra.vas<>es do Exeeutfvo absorvente 
e -mvasor, venho sul>metter a C&mara. a indicaçlio que acom
panhou à- presente motivaç'lio . · .. 

J'á de umâ feita, como disse a princípio, outros no mesmo 
proposito originaram projectos ou pareceres que reDuzeram 
as questões, desvia<l'as pela situação of:fil3ial, no:; seus deyidoa 
e ,iuridicos tertnoS; cõn'l vànta~em inoontestav.el da · ordem 
nõrninistrativa e ·d& vida legal do paiz,. nos limites da; Consti• 
üticã<> de F.evP>reiro. · . 

Deverei, · termina.n.do ju.ntàr as palavras dos Deputiadõ!I ~ 
CJUe -foram autor(ll! da '1ei' nas seguintas conaide~ões feitas !í 
A l'toif.e e; por ·esse ,iornal assim relatadas: 

4:Fomos ouvir a. r espeito do a'SSumpt<i tratado nas 
linhas anterim:e.s oi' tre!I membros da Commissão dll 
S&ud() . _llublion que• foram justamente oe autores oa 
disp(l~i~iío 'l11e agora sa prooura interpretal'. . . 

Procurámos n. P'l'incipio o D~tado · Telxelra 
Rrandii.o, · profe~S()r da Faculdndo de Medloina e Justa
ment.o o flel~tol' do projeoto governamenfal que c'!'eou 

· o Dl~1>nrCnmenl,ô de Saude Publica. 
t · O Dr. Tolxoir:i Brnndüo di'ssé-nos: 

A · couso cloR medicos c lo.ssificados n() concur$o 
.<innilario de 19-18 mercoe todas ae· sympatbias. Lem
hro-mr muit-0 bem que fomos eu, o Dr. Zoiroast.ro do 
Alvarenga o o Dr . Palmeirs Ripper os autores da 
(lmenda que tornou definitiva 11 -oreferenofa daquelles 
m~diMs '&Obre . t-Odoe os oufJ'oo candtda;tos. • Jd:mq:i.a "º'
,qu - J>~w 71Psao e1»Wito ai ~64 d8 o""'1al-O$' a um novo 
~&m.cursp. Seria ridicµ~9 que eu 'foese faltar da -tri-



C(rnara aos Depctaaos- lm!J'esso em 26/06/2015 14:46- Página 23 ae 90 

bun& dà Cai'.nara · pat a explicár um pensamonfo qu<! é 
!ransparente. . · · 

Na resid&icia -io Dr . PalmêiTa Ripper. o Dctm
tado po:r · S. Palllo lê· ae palavras dO' seu cóllega do E:-;
tado do Riú de Janeiro e nos diz c.om nque\iB, tom i11.., 
tdsivo f)Ue·~ lhc é peculiar : · 

- Diga no jornal : Sub'screvo em nbsolut1> n~ n r
íirmativa.s do . Dr . . Tei~eira Brandão. 

O ~. Z<>roaSlt·r o dn Alvarenga, profeggor · de u~·
i;icne na • Faculdade· d~ Medicina de BeJlo Horizt)nl1•, 
c:x-director dos :Serviços· ·sanj.Larios no. Estado I'!" Mi
ua!i: .. e ,justamente -o parlamentar a quem ooubP., com 
o Dr. Teixeira Brandão, · â defesa. das idéas govern:i.
mentaes na f'labora(Jão da ?re forma, assim nri's faltou : 

· .....:_ Sempre me bati no· sei·o da Commies:i.o rfo 
Saude.· Publ1ca pela formula do preencbimonll) c!-0~ 

· (~argo$ t echnicos medi;tnte concurso. Orn. n"°' prov:l" 
rc-alizadns ·em ago'>-!o de . i.918 eram validas por do11.> 
nnnos, até 1920, quando · seria. rteClt'etada a lc-i dn 1·~
!'ormn. Logo o·s medicos nella classifieaclOill "'1.l.isfnzinm 
r-t1balmentP. :iquella ex~encia primo·raial. Por ls!w 

· :h~ceitei com prazer a di:;:posição legal quo eon~O#Z'l'O\'.tl 
os seus direitos, isentando-o!': . na.t\lralmenoo cfo no\':1,.: 

, provas.> · -
. ' . 

Parece tão Clairo, depois · dessés .depoimonf.a'll, qunl n 
mons legis, que não posso alfii.nar eomo um homom da ri:;lu
turá mental' do Sr. · Alfredo Pinto insistiu. em face doR&I\. •~ln ·· 

... /~7.ª: na cul~.u~a· d e_ in.t.e_ri>retácõ.es :muito abá>ixo do !!Att ll't'!lnlli· 
m er1t.O pr~flsi;1oml. e yalo:r 4e Jurista e Pl'.Ofessor r,on11ngrnrln. 
· . Dcprehende-se · de tudo que o ut. 10 o seus cmrnirrn
phos, de qne fui de alguns autbr, passaram trlurríphanlQ~ · no ~ 
. du:\S Casas do .Congresso, foram sanccionadoe e ro1tul11m{\n
tados riel-0 .. Execuiliivo ·:por dua-s vezes .:tal qual o lnA'IAlilflnr 
os CO'Ocebeu, e, a.fin~. revogados :por um aviso t.nf,Ompo!ltl\"n 
ou~ pret~ndeu )'Obrigar -qos mt-.sµios o pensament~ quo o k · 
{iis La não tivera, não · constando em Qualquer mom1'nlo · 
dos debàtes o . lJUe lhe's attribue o dito o.viao mlnl~
teriàl, .mas j m;tamenf.e· o que snstentam os pareclYJ'~ do-. .tn
r isc'onsilltos. interpretando gramma.ticM e Iogicamfl~l' n li'i. 
oi; do:S . S{>llS aut1>rc.s ~plicando-a mais um~ vet: hlA!lli'lt:t\· 
ment.n, "'·o do prQpirio Govel.".no regulando-a e sancclonnnf!u-:i. 
!cl QUI'! não _ ter ia feito si no~.Mse que elh1: violava quntqu<'r 
«i>rn.til'.;\ moralisadore~: poi~ :não o creio r.apaz de oon11ôlnll'lf'·· 
menttii e sem intere!:!Eic deixar de vetar t11e~ lei~ qno 8~.fl\l ll 
porventura a('.>plt'Çvadas, a Mu ped-i'do! com'o :i cm (ln'(!~~111 
pefo C:ong.resso cjuasi unanime· de seus· amigos fl ~om .nmn 
'10favel mnioria de pnrtiwn·jos inoondic!onnes: 

. Cnbf'> pó·~s, , pnra obsta'!: que a- Fazenda ·pagui:,. maiil um11 
.:ienteµcn e se consµm_me i:i esQµlbo de direitos q~e a loi .e:r.-
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prc.~a e sabiamente preveniu, quo a actunl lcgi'slatura dê 
for~1?1lm.en~e, a i!ltérpretucão authentcn em lf'i, cln tão r.lara: 
pos1L1va e. m:::opb1smavel vond-ade no <lecret.o {:onsLante da :sua 
l~í P.Si.ll'ipta, sobre Saude Publica. Será. riiio só opportuno qUl' 
o faça, . com-0 salutar, para os interesseis materiaes e mo1·aós 
do Gov~rno e dp regime Co·rfstitudonal que nos 1t·cg-'~ e ôsses 
dfl.'manaos · !lmeaça.m . ~m Sllã · e.ssencia · roesma. . 

Sala das sessões, li do "Cezeinbro de .1920. - Mo.uricfo dr: 
/,rwerria. · · · • · · . 

S~o succet:sivam(lnte lidos e ficam· sobre a mesa até ul-
1.1~1·í~r deliberação tres projecl.o's, :sendo dous do ·Sr. Antonio 
Agcrr.rre e · um do Sr. Arlindo .Leone. . · 

Siio süccessiva1nen.lé. lido§ e vão a imprimir os seguintes. 

.. ' · .P.\RECERE@ 

N. ~6 - 1920 

Mnnda archivar o telegrwmma em que o Centro RPpublicano 
dos Funcci,<;m,arios Publicos Feãer"es rlrt S. Pfl.nlo .wlir.itn 
a rei orma · a'YJs Correios . · · 

PARECER. DA COMMISSÃO Dt FJNANQAS 
'1 

O CentTo Rep~l)Ucano -Oos ~ucoio1111rios Publicos Fe
deraes, de . S. P.aulo, telegraphou ao Sr. Presidente da Ca
rnãra, em nome <J.a. ê'kl9se postal, solicitando a s. E.'C. e aos 
Srs. Deputados . a · decretacão da reforma d~s Correios, oom 
angmento ' de vencimentos e 'restabelecimento das gr:itificaçries. 
n<ld"iciOnaes. . . ' · 
· Sobre este ultimo ~8sumpto _já a Cama.ra deliberou, a.p·-
provando o . substitutivo desta Commissão ao proj ect-0 m. · 376,. ~ 

. tl:l autoria. .do Sr. Paulo de Frontin. . . -
Quanto i<í: reforma · dos Correios, eeta Camara. agu·arda a 

mensagem· que o Sr'. Presidente da Republica prometteu. 
flnviar ao Congresso NMional propondo a reforma, que S. Ex. 
reputn urgelité, ,para deliberar a respeito, vist.-0 ser .o Go
,·orno ·m:_lis a~to. ;para conn·ecer, de conjunto, as neees-
;;idades dO servi~o postal em todo o. Brasil. . . . 

Por · taes 1,notivos, a Commissão de Finan.ças pensa que o 
L~lcgrarnma deve. ser ~chivado,. e· ter:í· sempre em vista, nas 
suas delihera<}õeS· os legitimos interesses dos dedicados ftmc
r. ionarios dos Correios, .a cujo esforl}o devemos ·a· marcha <lo 
irnrviço, carecendo realnumte de uma · reforma. qun o ponh:i 
de accõrdo com o i)To@il'esso do Bra~il. · 

Sala da ·Commissão de Finaneas. 130 de novembrô de 1920 .. 
Um•los de Campos, .Presidente. - .'Octavio Rocha, Relator . . -
Sampaio Corria. ,......., P!LC.hec? .Merlf!es .. ~ Ca1•l.os Ma?mi~~iano. 
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~ 'S~ui;a ~tr<i.. ;;.;...; (Jeüo llavtflil.. ,...;... Ramiro Braga. .- lo
Bino lk A7VN;11 .. 1 . • • · · 

tlepublioa dos Estados Unidos ·do Brasil - C~a dos 
Deput!Ufos ~ Assumpto: o Cell.tro Republicano dos Funccio
narios Fecleraes, · de S; Paulo, representa; em pról da re-
forma dos . Ctil'reios. · ..,._ 
. Dist,rib~ição: Ao SJ.:. ~ta.vio.'.Rocba . . Eru 26 <le nov~m-
bro de 1:920 •. ,.--, . O ·Presidente, 6arto$ de CO/mlPOs. · 

Numêros dos Pro~collos; Finànças, 754, de .. i92Q.: 

Sr. Presidente Cantar• dos Deputados -- . llio - São 
IPaulo, 22 ~, -Oenfj'ro !lei;ublicano .Funccionario.s Fedet·i>.es, 
nome classe postal C01;-r€ioa brasileiros, · aippella V. Ex. de
mais membTos para pa_ssagem refórma augmento vencimentos 
volta addicicna?. Sylidicancia. .prova. exuberantemente roisP.ri:i. 
:vergonhosa lares servid<>res -Naoão. Verda~e unica, imPQs-
5iôilidade existencia . act~al vencimentos 1909. 'Correios. re
iflexos civtliiaçlo, necessal"ios vitalidade de :1.Ulla Nação, não 

· exi~t~ : com empregadas sem 'Vitall4ade orgàllica -~ imPoSsivet _ 
· prodUL1r. Dessa Casa. espe-rall'l mesmt>s .prompt& iustlca. """' 
.!Presidente, Rí.õeiro da...Lúz. . . 

N ·: ·47 ,_, t920 

Mtmda ar~ltiuar o ·t•Z.~ em 9"° '1 peuoor • Jlclmi.m:
~· tlo6 CO'lftio• de Victtn"f4. . B~to .Santo, · Pede a 

' e~açcto de.rta od1ri.,m'8tral;J.o a ,2• clà;81e -

·p~ -DA ~MMt89ÃO DE PINANQÂS - . . · . . 
t · - Em, tel~amma d~ 22 ·'de novembro -findo. o peuoal ds 

Mminlstt'lltÇãõ dos Cot'reios de Victoria, Estad<> do Bsl>irito 
seto, pede ao Sr. Presidente da · Camara a el~lo . da re
ferida ãdtnini8trQoão 6 2- elaste, aug.n:i.ento de pessoal e do;; · 
~ectivoa vencimentoiS e ' resw.béleoimento de gratifieaçt5e~ 
addiclonaes. . · . . . · 

. . Todiw eSAs pravideuicas depebdem da l"&forma !feral d(l 
serviço .de Col'lr&ios da RepUbliea e · 8iSt.a ireforJlla -por SQ& ve7. 

· e$f.i · H9Jleudendo de uma mensag~m que o Sr.. ·Presidente <l:i 
Rapubi1ca . aununoiou que mu.dai'ia. .ao Coogi:ê&So · Naoionnl 
de&de ~ de maio do CO'lTente anno. · .. · 

A Caµiara não tomou· .. ai.é ag"Ora ·iniciativa alg".Jma, em 
vista da àctual situaçãô financein, e por s&r conveniente 
aguardar as providen<>fas pedidas pelo Governo, maiB dire
otamante ·OODbeoactOL" das neeéSSldades de todo o · terriklrto 
;uacloDal ~ ~a-® ~~<». ~. · 
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Opiila, pois, a Clonmíiasão de Fimn<;ae pelo - ãrchiva-· · 
rnento do telegramma, para ·eer tomado em coUSi.deraçli<:> . 
. quando essa rã!orma fot-' proposta. . 

Sala. da <:mnm.issão ·de Financa.s. 30 tl-0 nov0mbro âe :1920 . 
...... Ca:rlo1 ·de' cam.pós, !Tésidente. - óf!tavio Roc'lia, Relator. 
- Pa.eheco .Mendes. _, Sampaio Corr.ia. ._.. Carlo.s Ma:J:imi.- ·. · 
tia~. - Cincinato Braqa. - Octa.vio Mangabeira; .._. Sou-µJ. 
Castro. "'""" Cello · Bavm:a . ._, Ram!ro Braga. --; losino de. 
Arau;o. · · · · · · . . . - . 

Republica dos Estados UD.id0$ do Brasil --... . ca.mara d'oe 
Deputa<los - ~to: Elevai;ão de categoria da A~ml...: 
nistração aos Correios do Estado do Espírito SantQ.; ·· 

:Disflribuição: Ao Sr. Octavio Rooba, em 26. de novem-. 
bro do i9W., - O Pt'eeidente, Ca:rU>8 de Campos. 

· Nu~eros dos protocollos:· '-' Finanças ·n. ·75.z ~ :C920.: 1 · 

. Victoria, 22 - F~iona1'ios Administraoão Correio~ · 
: ileste Eslad~ representado.! eo~ão abaixo a.ssignada .:.o:.. 

· licitam vali.osissimo patr()(linio V Ex. · favor · re.torma Cor~ 
reios, elevação desta adminisfJra~ão á 2• classe auginent.o pe.;-· 

i ~al. !espeotivos venci;Jnan:tos .e ;restalJ~l~~ep.to . gratifiecçã.o 
· aadic1onail ipennan~ilc1a correios . ~pinto Santo, ~ira 
. , classe injustiça nãq de~e continuar attento cresoente mô'\"i
. · mcnto comprovado sua · renda se elevâtá este .. anno mais 

i:\40:000$000 Pessoal insufficiente mal rcrrrnnerado. Não ha 
·l'uparticão·publica.· federal em cenvimento seuam a.tão exiguoe< 
l'pepartição pU.blica rereda em cencimeitos sekina. tão exguas: 
repartição publica· federal em véiieimentos sejam tão exiguos. · · 

· como Correios Assim entregando V. El'... sort.e . fUn®iona
.. rios Correios. es~ram feliz exito assegurando impereci\'el 

gratidão desta humilde classe servidores Nação. ~Dr~ Jos~ . 
Moreira Gomes, administrador. - João :Antunes Bârbosa. 
contador - .Alberioo Lyrio Santos. · thesoureir~. - Manuel . 
;Fr:ancisco. Silva, chefe secção.: - 'Inteirãaa. . i · 

~â~ :~ccessivamente I~dos ·C vãQ a impi;emÍt; os ·:s0guin~ . · 

,FROJECTOS 1 . 

N.~ 168 C -' i92Ú 
.Dcterm·inã que os -ofliéiae} do E:cercito, que .nõ.O contarem 30 

. ~nnos ·de serviço effectivo, compulsados ao entrar em 
ea:ecução o decreto n . .f!.800, àe ' 1918, tmoáO a pedente e 
o .soldo dos postos immeditamente s11.periores; com pa ... 
recn das Cómmissões ·de Marinha. e Guerra e. ele Fin,a.n..; 
~as, ~ontt-ario ás emendas a.presentadas em a• discuss&J~ 

'.<Do Senado) 
1 ;.\s. êluas ~ondas apresentadas' em . terceira· ~::Uacünio ·aO. 
projecto µ.. t6.S B, deste anno, sãq reprodµ~i!). dàl ~e a. ç. .. 
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â'.:N.NASS DÃ· aAMhl :- ~ 

ma.rii ,Já appróvo11 em segund_a. cjjse-ussão, tornando vencecloi·as 
~s opiniões das Commissões 'de Fin~nças_e·Marinha e Guel'l'a. 

Nenhuma razão nova foi apresentada para justificar a 
renovação das emeúdas que alteram substancialmente o fin1 
,\'isado pelo projecto do Senado, que se inspirou ein um .iuslo 
cspirito de equjdade. · . 

Pl'ôiJ()sitahnente classificamos de · justa. a equidade var:i 
ceixa.r Qlaro que o projecto _em sendo de. equidade não d•1ixa 
de sor d~ inteira just.iça, embqra a sua redacção neste u!Ut11•1 
1::aso devesse ser outra, para aWmder·. sómente aquelles qu•) 
·em ·virtude da. reducçãi> da· idade para a reforma coinpul~·witt 
foram effectivamente :prejudícados com· esta lel que. os afa~
:t.Qu do :serviço autes d'e terem 30. annos de· serviQo act.h-o, o 
quo teriam conseguido si não fosse· essa referida. lei numero 
12.~00, de 8 de janeiro de i918, reduzindo de dóus annos a 
jdadc })ara a reforma compulsoria. 

O proJecto limita as vanta:gens a seram ·conferidas e a,; 
~mendas visam, ao contra.rio, estender estas vantagens, visto 
que o. project.o attende a uma situacão especial e não vcn1 
corrigir ·.a a.pplicação das leis posteriores_ .. c-omo querem a:; 
emendas, que poderão ·.ser objecto de outros proj~ctos . 

. A Con:imi~ão mantém, portanto, o seu parecer. an~erior, 
eontrario ás dmts emendas .. 

Sala da Commissão ode Marinha e Guerra, 25 de novembro 
ac 1920. - Antonio ,Nequeira, Vieé-Presidente, ......:.. Armando 
'Burlamaqui, Relator. v~ ·Joaquim Luiz Ollorio. - Lyro Cas
tro.1 ,..- Oltorio de Paiva. - Sall.e$ Filho .. 

As .emendas ao projecto n. 168, de 1~20, de iniciativa t!•) 
~enaào, offerecidas em a~ discussão, constituem ma.teria .i~ 
vencida no seio desta Coxnmissáo, quando do proj'ecto em se~ 
gundo tur®. · · _ . · 
. Rep(lrta.~se a. Commissão de Finanças ao parecer que c~
tão formulou, cujo! func:tamentos mantém, e nos_ quaes baseia 
o seu voto contrario âs referidas emendas. -
. Sala das Commissões, 3 de de~embro de 1920 :· - Ca'1·7.os ae Campos, Presidente. - Souza Castro. Relator. ~ Celsv 
·'/Javma. ___:_ Josino de Araujo. - Rami-ro Braga. .:._ Cu.rlos 
Ma:r:imiliano. - Pacheco Mendes. - Ântonio Carlos. - Sam-
tiaio Corr~a".. · 

PROJEaro_ ". 168, n~ ürno 
o' Corigres~o N acionà.l decreta : . 
~'\rt. i. 0 Os oi'ficiaes do Exercito que não contavam :rn 

an'n.'1s de · effectivo exercicio e ·forem compulsados ao cnti'tlr 
em exeausão o decreto n.· :l.2.800, de 8 de janeiro de 19~8, 

·reduzindo }ie dous annos a idade para a reforma com.(lulsorn1. 
terão, a contar da data desta lei, a patente e o soldo do_s f:JO~
fo~ lmmeãiatamente· superiores, observada quanto ao ·mais a 
lesisl!lcão yigente. · · 

.... 
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Art. 2." Para o- pagaµiento do Si:ltlo das 11ovas pateutcs;, 
$Ol'fio levadas em conta as importancias já pagas pelas pa-
L@tes .de reforma anteriormente expedidas. · 

Arf.. 3." Revogam-se as disposições cm conLl'a1~io. 

F.'l\lENll~S A CJ(.IJ:; sn: Rllt'EIU: o PAn&c.1m. SUPllA 

Art. · •rambem terão, a contar da data da pl'csen~c lei. 
a patentt~ ·e o !'laldo do$ postos immedhHamenle supcl'iot•cs, 
nos termos d_!> .artigo .. ~J,mciro, os engenhcil·.os machi}li.sl.a:-; 
navaes que nao contavam,. 30 annos de effed1vo ex:ercrn10 e 
fo•am oompulsados a.o entrar em exeéução o decreto n. 3.728. 
de 21 do janeiro de 1919, .que tornou extensiva aos mesmo~ 
n compulsaria dos offieiaes do Exercito e i:la Marinha. . .. . •' 

Rio, 26 de ouLubl'O de 19Z\l. - fVicmwr Nascimento. 
Ao art. t.º, ao em vez de ~os officiacs do Exercito que nãu 

1:ontavam 30 annos de cffectivo serviço e foram compul:>ados 
ao entrar ern execução~o decrd.o n. ·12-800, de 8 de janeiro tic 
i !Ji8, reduzindo. de dons annos a idade para a reforma colll
Jiulsoria, etc., etc. (o mais _'como está)», ·diga-se: <Os offi
daes do Exercito que não contaX,am 30 annns de effectivu 
:'>érviço e fom·m compulsados 7W a1mo de :1918, em virtude 
do tleàeto n. 12.800, de 8 P,e janefro do mesmo <mno, etc:, 
olt.:. (o mais como está);a;. · 

'. . 
Sala das sessões, 26 de outubro ele ·1920. - Pe1"eiro. L~íte. 

N .. 233 A - :1920 

li.1dori:a o pi•olouuamento das Urlhm; tcley1·aphiaas· u.l<J Ypu
ra11ga; <:om parecei• favorr..Vel da Com.missão de Ob1·c.1s P1~~ 
bticas e emendu da de Ffnan~!as. 

. ~ Cornmis5ão de Obras Publicas Julga não hanw · in(:ú11V•~
TJiente cm autorizar o Governo a prolongar a linha telcigrn
phica attí á cidade d!;l Yporanga, <le con:formidade com a indi-
cação feita. · · 

Sala das Commisilões, 9 de setembro de 1920. - IJm·úu:m 
aonçal·vcs, Relator. - Manoel Reis. - .4.ntonfo Ag1ti-rr11. 
J.cao 'Penido. - Honorato Al1.1cs .. - Elpi<Mo i:i'e Mesq·u,ita. 
t., •. ÇoJ'J'da de Bi·ito. · 

; .PAREGEll DA. COMM!SSÃO !>Jl FINANÇAS 

O projcclo n. 233, de 1920. ó uma cmeuú:i 11;tl) aet.:C'il a 
iJeio. mesa da Cnmara no-01·camento da Viação. por não cnbet• 
J'.\O l'eferido or.;inmento, cm fac~ de diSPO!>iOõc~s regimentaes~ 
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Elle. autoriza ? ':iõverno a profongar as linhas do 'l'elegl':t· 
phoNamonal_ até a cidade de Iporanga, no Estado de S. Pau11) 
e obteve da Golllmissã<' de Ofaas Publicas parecer ia.vora.ve1'.' 

A Commissão de Finaneas não vê inconveniente que u 
projecto seja convertido em lei, porcrue o Governo tem um:~ 
verba geral para o serviço dr:i com;truci;ão do linhas tclcITT'a.
phicas e o. refe:i:ido-pro.iecto e uma suggestão que o Pouet' 
!Executivo tomará em consideração no plano geral de consttu-
cção de linbas.; , · -

Para isso a. Com~issão <fo Finan~~gcrc a segu.iuto 

. EMm;D.\. "·'-'"' 

No artigo unico. Depoi~ das pãlavras - u1lto1·/,;;ridu a Jli'r1 .• 
í ot1.gar ___, accrescente-se: dent'.o dos recu1·sos orçamenta1·irJo. 

'· Sala da· Cotnmissâo de Financas, so ·de nov·an1bro àe rn.'(1.: 
~ Carlos de C(l.mpos, Presidente. ~ Octa:vio Rocha, Relator.-·~ 
Pacheco .Mendes. ,_... Sampa.io· Correu.. ~.Carlos Ma:cimiliano.: 
-Antonio Carlos. - (Jincmato Braga. ~ Octa.vio l!Ian9abe-iru. 
-Souza Castro., ,...:.:-Celso Bayma.: "'- Ra::niro.· Braga. ;'-- Josiiw 
~de Arauj(J·:· ·. · . 

PROJ':EC'l'~ N •. 233, D.lt :HJ20 

() Congrei!so -Nacicinat resolve·:~ · . 
Artigo unico~ Fica. o Governo atitOriza.dó a pt'olouga.t· ~K 

linhas do Tele~aphos,..Nacional at9 a cidade' de Yporanga, n1i 

Estado tle S. Paulo; · revogadas a sd.ispasições em conb.'ario ·• 
Sala das sessões, 6 de agosto de :1920.· ,......., Ce:>ar. L.· d~ 

:trer.queii-o.1 .. • 

N. 3.2'7. B - 1.920 · 

Conceàe-a J~i.io Parsrmdas de Carval.ho a r.cm..,·tru1~~·úo rlc «11~1i 
· estl'ada .de ferro~ do rio Pindaré ao rio Tocantins; com. ptt-

Tece1• da Commissão de Obras Publicas sobre as cmendus 
·em 311 discu..vslii>,, substitutivo desta 'e parece~ da eia F.C~1u11 ~ 
'ças f~voravel ao s~tbstitutivo.-

~olta á.C-0mmis.são do Obras J>ublicas o J)rojecto n. 3.:.!.; ·"'· 
<leste anno, COD;l duas emen'C'las quo l~o foram opreeoeritndas cm 
Plilnario. · . · l ~ 

Estas emendas são per!eitamentc ident.ica.s a dua~ ou L«
1
-

j'á rejeitadas pela. Cama.ra., em 2• discussfio, ip~lo ;JUe uos d:~-
pensamos de apieciar-lhes o· a.leanue. . 

Attendendo, porém, a. ciue de divo:-s,.os d.:icumentog Pl;llt 1 ~~ 
eos consta a oogitaoiio, ou melbol.", a asp1raoão de construiár-t~u. 
mn ramal da Estrada de Ferro àe s. Luiz a Caxias,· que v º~ 
áa marsens do Tocantins, nas proximidadl5s de P~r:to Fre.n~0• 
@~~ · ~~ ~endas p.iio. ~-1) ~afiram, ~~ella ~ep1r0(0, pc1.sa 
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SESSÃO EM 4 DE DEZ.6,MB.1\0 DE 1920 353 

:>. Commissão liem rc.>i;uardar o iillcrosse pi.lblico oHcreccw!..> 
uo projecto o seguinte 

SUBS1'1TUTI VO 

·o· Congresso Nacional resolve:: 

Art .. f. º Fica o Presidente da .Republica autorizaúo a ccn -
c:eder ao cidadão João Parsondas do Carvalho !iccn~.a pa· a 
construir, sem onus algum para o 'l'hcisouro Nacioaál uma ,~~
trada de t'r.rro , d~ .bitt1la cl0 um m0t1·0, .:-.:::1 :) P·~l'<: c1· s:) u11 p roxi
!nado de 450 kilometros, que, parLindo do ponto navcga.vcl cto 
rio Pindaré (Engenho Central), vá. ao rio Tocantins, cuntvL"; 
rando o trecho enc~achoeirado acima da juncc,ão com o .!\l'a -
s-uaya; rcs:;ilvados, porém, os direitos de terceiros e a racu: 
dade, por parte <lo Governo. fi e cousl ri: 1 :· um rarnal :Jn Eslt'ada 
<.ir. Ferro de s. Luir. a eaxiús, com ponlo lemlinavel na IUCSlll'l 
margem do Tocantins . 

Paragra.pho tmic.:o. O Governo flxad em lro:•s annos o 
pi·azo maximo •1)ara a apresonlac;ão do p1·oecLo det'iniLivo e or
c:am.enlo da cst1·ada concedida. 

ArL 3.• Rcvos:am-sc as disposições em conf.rario. 
Sala das sessõc~, :.m dn novembro de 1 ~20 . - Barbu.<N 

Gont;àlVas. Vicc-Prnsidcnle ~m cxercicio. - planocl Reis. -· 
Antonio AgttiM•e. ·~ Joúo Pcnido. - llonorato .1lves. -;-- l!l·:-
1 .. i<i'io de Mesquita. - L. CorriJa tl•! JlrillJ. 

PARECER DA GOMMISSÃO DE FINANCAS 

. Ao pro:jecto n. 327. de H>!?O, em 3• discussão. foram 
oprnsent.adns duas emendas, estudadas já pela Ciommissão de 
Obl'as Publicas. . o· illustl'C nelato t• c!a ciiadai Commissão, notavel pro
fi!>si-0nal Sr . Barbosa Gottçalves, interpondo o seu auctorizado 
part>ccr , formulou um substitutivo ao projecto, dando a con
r:rssão da estr:v1a de forro do rio l>indaré ao 'l'ocantins, cm 
t•ondicõr.s ncnu ll'ladoras dos interesses. do Thesouro Nacional. 

A Commi'Ssi'io clC\ Financns. em Vi$ta disso, nada. !.em a 
<i[Jpor :'t npprovaçúo do subsiitufivo da Commissiio de Obras 
l'ublir.as . . . 

Safa d11 Commissiio d.e FinanÇ:.l:.>. ~10 de novembro ~i e 19!?.u. 
- r:m·lt>s ele Camvos, P1·esidenf.c . ·- Octai•io Rocha, Relator . 
- l'ar;hecci ilfcndes. - · Sampaio . Cor-:'11a. - Carlos Maximi- · 
lin.nn. - Sou:n Cast?-o, - Ci.ncinato Bi·a.na. - Octavio Man •• 
uicbefra . ..:.... Celso Bayma. - Ramiro Braaa . Josino de 
.i\i'aujo,. 

e. - Vol. XIII 23 
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. PROJECl'O N. 327, DE 1920 

O Congresso Nacional resolve: 

.Art. 1.º Fica o Presidente da Republica autorizado a 
conceder ao oida<lw brasileiro .João Pal'soudas de Carvalh.(). 
·l'csalva.dos os direitos ode terceiro: 

§ 1. ~ Licanç.a. para co.nstruir, sem privilegio e sem ouus 
algum parn o 'l'hesouro Nacional, uma osl.rada. de ferro, da 
.bitola de um metro, com o percurso de 450 kilomefros, que, 
partindo de iponto navei;a:vel do rio l>indaré (Engenho Cen
tral) , vá ao rio To.ca.ntins, contornando o trecho encachoei-
rado acima da juncção <lo rio AragUayã. · 

§ 2.º Permissão para livre :z:i.a,:agação dos rios PindarP., 
Araguaya, Toc:intins_ e seus afflrnmtes, setn monbpolio e de 
11ccôrdo com a, legislação vigente. 
. Art. 2._" O Governo fi.xarú em. t~es annos. o prazo maximo 
para apresentaé<i.o do proJecto defuulivo da estrada. de ferro.: 

.Art. 3." R<lvogàm..;se as disposiç?es cm .contrario. · 

EMENDAS A QUE SE .RGFERii: O l?A!tECS~ SUPRÂ. 

N. 1 

Accrescénte•se ao § 1• do árt. t•, a.pós a pa~awa privi
legio o seguinte : cde especie àlguina> . 

Justificação 

No parecer, o Relator declara. que o péticionario não de-· 
seja privilegib algum nem de zona, não visando esta emenda 
sinão t.orriár bem claro o pênsamento dâ Gdmmissão. 

Sah das sessões,· 2i de outubro -O·e 1.920. - Rodrigues 
· Jlachadt; • . · · 

N. 2 

Supprhriá-ae p § 2º do art. 1º . . 
Justificaçáo 

f\.. ~àvagai;ão é livre em tOdQS OS nOSSOS rios, sendo des
nec.~ssario, . silperfluo este paragraJ?ho, Que a ser approvado 
flcd.rã como altestado do pouco cu1dado com que fazemos as 
n9ssas lei~ . 

Sala das sessões, 21 de outubro d·e i920. - Rodriauea 
Machado. 
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SESS.ÃO EM .4 DE D~~ IJE j920. 

N. 455 A - i920 

· Estende a. Escola Pratica de CommerciLJ do Pará as disposições 
das leU; ·que baixaram com os decretos ns . 1.3$9, de 
1905, e n. 9 .26q, de 191/; com stibstitittivo da Commis
são de lnst1'1Ucção Publica. 

. A Co-mmissão de Instruccão Publica, a que foi presente 
-o projecto n . 4.55, do corrente anno, ·que torna extensivas á. 
Escola Pratica d<e Commercio do Pará as disposicões dos de
cretos n. 1.339, de 8 de ja-ceiro de i905, e n. 9·.2e"1,. c!e 28 
de dezemhro 1<l'e i9ii, e o regulámento desàe instituto dG 
ensino: · · 

Attendendo que o escopo daquella proposicao . é declarar 
dé utilid!J,de publi.ca a referida Escola e ® aos diplomas 
por ella conf'.eridos as vantag.ens de que gozam os que sã.o ex
pedidos pela Academia .de Commercio do Rio de Jaileiro; 

At.tendendo que a Escola Pratica de Commercio do Pará 
· é um estabelecimento antigo, <!e funccionamento regular e 
bem appàrelha.do para a realizai;ão do seu salutar objectivo; . 

Attendendo . que, segtlndo os mais seguros informes, teem 
-sido reaes e cfficazes os serviços prestados por aquelle ifisti-· 
tuto, dotado presenl.ementl! <i'Os melhores elementos, que to
cante á "installacão material , quer no que concerne ao pessoa.l 
docente· e administrativo, pal'a. continuar a sua. prificua ta
rêfã, ha mais de 20 annos; 

Atténdendo que á Escola Prat.icâ de Commercio de São 
Paulo já foram outorgados os favores que o pro.ieoto con-
signa; . · · . 

. Attendendo que não se devem regatear estímulos e au-
xilios ao ensino pl'ofissional; . · 

E'. de parecer q~e se-ja o pro-jecto n . 466, d~ i920, aub
metti<io á discussão e approvacão com a seguinte redaOQló: 

O Congresso Nacional decreta: 

· · Art. 1.0 Os · diplom:is corii'cridos pefa Escola Prâtioa de 
Commer<:io do Pará decla.rltdn do utilidade publioa, eão' eQUi
parados pa.ra toctos os efeitos aos diplomas conferidos pela 
Academia de Commer.cio do Rio de Janeiro • . 

Art. 2.~ Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Commissões, i dezembro de t.Q20 . ..- Antero 

Rotelh.o, Presidente. - Heitor de Sou:a, Relatol'. - ' Paulo 
de Fro,:tin. - A:avedo Sodré. - José Augusto. 

PROJ'BCTO N. 455, DE !920 

Art. i. ° Ficam extensivas á Escola. Pratica. de Comm&l"Qio 
do Pata as disposicões das leis que baixaram Qom oá d.eo.ret.o. 

4 ' ' 1 
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n . L 33!1, de !l de janeiro de i 905, e n. 9, 264, de 28 de uc
~mbro de :191 l . 

·Art. 2.~ Revogam-se as disposições em contrario ·. 
. Sala das ~essôes, ·4 de outubro de !920. - Souza Casti·o. 
Prado Lopes. - Dionysio Bentes. - Bentó Miranda.. -
Abel Chermont. - · 

N. 531 B - 1920 

Rcd?.cqão_pam .3• disc.ussão do. projectu 11. S.'l:f, \lq 1920. rru!! 
dtJ.çpue spbre o livre transi"to ª'os fitnccumarws t>il·blico.~ 

" ª"~ serv~o 
O Congr~sso Nacional decreta: 

· Art. i.º Terão livre transito no paiz nas cmpreza:; de 
tr.anspo·rte administradas pelo Governe da União. os fuw.:vio
narios publicos• que viajarem em :;erviço, considet·adas como 
de serviço, lodâs as viagens .que fizerem Oti meml.wos do Go
verno e .do Poder Legislativo e os delegados das estradat> ck! 
ferrQ que entre si . tenham t.rafcgQ · mutuo, mediante con-
tracto : · . · 

.Art. 2.º Os operarios federacs terão os mesmos abati-
mentos ·q'Ue os <la Estrada df.'I Fer-ro .Central do Brasil, nos 
tre.ns dessa. cst.rada dos suiburbios e de pequeno pel·cut•s l) . 

Arl 3'.º ·Ficam cxtensiva:S ao pessoal civil da. Fabrica dl.l 
Polvora sem Fumaça e ·as suas familia.\! as disposições do at·
tigo 180 do regulamento da Estrada de. Ferro Cenkal do Bra
eil; approivado pelo decreto n . 1.3. 9li.O, de 25 ..de dezembro de 
!9'Hl. ·As passagens serão requisitadas ·da;g estacões da refe
rida estrada pela directoria da Fabrica e pagas. pelos inter
essados á · bocca do cofre nas tnesmas estações, observa.ndo-~H! 
as instrucções regulamentares expedidas pela directoria. Lia 
Estrada de Fertó"Central do Brasil na. ciroulai- n. 500, de i~t 
de janeiro de i 920. 

Art. 4.• Revogam-se as disposicõeis cm contr~río. 
Sala das cOmm.iSE>ões,· ·a· âe dezembro· dé i:9W. ~· Ca:tlus 

d.e Campos, Presidente. - Pacheco )fendes. - Octa'l.lio Ro
cha . ...;__ Ramiro Braga. - Celso Bavma. - Souza C'ast1·0. -
r.incina'lo Braga.. Cai·los Ma:ximitia1w. - Sampaio CurrC.:a . 

N. !;611 A -· 19.:!0 

M.u.nd'J. cun.11tr11fr li1tl1u.~ · t<'f.eoro.phica.<1 p111·1t as l.'illai; r/1! C1111r;m 
· Lar!Jo e Sfmfo Rit(l. ao Rio Pretu; cul/l µ<trect!r fal l(J't'a1:el 

da · Com missão de Ob1•1.1s l'ubl'icas <: .emmicla tia · de 1"i-
1ianças 

. O pr9jec'to n. 5S4, de i920, da autoria .go S~. l?ePuf.ado 
~lpifüo de Mesquita, autorizand_o a const.rucçao das l.mhas tle 
Ji~ção telegraph'iea entre a.s cidades da Barra do R10 Gran-
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SESSÃO EM 4 DE DEZEMBRO 
0

DE {920 .. 

de e clç Barreiras, já constr_uidas, e os trechos .de ligação a 
consLr111r cnt~e as me:;mas cidades e as villa~ de Campo Lar
g·o e Santa Rlta do Rio Preto, merece o ap010 da Commissão 
de Obras Publicas, porque está verificado : 

:1 •, q_uc o credito vota~o em 119':18, para consW\lccão da
tJuellas linhas comprehend1a tambem os d<ms trechos de li-
gação; . 

2.º, que esse credito foi aberto para tal fim, e pelo ma:p
pa aprllsentado por aquelle Deputa<io a linha telegraphice. 
construida J;Jassa fronteira ás duas villas mencionadas, sem 
attingil-as. . 

A linha construida tem a extensão de 260 kilometro~ e 
não satisfaz.. ao seu objectivo, por(}ue consel'l\.·a isoladas do 
grande beneficio, Que se teve em vista ao d:ecretal-a, dous 
grnndes e importantes municipios da região sertaneja na Ba
lda, centros 'prod\rntores de cereaes· e algodão, e que são tam
!Jem os maiores, talvez, da i:ndustria pecuaria <lo Estado. . . 

Em taes condicões a. Cornmissão de Obras Publicas é d~ 
parecel' que o projecto seja approvado. 

Sala das sessõ'es, 25 de novembro de i9ZO. - Barbosa 
Gonçalves, Vice-Presidente em exe•.:.: .. ;,,_ - Manoel Reis> 
llelator. - L. Corrêa de Brito. - Antonio Aouirre. - Elpi
dip d.~ .Me~quita. ~ João Pe11ido. -:--- Honorato Alvés. · 

. 1 -
PARECER DA COMMISSAO DE FINANÇAS 

Ao orcamento da Viação o Sr. Deputado ·Elpidio de ?dé.1-. 
quitá. apresentou· emenda mandando construir uma lin'ha te
legra,phica entre as villas de Campo-.Largo e Santa ll.ita do 
füo Preto, na Ba-hia.. · 

Essa emenda não foi acceita pela Mesa da Cãmara e por 
iM;o, na fórma. do regimento interno, transformada em pro,.. 
.iecto. especial. que tomou o n. 564, da 1920. 

. lndo á Commissão de Oblràs Publicas esse projecto teve 
da referida Commissão parecer favoravel, e vem a de Finan-
tas para qmi esta díg:i. sobre a dE.'speza. resultante. . 

Gomo o projecto manda eonstruir as linhas pelo credito 
existente pa.ra entr-e as· cidad'es da Barra ·do Rio Gral}de e 
Barreiros, e não exige despe:za nova, a. Commissão de Fma~
ças julga. q1ie elle deve ser approva<io pela C'am~ra, substi
t.u idas as palavras do art. 1 • - manda.rá construir - Polai 
~eg'uint.es: fica autorizado a construir. 

Propõe as1'im a seguinte 

EMENDA 

No art. iº , onde se <J,iz-:--- mmulara construir - diga-se: 
fica ' a1Llori:ado a r.011struir. 

Sala elas Commisi;iõos, 3() de nove!Ilbro de 1920. - Car.~ 
los. de çaui1Ps, Presidente. -~ Octavi.o Ror.ha, Relator. -



c!mara aos DepLlaOos - lm"esso em 26/00/2015 14:46 • Página 35 ae 90 

r:ANNA'BS llA · CAMAM 

Paé·Mco ·H1ndes: -:"" Sompain ·corr~a. - Carlos MaiJ!'imÚtano 
· .;. Jli~~o 1Jrqqa, -, Antom'.b Carlos. ~ Octavio Mango~ 

be~r.q .. ~ Celfi.o B~ma. - Ramiro Br.gaa. - · Josino de Araujo. 

PROJECTO N. 554, DE 1920 

O Congresoo Nacional resolve: 

Art. i.º O Governo Federal, pelo credito existente r ela
tiv~enle ~ línhá. telegl"aphica entre a.$ cidades da Barra do 
mó Graride (f Dnrreiros, mandará construir os trechos do li
gai;.~ PI»'ª ~& v~llas de. Gampô Latgo e Santa. Rita do Ri0 Pret<>. 
l}& ·: ·'?.~i~; poo. ~qntos que julgar mais convenientes, após o 
~i';W. dó ~9q11e1rao . · 

·!U't. · 2.º Revog~-sé as disposições em contrario. 

M 
Sl~ ,d~ ~e~sõe'5, t de novembro de i920. -- Elpidio de 

·- - ~gu~t~. · 
N. 592 A - :1.920 --

~~Q'1lc. o~ ~~ntractos de construcção e e:cploro.ção de estradas 
~e fe?To; com parecer e · emendas da Commissão de Fi-nança$ . .. , 

A questão c!os transportes é sempre 'uma cruestão em 
fóco no Brasil. · · · · · · 

. Ol!e.~ ~ili~enc~a para sua ~o~u~ã9 cteve ser ouvido -com 
todo · o a~atiul}ento .e toda.'> as in1mat1vas merecem da Ca-
i:g~r~ · 9 --~,~--àtteptq e;~e : . 

,. Ê quando a tentàtiva diz ::-espeito aos recurSOS financei
i:os para solucionar · tão · importante problema, merece do
bradb esfol'Ço, mai~t e mais metic'uloso exame· o .proj eclo, pois 
essa.. é a. face que mais nos 4eye preoccµpar, s_abido como é, 
pela prova provada, que t!3mos engenharia . nacional capaz de 
exercer a sua profissiió sem invejar quá!Quer outra nacão do 
mundo, tal o ·sep . valor, tàl a sua cpmpetencia. 

· ·· F~i I)-essa ordem de -id~s que acolhemc;s com viv:i sym-
pathhi o excellenle.. proj ecto de lei rlo illustre professor, Sr . 
D~putado Satripafo. Col'rôa, luzeiro da. classe dos engenheiros 
nãciê)paes, . cofi.,sti,:'ti.cfor j:ixp~rimentadC! de e~trad~s. de ferro . 

. .e nesta Camara um dos m~JS !=J.Sélarec1!iOS e 1ntelhgentes mem
bros da Commissão de Finanças . 

Em sessão da Gamara, -de 16 de novembro do anno ~or
rente, no notavel discurso dr a.prei:;cntacão· do projecto, o Sr. 
Sampeio Corrôa. deixou cia.ramente demontra.do que é nc
cessarjQ providenciar sobre um regimen de construcção do 
e'strâdas de ferrei, · poln ·industria· parLícular, uma vez qu<' o 
d-e garantias de juro, que foi o vi.gore.nte ·na monarohie. ll nos 
primeiros annos da Republica,, está proscripto· e o da 1 lei nu
mero i'. i25; de i90S, abriu fállencia;-. pelos graves e irrepa-
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raveis inconvenientes do pagamento em apoiices da dívida 
publica da União.. · 

Pe tres modos t possivel solucionar o problema í'inan-
c~iro da construcção de vias ferreas. ' 

A. industria fe:cro-viarfa JY6de ser consiaerada como in
dustria cornmum. su~~ita á lei da offerta e da procura sem 
intervenção do Estado; ou como ·um serviço .publico, ge!'ido 
directamente :ri elo Estado, -ou· ainda, mitre esses dois e:x:
tremo_s, como um monopolio privado. contrô1ado pelo Estado. 

Na Franca predominou este ultimo systema e em 1837 
as Gamaras tiveram no plenario, :pela primefrs. vez, agitada a 
questão de resolver qual o melhor systema a seguir para 
constru·cçãe> e trafego das estradas de ferro. 

Discutiu-se si' era mais conveniente' reset'var essa. cons
trucç.ão e o trafego ao. Estado, ou confiar na industria privada. 

Uns entehdiam que era mais conveniente. sob o ponto dll 
vista pólitic(}, economico e 'estrategico, conse.rVar nás mãos do 
Governo essa importante n.rma e outros, que este sahia de sua 
esphera. de acçãq. intervindo na industria do transporte. 

O pró.iecto do Governo foi re,jeitado. Mas este, logo em 
'1838, apresentava outro, dando ao Estado o dfreito da. 13~ecucão 
o cons't"ruc~ão de linhas troncos. sendo ta.rnbem re,ieitado, a.pe-
za:<' dos esforços de Lamartinc. 

Em 1839 era vota.do um proj ecto de concessão. 
Só a lei de 1842 foi que deu as bases para execucão de 

um ·plano ~e viaç~o. i~teres!'!andQ t.odo ? reino. 
Pai:_a a soluçao financeira concorriam o Estado, os de

partamentos e as communas, -e tamhem· a iniciativa pri:vada. 
o Estado, os dnp::i.rtamentos. e as localidades inter'e$Sada.s 

proviam sobre acqu isição ele tei~renos, movimento de terras e 
obras de arte. 

A indµstria privada. sob a fórma de ~ompanhia~r daria 
o material rodante e faria o trafego. 

Essa lei permittiti o .desenvolvimento da viação ferrea, 
formando-se assim a antiga rêdc frap.ceza. · 

· Em 1878 a· Franca reclamava que a sua viação ferrea 
fosse ampliada sensivelme-Ilte, rei-olvendo Freycinet,. M: 1istro 
das Obras Publicos, construit' 5 .000 kilorneti-os de linhas fer~ 
reas. de accôrdo com Gambetta e Leon Say. 

A cxecucão financeira do plano Freycinet coube a Leon 
Say e a. construccão · começ6u a ser feita febrilmEinte. 

\Oom taes construccões o m·ercado financeiro annuviou-se, 
surgindo uma cr"ise commercial e industrial, seguida de uma 
crise agricola. motivada pelo .desequilíbrio do orçamento. 
- - Era irnpO$si.vel lançat' cmprestimos r. a obra do Governo, 

que era ,iust.issimn., pol'()ue visava attender: regiões até então 
desherdadas de viação, estava comproroethda. 

Fez-se ·a convenção de 1883. O Estado assumia a respon-· 
sabilidade de i2 .{lQQ idlometros d!'l e~adas .de interes~e geral 
e 2. 000 de interes&c local, contribufiído as companhJtas com 

· 25. 000 francos por kilomtro de bitola larga e 12. 500 de ..;i-
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tola estreita, sendo .i:dentioca importancia destinada a material 
rodante. 

As comnanhias fariam a •Constru<:.ção tJDr oonta do Estado. 
O caracter principal desse ·regímen financeiro era o se

guinte: aA companhias; que já trafegavam 26 .1i7 kilometros 
encarregavam-se de r.onsf.ruír e frafegar a nova· rGde, de 
1'l.000 kilometros. fazendo o<s necessarios emprest.imos e o 
E~tado as reembolsava por meio de ammidades consignaàas 
na lei orgamentaria.. 

As companhias appellaram ainda para o Estado, que teve. 
de garantir .iuros, aggravando-se a sit.na•~ão até 1887, melho
rando um pouc·o desta data em deante, grnc;as ao recurso de 
demorar as construcções p~ra não sobrecarregar os orç.a-
mentos. . · · 

O· desenvolvimento da rêde · rérro-viaria fez.-se com len
tidão .. 

R.esumindo diremos que a França, para construir a pri
meira rêde de interesse geral, deu. sunvenoão, sem garantia 
de juros; para a segunda deu garantia de juro e subvenção. 

Na Italia ·a ·viacão ferrea teve sua origem na lei de 14 de 
maio de 1865, que dividiu todas as linhas italianas em cinco 
grupos, ar;sim explorados: 

1 . ª Sociedade ferro--viaria da Alta Italia. 
2. • Sociedade da Estrada de Ferro Romana. 
3. º Sociedade da Estrada de Ferro Maridional. 
4. º Soeiedade Victor Emmanuel. 
5 . º Companhia Real Sarda. 
Essa lei dava subvenção kílometrica, 
Não teve. porém, resultado e em 1874 foi feito o res-

sate. · · : 
Em 1877 o Parlament.o .determinou o resga.~e de todas :i.~ 

linhas, reunindo-as em ·duas gtandes rêdes: ~ Mediterra.nea, 
com 3. 680 kilomefros, e a Adriati.ca ('om 3. 727. 

Decretou-se urn Conselho de Administração, sob a de
pendencia do Ministro das Obras Publicas. 

Em 18i85, depois de longa .e memoravel d;iscussão no 
Parlamento, discussão que deu logar a varias incidentes po
llticos e parlamentares, foi approvada a lei de 27 
de abril. em virtude <j.a qual foram feitos tres contractos, 
abrangendo a rêde meditterrnnea, com 6.074 kilometros; a 
adriat1ca com. 5. 964 e a de $icilia com i.113. 

O Estado entregou o material ás companhias, por meio 
de aval1a,ç.ão. . 

Quando, porém, approximou-se a época da denuncia do 
contracto. fez-se grande agitai::.ão. entre os partido.rios do es-
tatistismo e os da arlministracão privada. · 

Aos factores techn~ e economico. juntou-se \o político. 
Venceu o estatistimo,, e· a lei de 1905 deLermmou a ad

ministracão do Estado, pondo fim á agiLacfo. 
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Just.ificando c>sse ·regimen diz · notavrl autor do direit.o 
f<'rro-viatio. 

. <Especialmente ao actual . momentt> economíco social da 
· nossa p-atrià, as estrodas de ferro constituem o principal 
facto da. cxistencia do proprío estado. Occorre, de·vido parti
cularmente a singular éonformacão g.eographfoo da peninsulll.. 
que ap1•esenta .enormes distancias em sentido longitüdinall 
que a arma. das tn.rifas esteja ém mão, não de particulares 
exploradores mas do Estado para regular, animar, supprir 
os intei-cambios economicos e aos movimentos de ·p·essoas e 
do meroo,dorias entre as varias regiões. As longas distancias 
fazem tornar quasi prohibitivos alguns intercarnbios de ma
neira que uma excessiva producçãC> de uma região diffil
mente póde p·enetrat nos mercados de uma outra, onde po· 
deria encontro.r optima collocacão. 

Podendo o Estado valer-se, sem vinculos, da arma. das 
Larifas, convém alargar, com en~rgia, a penetração de uroti. 
determinada zona, · segundo su-as ,nec ... ::"-idades, providenciar 
paro. que se estabeleça em toda a parte., · um justo equilibrio 
entre ª' procura e a · offertai facilitar <>s longínquos e aban
donados' centros R. possibilioade de obter fanilmente que a 
producção mais procurada e mais moderna que de outros 
centros póde dat'; regular com criterios logicos e razoaveis. 
directamente inspirados ás necessidades economicas, n,s zo
nas de concurrencia. de varios portos màritimós e lngunares. 
e das diversas e importantes vias de communicações inter
nMiOnaes . 

. E' inadmissivel que estoe alto poder regulador esteja em 
outras mãos que não sejam aquellas do Estado, o <@e tem por 
ult,imo fim o melhoromento . progressivo e 1ndefimto da col
lectividade dos cidadãos que o constituem. Além do factoi;
eeonomico não é possível descuidar o facto politico e militar. 
As estradas de ferro são o elemento essencial da. seguranca 
inf.erna e · externa .<lo eD.te socio,l, emquanto que uma q-esor
ganização ·ou impeOimento das estradas de ferro, quererá .di
zer paralyzar ou comprometter a· existencia da sociedade mo
derDll,. Ora, não é concebivel que um factor de tanta im
portancia politica e militar seja abandonado a especulaçã'.o 
privada ou f1que subordinadà sómente ao · criterio do -inte-
resse oo,pitalista.. . . 

Por superiores necessidades de negocio, o__ movimento 
ferro-Viatio o constitue um mono.p·olio. Assim, é indispen
savel que seja. .. retirado da especulacão privada e entregue ao 
Estado, para Impedir que os interesses geraes do Jl'liZ, a sua 
prosperidnde ~onoroica e polit.ica esteja subordinada :i. in
teresses particulares poderosos e concentradores, deveria 
constituir quasi um Estado no Estado. . Theoricamente vou 
um pouco mais adeante. · Penso que gradualmente, nos . li
mites da pontencialidade e dos s:i.Idos oroamentarios, :deve.-se 
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reduzir a tarifl!-5 dos transportes tendo em vistll, como ultima 
conclusão, por ora bem longinqua, o serviço gratuito para 
os cidadãos pobres (ou que não -possuem meios) ou para as 
mercadorias ditas pobres que devem recorrer a. estrada de 
ferro . · · 

E' cousa indiscutivel que a · Viacão constitue um dos ser
viços publicos essenciaes, porque por elle se deseuv::ilve e 
actuam a maior parte dos outros serviços publicos . Por isso, 
o Estado limitando o direito privado de propriedade, cr~ e 
abre ias estrada:>) que são e ficam de sua propriedade va
ll'ndo-se do dinheiro publico. A estrada póde ser ordinaria 
.(estrada de rodagem ou de motor: mas e.st.a. '.differew;s não 
altera o principio que a estradà é construida. com o dinheiro 
tJo Estado e pertencente ao Estado. Nas estradas . de rodagem. 
e assim na dos rios, ·c.anaes navegaveis, oo.da. um pód1'! livre 
e gratuitamente circular -e com os proprios meios naturaes 
de locomocão, ou com . os proprios :vehiculos e qüadrupedes. 
:Nas .,estradas de ferro o permittir a todos os cidadãos o per
(lurso com os proprios vehiculos traria uma. tal confusão que 
tornaria impossivel o ser"'.ico: isto já foi demonstrado pela 
oxpetiencia feita nas .primeiras estradas· d~ ferro üi.glezas e 
belgas, quando a. theoria rerro-viaria estava BJnda na sua. in
fancia. - Dahi a neçessid<:le .que .o Estad<> predispõe e faça 
cfrcum. com o · din:hei:ro publico, os vehiculos e meios de · 
tramsporte. Esse servico prestado p(:llo Estad<> deve logica
mente ser proporcionalmente retribuído por quem está em 
condições de o fazer . · · ·· 

Mas o ·pobre deve s~r admifti<io a viaJar gratclitaznez;zte, 
favor que gozam os serviços Pllblfoor? - a forfja de segu
ranoa publica a defesa territorial, administração, a justiça, 
11 assistencia, etc. , e~J::. Tr~tando-se :de estradas de ferro do 

. Estado, crea.<$as e usad~s com o dinheiro de todos. o uso de
veria ser ideal.mente livre a todos: Mas. desde que o uso 
impõe e ·determina televa.ntes d~spezas, seja ella supportnda 
por quem ·p.óde; mas não se inipeça ao pobre i'e usufruir 
desses serviços publicos, 'só porque não está em condiçlres de 

· · retribuil-o. Sêr!\ q~l'S4-o • . acto .. pratico, de tempo e d~ me.-
. dida: poderão os trar:isportes gratuitos serem subor<hnn.do~ 
a eapeciaes condições ~e com•provada inecesstdade o limitn-09s 
no numero, etc., etc . 4s difficutdades de incfole pratica naG 
:Podem destruir ou· alterar o .principio que, trstando-se de 
serviço publico, os transportes para· os cidad~as ·nooesaitndos 
devam ser livres e gratuitos. E' este o ideal qúc uma· sen~ 
sata, e moderna sciencja. ferro-viaria deve tentar, como ul
füna conclusão; não Perdendo, };lo'rém, de vistij. o saldo o .º 
equilibrlO 40 ex~rcicio financeiro do :J!je~do. ~s necess1-. 
tados retribuem os transportes sempre na medida que f<?1 
possivel, po.rque ó transporte em si mesmo augm~nta . 11 r1-
qu~ia nacional, e; então a f!conomia pµb1i~a vem, .del:!.a1xp _ce 
outra. fórma e . aspecto, ~ ~er exc~llen~e . Mas as retr~bµ1eoes 
dos· tr~nsport9s dos necesin~os deve 1r a ~ªrgo d~ t<>Jios, ou 
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seja su.piportado pelo orçamento dt> Esta.do, porque tambem o 
transporte das pessoas e <!as mercadorias de quem não está 
nas condicões de retribuir, constitue um serviço publico, 
serve ·á ecoonomia nacional, augmenta dos vinculas de solidá
riedade effectiva e commercial entre os varias ci<.ladãos e as 
diversas· regiõéS, concorre ao atevantamento moral, á instru
cção e cultura do povo. Corresponde, em .uma palavra, ao 
desejo e dever de affectuõso interesse pelas classes pro1e
tarias que a decantada solidariedade social dos ,novos tempos 
deve realizar, não só com o lyrismo dos lances ot·a.torios, mas 
com a real!dade do facto. Existe nas varias e longinquas 
regiões da Itali~· fortes reservas e natUTaes riquezas, ainda 
em estado latente; em outras a superabundancia de uteis e 
maravilhosos .produetos da industria e da actividade hu
maµa. Nem um, nem outro, podem penetrar nas vivas· cor
rentes da circulação ~conomica. nem attingir aquella IJOten
cialidaqe Q'Ue seria necessario para conseguir a utili~ção 
maxima com o maximo proveito, porque o espaço interpõe 
ás gravosas bar reiras das elevadas tarifa.s ferro-viarias. 
Sobem a cente-nares <ie milhares. ·a milhões os menos :favo
recidos <fa fortuna, OS que. nada teem, para. quem US faceis e 
gr atuitas comni.unicações significaria a realização dos ideaes 
effectivos, inicio..,, e cooperação á conquista das s~as partes 
111a riqueza; integração das faculdades technicas, elevaç1ão 
intellectual e moral, reciproca fraternização DO'S melhores 
ideaes <fa vida a seguir. A remoe.ão dos obstaculos que a isso 
impede deve atterider uma sahidn. politica. economica do es

. tado moderno. sei ente d~s seus grayes deveres e da sua alta 
importaincia. Que sejam reduzi<ias progressivamente, até 0, 

. as tarifas para as pessoais e mercadorias que aão possam 
. supportal-as. o progresso civil e a liberdade economica do 
.paiz constítluirão o melhor e o mais .proficuo interesse dos 
capitaes empregados na audaz. mas sensata in.novacão. De
cisi'Vo n conveneido ú~fensor do or~o.mento dircclo, levado a 
suas ultimas consequencias lo)!icas, daquillo que ~ o serviço 
P.ublico ·Por ... exce)Jenci.n . (o . exer~cil? do Esta.do) ~<:tu.almente 
funccionando na Belg1ca, nos prmc1paes Estados da Allema
nha. ma Austria-Hugria. na Franr.:i., na Suissa, r: :t Noruega, 
na Suecia. nn Dinamàrea, no. Rumnnin. e na Servia, as inc~r
lcas, as deploraveis insufficieneias o os rcsultad-0:0 nada con
fortantes conseguidos especialmente nos dous pritneiros annos 
do e::tercioio estadual, não mudaram esta minha ft:. Muitas e 
l~ompli<mdas foram as causas que, para <li~ .a ver,d-ade, con
spiraram contra um regular ande.ment.o desse serviço. 

Anl "'s de tudo, absoluta. falta do preparo r;,, Est!Ldo. 
Pou~os mez~s. antes, qúasi . ')'.">Oucas Se!l}anas antes, ignoravam 
todos C)\lal s~ria o destino das nossas estr:.i..das de ferro, e 
quem teria assumido a direcção: faltavam ps homens; os sys-· 
t.emas e ?S meios. Teve- se, de um mo~ent.o . para o outro, 
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render-se á evidencia de que temos ~ngenhjliros, um, cem, 
para construir e. ádministrar éstradas de ferro sem ;pedir li-
ções a. ninguem. . 

Acceihmos o projeo~o Sampaio Corrêa como uma solticão 
financeira para a construccã.C> das nossas estradas de ferro e 
crentes de qutr a engeiiharilf' nacional terá opportunídade, com 
a. approvação ·desse projecto, de organizar-se financeiramenlc 
para. construir e adminif)tra.r ·estradas de ferro . 

.'Propomos desde- já a lf;timas emendas, que visam gcnerali-
1..ar o, projecto e prevêr casos especiàes. · 

São essas emendas as seguintes : 

EMENDA N. i 
ReO:íja-se assim o art. · 1°: 
Art. 1. º A construcção o administração das estradas Lle 

ferJ:~ serão feitas pelo Poder Executivo, nos termos de5ta lei. 

EMEl'iDA N. · 2 . .. , 
Ao art. 2º: 
Depois da palávra :- garantirá' - accrescente-se: ao con

tractante ou contranctanles. 

EMENDA N. 3 
Ao art. 5•: 
Depois <las palavras - em dinbeit'o ..,-- accrescente.,.se: e 

mediante operacões de credito que fica. autorizad&. a fazer. 

EMENDA N. 4 
Ao art. 7º: 
Aocrescente-se o seguinte: ficando ao Governo resalvado 

· o direito do reega.te, do 2º anno em deante. 

EMENDA N . 5 
. Ao art.. 9º : .. . _ _ _ _ . 

Augmente:..se depois dns palavras: excepcão feita da Es
trada de Ferro Central e.lo Brasil e da Estrada de Ferro Rio do 
ouro, as seguintes: e ínediante autorizações e~licita do con-

. gresso Nacional . . · 
/ 

EMENDA N. 6 
Art. i2: 
Reduza-sé a i o/o o imp-0sto . 

EMENDA N. 7 
Acrrescente-se onde êonviér: 
«Art. A's estrad~s éfu~~forem concedidas. n os termos 

desta lei poderá o Governo dar privilegio de uma zona de 25 
(vinte e cinco). kilom'etros . para ' cada lado do eixo da linha .> 
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. J 8 EME:NDA N· 

Accrescente-se onde convier: 

3G~ 

Art. « A's ostt'adas que· fOrcm conccdii.las nos Lormos 
desta lei pod~rá ser (iàda isenção de direitos de importação 
para o material que haja de ser .importado do estrangeiro e 
que fôr neccssario a.o prímeiro;:estabeleciinento. nos termos da. 
leg1slacão sobre . isencao de -direito, qu\l estiver em vigor na 
datâ do contracto.» . .· 

EMENDA N. 9 

N:!'.I urt. 5º, onde se diz 50 kBometros, d~a-se : « 20 ki
lomê.tfos ». 

Sala das Com.missões, 3 de dezembro de 1.930. - Carlos 
de Campos, ·Presidente. - Octavio Rocha, Relator . ._Pacheco 
Mendes .. - Carlos Maximiliano. -.Ci11,r.inato Braga. - JC'
~·ino de Araujp. - A. Car4os. - Octdvio Mangabeira,. - Souza 
Castro. - Cel$o Baym.a. - Ramiro Braga., 

A Oommisssão de Finanças reserva-se omendas ns. 7, 8 e 
9 a.nnex:;.s para emendar a p-ro.posicão nos turnt>s regimentaes 
ou pôr iniciativa propria ou de alguns dos Sra. Deputados 
que queiram colle.borar em tão importante problema. dando 
desde já o seu parecer para que o projecto tenha. andamento 
ainda nesta sessão legislativa. 

PROJ"ECTO N. 592, DE 1920 

o ConS'resso Nacioiiàl resolve: 
Art. Lº .(}f; C()ntraotos de 1construcção e de exploracito de 

trafego , das estradas de ferro serão feitos pelo Governo Fe
deral nos termos da presente lei. 

Àrt. 2.0 Quando a renda. bruta, proveniente da arreoa.da
oão de fretes, passagens e taxas accessoriae não attingir a.o 
minimó ·rlecassário ao serviço do trafego, o Governo ga.rantirã 
ás estradas de ferro a differenca entre aquella renda e este 
mínimo. 

§ 1.º Entnde-se como .;nihimo neceesario ao servieo do 
trafego li somma das segumtes parcellas: 

1 ª, jul'o maximo ó.e 5 % Tcinco por cent<>T sobre o capi
ta.! effectivamente applicado na eonstruccão e no apparelhn
mento do trafego da estrada, na occasião em que ellã. fõr en
tregue ao uso publico; 

·2•, amortizacão do mesmo capital, correspondente ao 
l)razo. da concessão; ~ 

s~; despezas de custeio do trafego e da conservaoao da 
estritdà até o maximo de 3 :000$ (tres contos de réis) por 
anno e po1· kilometro. 
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§ 2.º O pagatru;nto da diffe.renca a que se refere este ilr
tigo ~erá feito semestralmente, em dinheiro, após tomada de 
llontas. , 

.t~1·t. 3;• Si. a renda bruta exceder ao mínimo de .que ti-ata 
o al'L1go anterior, a estrarl:i. ter·á de pag~ ao Governo uma 
porcentagem sobre o excesso verifíCaidô. -

~ 1.'' Essa -porcentagem nunca será inferior ·à iO, % (de~ 
por .cento), e ser.;J; crescente ccun o excesso. 

§ 2. 0 Uni parte do restaitté desse ·excesso será destinada 
á constituicão de um í'undo de augroento do material rodank 
e de traeção e a· outra parte icaberá á estrada, vara atteudcr 
ao crescimento da~ despezas de conse.;•vação e de custeio o 
para formar a sua 1·enda liquida, da qual os funccionarios e 
operarias terão uma por·centagem, a titulo de participação nos 
lucros. : 

Art. 4.~ O capital a -s~r cffectivamenfo ·ap.plicado ua con
~trucoãp e no ap1)arolhamcnto do trafego da estrada será fi-
xado no contracto de co.ncessão. . 

Paragrapho unico. Para que se faca essa ·fixacão, o Go
verno exigü1!\. os estudos, projectos é ·orçamentos com todo11 
os delalhes que julgar necessarios. 

Art. 5.~ Â's estradas que -depositare~ - no 'rhesouro iFo
dei·aI, em titules da divida publiea, a importancia do capital 
fb.ado._no contracto, pagará o Governo, em dinheiro, e por 
s(~<'l;'Õ~S 'nmwa h1 f Pt·iorns a r'.:í'il (.oii\coenta.) kilomrlros: a ill!
portancia da parte da.quelle <:apital, relatív& a cada uma das 
sPc<.;ões referidas, á medida que. ellas forem sendo entregue~ 
ao uso publico. · 

§ 1." O dP..posito dos titulas da diviáa. publica de QUH trala 
este artigo, será. realizado por parccllas, fixadas a juízo <lo 
Governo, dentro do ·prazo não C'xcedento de um anno da. da~:.: 
do contracto. 

§ 2.• Os titulo~ da divida publica dupositados poliu; l~Sw 
trndas no Thesouro Nacional, nos termos deste o.l'tigo. ven1·1•
rão ·os JuL·os :.t que tive!rem dirflito, duranto todo o p1•nzo •ln 
cunlracto, mas sú set·ã() i·r~stituldos · á etitrndu no rirp. do. p1·u1.11 

úa concL'sBílO, se a mesmn L~strada houver ronunc1ado á ga-
- · rnnt.in d<' illlt' L1·:du. n n. :! do ~ l" llo art. :!" d1•~ln lei. 

§ 3." So n l'.'slrada uiío renunciar á garant.iu. do qu!' tr~l:n 
o n. :! do !:I lº do :l..1•t. 2º do. oresontc l~i. o Gov<wno muL1h
iad .. i;emm:itl'nhncnto, tunt.os liLulns da divida. publh~n dopo
sitados pula o~tr·ada nu Trosouro l<'edtn·aJ, qunnlos uo1•respon
.rlcrom li quota. d~ 'amorlhrncão do cnpiLn.l moucionada no l't'

ferido urt. 2" desta lei. 
Ar!.. li." O :!apitnl tt dm;pcnder na cou~kucçiío dr o~Lrurl_:~~ 

de ferro. nos termos desta lei, não poderá oxceder do reis 
GO 000 ·0003 (;;1~ssf"Jnfa mil {~o.nlo;; d1~ r\•is) 1~m 1·uda auu.0. 

·· Art. 7." As est.raàas concedidas em virtuae-desta lei p~
verte.rão · á União, findo's os prazos das respectivas co!lcessoes, 
prazos que não pod·erão exceder de 60 annos. 
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~\.t•L 8.u As cóncessões de estradas de ferro autoriiatla.,,; 
pda P!'.Cscntc lei ou sc1·ão rcquriduti ao Congr·csso Nacional 
ou serao pelo .G~;·erno offeFecidas, em concurrcncia publica, 
quando por ler ivr detcrmmada a construccão de qualquer 
e~tl'ada. de fetTo. 

Art .. 9.u O Governo poder.â ent.rcgar· :í administraçiio de 
r:mpre-.las ou companhia, mcdianLc concurrcncia publica, as 
c~tradas de ferro por clle actualmenLe admi·nistradas ~x
rnpcão feita da· Est.l'ada de Ferro Central do Brasil e d~ Es
f.i·ada de l'"erro do Rio do Ouro. 

§ 1.º As estradas de que tr•tlta este artigo, áesde que dei
xem de se! administradas pelo Gov1;1rno, ficarão subordina
das ao reg1me1; da presente lei. 

§ 2.º Para os fins de appÍicação desse regimen ás ditas 
eEtraoas, será considerado como ·ca1ütal a somma das seguin-
tes parcellas: ~ 

1º. a importanr.ia correspondente ao valor da e-st'rada na 
occasião do wutrar.lo, valor que sc:>rá objccto de concurrencia 
e não podC'rú ser in_forior a um minimo fixadc> pelo Governo 
nos cditaes de concurrencia.; 

2", a importn.ncia correspondente ao v~!or das obras e 
melhoramentos a. introduzir na estráda, dentro de prazos fi
xo.dos pelo Govcr'no e segundo orçamentos por ellc elaborados. 

§ 3.'' As cmprezas ou. -companhias quf' assumii'C'm a admi
nistração de estradas, nos termos deste artigo, poderá. ser 
apnlicado o disposto no art. 5º da presente lei. JJagando o Go
verno, .e m'dinheiro, ás ditas empr€-Z'as ou companlhías, tão só
mente a parte r·elativa ao n . .2 do § 2º deste artigo, :1. mc·
dida que forem sendo concluida.s as obras e . melhoramentos 
nelle menciona<los. 

Art. :l.O. O Governo fica autorizado a rever os contracLos 
do estradas cte· ferro ora cm vigor, no sentido de conformai-os 
(1:,i disposições desta lei, podendo para. o mesmo fim resgatar 
as cotV:P!;8Ü•~.; fritas sob o 1·1~i;imrn da [egisla\;'ãO anterior. 

Art. 1i. O Governo 1}xpcdirú. o regulamento o ns instru
r.i:.õel:i rn~cPssuria~ (i execuc.:ão desta lei e ·fica d~sdc' jú aut':lri
z111'10 n. realizar as 0111~1·ai;õe:; de ~redito que .J u lgat· r11'Pt:i>0a~ 
1)1:1.sa execucão. · 

A1't. 1.º J>a1·a fà:.:e1• face ús dt1,.pNas tla Uuião fJUl'a man
[,•[' 110 pai o :;erdc:o <le viacüo fcrr~a. fica. creado o ímpo:;t11 
ile !) '7'o (cinco llOr cento) sob,re 01:1 fretes fl passagens l'f'.'N'~~
dos por todas as estrado.s de f~rro que percorrem o territor10 
n o.oional _ / 

.Art. {.3, Ficam mantidas as disposições da. l~gislricão do 
est.radas de ferro ora en1 vigor, que não estiverem revogadas 
por esta l€li. 

Sala das ::;•~sSiõcs .. 1 G de nawmlwo ,fo J 9:?.0. Sam.paio 
Cm·i·Ja., 

e. -·- \'ol. X tlJ 
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N. 594 A - !920 

Concede pensões . ás viuvas do D~'. Ennes de Souza e do e1.·· 
Deputado Moreira da Silva; com parecer favoravei .:11: 
Com'lli;issiio de Finanças 

· A Commissão <:ie Finanças, embora· reconheça não per
mittir o. momento a adopção de projectos que consignam ml'
<lidas dê'-favor, como as de QUé . trata o de n. 594, d'e t92.0, 
que .concede a cada uma àas viuvas dos l)rs . Antonio Ennc;: 
dP. Souza e Antonio Moreira. da Silva a pensão mensal :ic 
400$; nada tem a oppor á approvacão desse projecto pela Ca
xpara, tão relevantes foram os serviços prestados ao pa11. 
por aquefles dous · illustres ,,1;,.epublicanos, seja na phase d:1 
propaganda, seja, ainda, no Íllt'iodo de organizacão e de con
s<>lidação do regímen sob 9u~ . temos progredido. 

Sala áas . CornmiSiSões, 30 de novembro de 19f!O. - Al· 
berto Maranhão, Presidente. - Sampaio Corrêa Relator. · -
Pa1::heco lltendes. - Carlos Miµ;imiliano, vencido. - Sou~·J 
Castro • . - Ramiro Braga, vencido . .:.._ CP.lso Bayma. - Octaviü 

. Rocha, venci<\o. -:-- Antonio Carlos - A . situação financeirn 
não permitte a a.d.opção de propostas como ess!).; ao contrario. 
parece que, deante della, o dever do Congre·sso é rajeital-a$ 
- losir.io de Araujo._ 

AAOJ'ECTo N. 59~, OE {~20 
. "' :.. ,• ' 

O:s abaixo assiganados, considel'ando que o Dr. Ennes r.i~ 
Souza. e o ex-Deputado Federal Antonio .· Moreira da Silva 
ambos f:dlécid<;l's, prestaram, em vida, relevantes serviços ª'-' 
paiz, durante a propaganda republicana, á qual consagraram 
a sua -melhor actividade, e, <lepois, da, proclamação do nov0 
regímen politico, em lodo o per'iodo da sua organização ,., 
consolidacii.o, concorrendo, para esse duplo fim, com inexct· .. 
diva! zelo ·e· desinteressada dedic~ão; .. . . . 

Considerando que, nessas condições, taes cidad!ios ml'
rece~, <:om justiça, · a gratidão d.a Patria e que est.a ·se devr 
e:xter1or1za1·, com os seus fallec1mentos, 80bret.udo por um 
carinhoso interesse pelo bem es-tar das suas respectivas fU 
milias; . · 

· Consir}.erarido, .entretanto, que ambos . .falleceram em ex· 
t..rema pobreza, deixando apenas, o primeiro como lente d ;1 
Es-oqla. Polyteohnica desta cidade, um diminuto montepi 11 
cuj11. "importan~ia é irrisivelmente üisufficiente para o eus 
tento da sua esposa; 

Considerando, além disso, que é um dever elementar dr · 
Esta.do garantir a ·essas familias, corno a de todos os seus· se::·
vidores, os meios modestos, porém, indispensaveis para ·a sun 
subsistencia material;. · · ,,. . ·-·-·- ......... ~ ...... 
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Offerecem á consideração da Camara o ·seguinte 

. : PJIO.JEcTO 

. O Congresso Nacional decreta: 

37i 

Artigo unico. E' . concedida à viuva do Dl". Antonio Eu-
. nes de Souza e á do ex-D.epulado Federal antonio Moreira d9 
Silva, a cada uma, a pensão de 400$ mensaes, e, autorizando 
o Governo a abt'ir, p'-.ra esse fim, os noo~ssnrios creditos; 
r·evogadas as disposiçües em cont:rario. 

Sala das sessões, 16 de novembro de !920. - João Per
netta. - Gm·lús Garcia. - Al'uaro Bapti.sta. - José Augt.t8tô. 
- Aµausto de Lima. - Raul Alv!)s. - J. Lamartine. - :Vi
cente .Su.boua . . - .litaurióio de Lacerda. - Paulo de Promin. . 
- ~ Cu.rlos Penaffol. -:-- A_rthur Collat,es Moreira. - Rodrigues . 
l:fachado .. - Cunna Macl&alio. ·- -

. N. OOa A.:.- '..:1:920 
:illanda. 1·everter ao serviço activo do ·Exercito o capitão re

formado Alf,•edo Fonseca; com pare'êer da Cu ,,,missão. a'e 
Fínanças sobre a emenda. of{e':'ecida .em 2• tltsc'l.l.Ssão e 
substitutivo da mesma Comm.issõ.o 

<O DI'. Marcos Moniz Leão Velloso foi contractado em 
agosto de 1908, pelo aviso do Miniaterio da GuArra n. 109, 
de 11 do mesmo mez, para servir como medico de 5• classe, 
junto ao contingente do 12• batalhão do Exercito, em (iili
goncia para SanL' Anna do Parnahyba, vis Lo nilo haver me
dico do Exercito prompto para seguir com a exp:idição mi
litar, convulsionnda como se achava aquella região de su-_ 
~~~. . ' 

Regulavn, então, n admissão do medicas atljunt.os do 
Exercito o dec:l'elo n. 307, de fevereiro de :1890, que, entro 
out1·as disposições, -cstnbclecla o prazo certo de dous atines 
para n durnclio do respectivo contracto e exercioio fixo em 
uma guarnição. 

· 'l'rulando-so dl1 uma cxpodi1,;iio de guerra, pois a ordem 
1mblicn, om l\lntto Gi.·o~so, achav.a-so altorada, o niio havendo 
quem so quizNse suJuitu.r ús condicõos do citado ctccreto, re
~o!veu o l\iini::;tC1rio ela Gucr ru mand1l!· pelo citado aviso oon
tractnr os iu.~1·vii}os duquolle profissional por tem1,o indeter
minado, '" além disso, cum as ·vántauen.s e onus . d~ 1° tenente 
rnedfro ad,iuuto, e, como tu!, foi inscripto o seu nome no 
Almanak Militar. 
· · Terminada a commissão militar , e r egresso.ndo a esta 
Capital, o Governo Fe<:le~al · mandou qu.~ os ~eus serviços 
fossem prestados no Hospital Central do Exercito; . 

Em -dezembro de 191 O, achava-se o Dr. Marcos V 01loso 
~o exercicio de suas funcções naquelle hospital, quando foi , 
pelo :wisn n. ~ . 17fl, diS<pensadô. do aervico d~ metlico ndi,i'un-
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. t.o, sob pretexto' de que a lei que r~organiZQu o Serviço do 
Saude do Exercito havia extincto a classe de adjuntos . 

. . o Dr. _Marcos V~lloso ~e!;lamou contra a deliberação do 
l\lm1s~ro, nao só pelas co.nd1c1Ues ~spcciaes em que serviu :it• 
Exerc!Lo, . como pe1a fôrma por. que foram co11trnctados os 
seus serviços. . 

Fe_ita ª· rl''forma do Corpo dl-l Saude. o mP.di.:o adjunt.:, 
que tmha, mais de dous annos de trahalhos .ininterruptos 
devera, pt\la lei, se'r aproveitado no. quadro em que ~e achava: 
Não o foi. . · · 

Ora, a delibcracão do Ministro é flagrantemente illegal: 
f •, porque a propria lei reorganizadora ·dos Scryieos <lr• 

Sauàe d<J · El.:ercito, o decretp legslafrm n. 2. 332. de '21) de 
Janeiro de -1910, assim presct•eye no art. 'li. § 1': 

«Continuarã~os actuaes quadros rt'spcd ivo;;. r>tn
quanto beJ'l1 ser"irem, os medicos e pha.rmaccul.ir.ns 
adjuntas que não. .. ·podPm entrar para o riu:1d-ro cffr
ctivo por e:cecs~' dé idade e os <]UC não acccitnrem 
s'ua · inclusão no Oito <]Uadro.;;.; 

2", :porque, p~(o d-ecr~to dC! fov<'reil·o dr• ·1801), o r.01lt1·11-
do <rue dera entrada :5.quell<' medico no Exf'rriln foi pnr 
prazo indett'rminado, ú para df'sl'mprnhn d1~ uma missão C'~
pecial de gaerru. como faz clai'ú · o avr~o do :\1ilt'SLf'rin· da 
Guerra mandandn contr:i.ctar os seus servii;oa. . 

Q. decr1>lo lfogi;;lativo n. !? • 3:3:?. do i 91 O, t~rminantem~n
te, . como vimns, -mandava consr.1•vnr os mcdico!:i que bern 
serviam nos resrectivo3 quadros. · 

Qua n Dr. l\tnrros Velloso_ hem SC!rvin nr, ExcreiJn 
nrova-o ter ;1ídó l'toi,?iado cm ordem de> di:i. CLpó.; a sua cx
J!edição de Malto Gros~o .. e lnmlH~m o facto df' i;riPufo rf'lr.vn 
<l<' ter o Ministerio da Gul"rra de cnlií.o n mau•lâ<io servir 
nor. ma.i~ <fo um fluuu, no H11.:i!>il<il .Cl'11t.ral. tfo Jijx•tt,.~ito. 1w:'la 
Capital. · . . 

• A forca JW1)lJ11nl!• dn~ llocumC'nln;;. llUl' .;,~ l•xhiill~ rm fa\(l\' 
dl'SSo profi!lsínnn! não pôde srr coilf.C'stnda.: é im; .. c...\'~in~I ne
gai-o., Cl\J ál"~t1·ui1-11. 

A C:ommii:l'ii.o d11 F'innrn,:n~ <-. pni~. d11 pur<'<"•'•r que i'i{•it1 
;idoptadn {1 .~PFCUillte :mhslíbuth·v uu Pt'tljt~L'lo n. oo:J. dn Hl:!l 1 : 

suas-r1·n;'1'!\'11 

O í.:011({1'1•,,;~n Nat:i onul rt·~ml ~·e: 

Art. L" Rt•\·r>r!Prá '1.~J sm·Ylco :!.divo <lt1 '!~!>.;1~(·1:iu, Ili• l•"!'l" 
6o r.apilão, o eapítãn reformado A!frC>dn FonsP.C'.l.. quí' ~1~rf1 
incluido no quad1·n d~ sua arma. ~rndo-lhn conl:l"1•l, romo •.i•• 
::.>ervico nctivn, o t "m·ro f'ffi que Lív<'r estado r~nm,1 r1)form:i:d>1. 
sem· direito 6. 1wr~P.pção do qüacsqúr>r vi:>nc iml'nto."- o.nleriorr·~. 

Art. ~.~ ;;::crú readmitt ido no Coqw. de f;:rnd•) rlo Excr
l'Ü<'. UC1S tct'llll'~ do liec1·do t0g-ishülY11 n. '.? .• :;:~~'. d(, :!G i:J1: 

•, 
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janeiro de í9i0, o i• tenente medico Dr. Marcos Moniz Leão 
Velloso, sem direito i percepcã.o a quaesqu-.e. i: v.::ncimentos 
anf.eriores tí sua readmissão. 

Art. 3.• Re'\,·ogam-se as disposições em contL·a::-io. 
8ala das Commissões, 3 de dezembro d!'l 1920. - Carlos 

de Campos, Presidente. - Pacheco Jlentles, Relator. - Sam-
11uio Corréa. -:--- Carlos .~laxiniiliono. ,- Antonfo Carlos ven
•~ido. - Cincinato Braga. - Octa'ViO Manr]abeira. - 'stiuza 
r:astrq. - Celw Bauma. - hamiro Braga Josfo.u de 
Arr.u10, vencido. 

PROJ'ECTO N. 603, DE i920 

O Congresso Nacional resolve: 
Artig~ unicoi. Reverterá ao sel'.vieo nclivo do Exercito, no 

posto de càpitão, o capitão reformado A1i"l'edo Fonseca, que 
~<'l'â. incluido no quadro <lc sua arma, sendo-lhi:- cont.a-Oo, 
como dr. St:'rviç0 activo, o tempo em que tivel' estado como 
t'cformado, sem direito ú. percepção do q.uacsquer vencimen
tos anterior.es; revogadas as disposicões em contrario. 

·Sala.. das Commissvns, ·26 de agosto de 1920. - SimeiW 
Leal, Presidente, - Sailes Filh,o, Relator. - Scve1-iano Mar
ques. - António Noguei1·a. - Ottoni Mirr.:fol. - Osorio de 
Pm:-i·a. - - Eloy Chaves, '·encido. · 

EMÉNDA A Í)UE 1'1E RP.BEltE O PAREClm SUPRA 

ónde ·convier: 
E que Sl'jn, ·nos termos do decreto n. 2.23:?. de 26 de 

jailf.•iro dr. 1910, roadmiltido no Corpo de S:rndé <io Exercito, 
ondo sc.>rviu por espnço de lres annos, como primeiro tenente 
mPdico adjunto. o Dz:o. !'l!arcos Monir, Leão Veliof'o, sem di
reito á ·Pcrct:'_pção de quaesquer vencimen_tos anteriores. 

Sala do:s sessões, .rn de novembro de i.92'0. - Frederico 
Rorae.~. - Torquato Moreira. - A1•€indo Leooi. · - Deodato 
Maia. - Ol<J(lm-io Pi9'1tO. - F. Bressane. - L. Corr~a df! 
Rritto. - Manoel Reis. - Antonio A.t1;ti'rre. - Honorato 
Alves. - Gcrvn.sio Fioravante. - Euuenio Tourinho. -
Pires de Car1•atho. - Ma1•io ·da Paula. - Raut Alue'. -
Lam·o Villas Bl'J/Js. - Leoncio Galrü.o. - Manoel Villaboiim. 

N. 655 - t!J~O 

:r:onc1~dr! a D. Lr!<moldi1111 Jtf(1rio do ,\ mnrl'Jl Tastr! a cw tra o 
l11M.tepfo cfril a q1w t•Jem di.1•l'ito 

n. Lropoldina Mnril\. do Ama:ral Tcsli\ D. Domingas 
TeslA do Amnra1, L~onardo e Nilo do Amat•nl Teste solicitam 
Congresso Nacional lhe~ seja reconhecido o direito á pensão 
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ocimo vi·uva e' filhos ·co agente de 1 •. clasae. da f.is.tra.àll- de Ferr.:i 
Rio do Ouro, .Joaquim Rodrigues Teste e, em -consequenciu, 
tornado sem eífcito o voto do 'fribunll.l dê Contas que .julgou 

,. illegal a aJJudidá .... pensão. _ . · 
Dos documentos a.presentados pelos pelicionarios consta 

que, em sessão de 27 de abril de i915, peiQS votos do Relator 
e do. Pr.esidente. e contra: os votos dos Drs'. Pedro Soares e 
Jesuíno Cardoso, o Tribunal de Contas julgou illegal a conces
iSão da p~são dê montepió. civil·á viuva e "filhos do agente d~ 
1.~ classe Joaquim Rodrigues T~ste .. · 

O agente referido falleceu :em 21 de abril de ·1892. I,ogo 
após a sua morte a viuva e filhos pediram o abrino ·de 200$000 
parlf funeral e luto, e e::tpedição dos resper,tivo f.ilulos de pen
sionistas do montepio civil, de conJormidade com o decreto 
n . 'M2 A. de 3i de outubro de 1890 e ·decreto n. 1.045, de 
21 da novembro do mesmo anuõ. · -

A _Directoria da Contabihdade do Thesouro aút.orizciu o 
.rranmento da de~peza, do funeral e lutQ, mas ~não pronunciou 
nenl,lum despacho sobre o . pedido da .Pensão . . · 

Vinte e um annos depois, .a viuva e filhos do agente so
licitaram 'ª expedição dós titu1os declaratorio6 das pensões a 
que se jubra-vam com direito. -

. O Miriist.erio da Viação expediu os · tilulos respecUvos, mas 
1,ôn&ideirou irescr·lpf.as as peneões correspondentP-s ao periodo 
de tempo necôrrido desde a data do fallecimenlo até o mez rle 
setembro ce 1908. . 

o departamento do '!'besouro adaptou esse modo de vêr, 
considerando, por~m, ine:x.islente ·a presáipcão sob o funda
mento de q-..ie, não tendo sido scientificados os herdeiros do 
despacho proferido em 1905, não poc!ia correr o prázo para a 
prescripção. . . 

A controversia entre ns duas correntes ·se restringia só
mente quanto :i prescripcão. Opinavam alm.ms funccionarios 
qne as l)Pn6l'IP.s estavam pl'E'SCriptas at~ HlnR , E como a nova 
reclamacAo ilo!I herrf Pir.ns Pra d11tada rle t9i 3. os cinco annos 
anterior ..... Mtavam sa1vn~ da prPs<lI'ipção. · 

· Ouvido ·o ·Sr. con.~uttnr ·geral da Repüblica foi por elle 
"mittida a sep:uinte opinião: . · 

· • C()nanto A primP.ira que~ffiio, na aul'encia 1Jns informRcões 
GUP rlPfPrminara:m a mntiam:a. de mndo riP r.E\r.iriir no 'Minlc;tPrio 
lfa Vüu~llo P Obr!l+: T>uhliraR. <'ttmrirP rPt."Í!'frnr onP ~ n . · :>9 !'e 
anr.ni'Mra uma rP!T'tidão 11Bf-1!1ada. pelo rartorio.;;;1lo Trihnnal do 
confa11. pi>lfl m1Rl f-1A" vA f'l'1P. Pm . rPln('l'in ao~ vnnc~imrntnQ . do 
finlldO Mntrihuinte, foram. dedtl;ido.s 18 quoins dP. r.ontri1micão 
parti n mn11fttJtit>. . . • . • 

Tll•!llf~ o p11sramf>nfn <109 v1>nc:-imentM. rnl'l'Mf\nn..-"ntP,. ao 
mP7. rJP. nnv"'mhro dP t~n. rnmr>rnn !l !'r>r .f't>iln n rfn<::r-nntn ria. 
quof11 <fe mnnf Ppio nhrigatorio flUfl. cm virludP rio rlr.r.rAfo nu
mPro t. IJ.H;. dt> 21 df! nov1>mhro r'!Pl"f'I' n'nno. fni 1>i::lf'nrlirf" RO 
ent.ã9 Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras . Publicas. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 26/00/2015 14:46+ Pág ina 50 de 90 

3W 

Esse desconto foi feito nos veneimenios successivos do contri
buinte €m questão fJÜP., lendo f:lllncido a 24 de abril de 189~, 
recebeu $eus veocímenlos até marCb, fazendo-se · assim 17 
desconto;:; de montepio; mas da Teferida certiaão consta ainda 
:iue, mandanao-se pag;'..:- á sua viuva os vencimentos a que o 
fin'ado funccionario tinha direito pelo mez: de abril, em cujo 
eia 34 f~lleceu. foi feito· o desconto da quota de montepio, corn-
pletando-!';e assim o numero de 1 B contribui1:ões pagas. · 

Occorre ponderar, que o regulamento não exige, pal."a a 
percr.pcão elo montepio, que haja o contribuinte· pago n pre
strr.çõcs. senão disl)õe '(Ue a .iireito começo. a existir -18 me.~e., 
avós n i1í.Qr:ripr:iín . 

. Tendo o mon~io sido creado por acto de 2i do; novem
bro de Hmo. o co'ntribuinte fall eceu a 24 de abt•il de 1892, 17 
mazes e tres dias após a vigencia do montepio. 

11'fratando-se, porém, de uma questão financeira, os 18 
mezes. a que se refel'e o I'P.gulamento, dêvérn ser entendidos 
em relacl'io ás contribuições e não em relação ao facto mate-
rial da vicfa. · · · 

Não havendo no regUlamento disposição que obrigue a uma 
tal int.erprnta~ão. torna-se evidente qne . a solução mais li
hera1 sn dP.ve impor :~ publica administração, e assim, provadn 
q\ie o contrihuinte falleceu antes dos 18 mezes, mas de fórma 
qne o Estrido recolheu naturalmen~e 18 contribuições, o di_: 
reito dos herdéiros deve ser tido como assegurààos.> 

O Sr. consultor gel"al da Republica foi de opinião que as 
pensões afrazadas em mais de cineo annos incorreram em 
PMllrrípcfio. E assim concluiu por lhe parecer que, o longo 
rieriodo de 22 annos passados, no mais completo silencio 
quanto ao- processo de montepio, autorizava tal interpretacão. 

Na petição dirigida ao Cong~sso Nacional. os interessa
dos aUegam que no est.ado rle pobreza em que ~!\ acliavam. 
sem recursos de especie alguma., como .viuva e filhos de um 
modesto agente de nma estrada de. ferro, não tinham meios 
para percorrer os C{1r·re4jorcs do Thesouro; e as escadas das 
secref lrias, afim· de ue!ender os séus direitos. . 

· Apezar ·das informações ravoraveis dos funccionnrioa do 
Thesouro. da Procuradoria Geral da Fazenda Nncionat ·e do 
parecer do consultor geral da Republica, o 'l'ribunal de Con
tas, polo voto de desempate, · julgou .Ulegal a conciessão da 
pensão. · · 

Batem agora os interessados ás portas do Congrésso Na-
cional. · 

Toda a questão resuma-se nl> seguinte~ 
Tendo o fnnccionario fallecido em 24 de abril de ~892, 

f7 mezes e tres dias depois de inscripto, e na.vendo pago as · 
1s coulribuítõ•~.s Iegaes, vcrllnu o d1rnito ao montepio po-r ler 
:l:tl!!'.!cido anLP.s <.los 18 mt.izet'! não ol.J1:1tunle ter pago as i8 pre
staç()es men:raes'?. · 
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O ·urt. ·10, § 2º do decreto n. 942 A; de 31 ~e · outubro de 
1890, Pr.eceHúa o segl1U1to = 

<Art. 40 ............................... , ....• • ..•. 
· § ~-· «0 pagamento da contribuição com joia, paga 

men~lmente, dará direito á. pensãl) de.1iosís de dezoito meze11 
contados ct;i inscripção 1lo co·11tribttinte.;, 

Sustenta o voto veo(}edor do '.l'ríbunal de Contas <JU~. 
exigindo o art. 40, § 3º do citado decreto n. 942 A, o decurRo 
de :l8 mezes para aUirmacão do direito ao montepio, ·não ha 
como de!'erir e teconhecer r,al direito antes do prazo fixado 
na lei. 

Ora, segundo se veri!icn dos dõclimed!os juntos ao pro
cesso. o desconto dll. Qnota de montepio começou a seu feito 
em no\.'embro 'do me!!mo anno. 

O dP.sconto foi feito nos vencimentos até março de 1892 . 
. Effectivaram-se, ' -portanto, 17 descontos successivos. 

'l'endo, porém, o fun~cionario falleoido em 24 de abril, 
e, recebent~o a viuva e filhos €lm começo de março os venci
mentos correspondentes a esses ~4 · dias, fez-se nesses · venc1-
menf.os o desconto tia quota do montepio completando-se 
assim o nurnro de 18 contribuições pagas. \ 

E' cei-to que o funccionar10 falleceu antes dos 18 mézes, , 
. mas é tarebem certo que o Estado reeolheu i8 êontribuições. 

~ os 18 mezes u que se refe1·e o I"egulamento jevem ser 
entent!idM cm relae!lõ d ·contríbUil.iãô, · conforme 11eeentua o 
i!Inst~ Sr. procurador geral da Republica. e não em relação 
ao facto mnler inl da vida. . : 

O monf.epio foi creado por act.o de 2t · de novembro de 
1890 e o contrtbufnte falleceu em 24 de abril de :1892, istc é, 
17 mezes e tres dias· após a ·vigenc\a do montepio 

Provndo, como foi, q\\c o contribuni!e fallcceu antes dos iS 
nrnzcs, mas de fóI"ma que o Estado não deb:ou de recolher as 
'18 J?t'cstacõcs, o direitos. dos herd~iros não póde ser posto em 
duvida. · 

. O que a lei tinha en1. vista era s6 conceder direito aos 
l1ordeiro~ dos c5mtribuinte11 após pagamento de 18 · pres
tn!}ões. 

Niio p6de ser outra a interpretação. . 
Os herdeiros do fino.do lígente ou teem direito á pensio, 

ou toem direito á restiLuiçüo das 18 contribuições 'feitas: 
Diz o ar~: 48 do decreto 942 -A, citado: 

c,\rt . .\8. As fnmilias, si constarem de viuva, fi· 
lhos e netos menores, paes ou irmãs solteiras, consi
dero.ndo-sc entre os menores ns filhas e netas soltei
ras dos que fnllecerem antes da épocn. que dá direito 
á pensão, sem haverem concorrido com a joia ou sem 
a terem completo.do (art. 40), abonar-se-ha, dentro 
dos oito dias do fallecimento, além da quantia deter
minada· no artigo precedente, a que deva completar n. 
impor,tancia das ci:mti'ibúiçôes por elle realizadas. 
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. As dos ·que fallecerero. quít~s da joia antes da 
1~poca que dá direito á pensão, abonar-se-á 'no mesmo 
praz.o de oito dias a importancia. total das prestações 
r~allzadas,. sezn pre.juizo do abono estabelecido no ar-
tigo anterior.» · 

. Ora~ não tendo si~stituida~ as i8 contribuicões que até 
~·~Je fle acham er:n poder do 1'hesouro, e tendo : sido satis
J rnLas todas as ex1g,mcias legaes sem que o Thesouro tivess~ 
º· menor pre5uizo, não se comprchende pôrque o só facto da 
morte antes do termo dos· 18 mezes, quando as 1.8 prestacões 
cor~es:pondentes aos 18 mezes foram pagas, possa invalidar 
o direito. 

. Um d!JS votos vencidos do Tribunal de Contas, o profc
ndo pelo illustre Sr. Dr. Jesuíno Cardoso. assim conclue: 
· . «Houvesse a repartição por onde correu o processo' cum

prido os preceitos imperativos formulados nas disposições 
lcgaes e regulamentares supra referidas, e não estaria a· fa
n:iilia até agora privada da pensão; que tem direito; reconhe
c1d.o por todos os pareceres e informações do Thesouro e do 
Tribunal. e pelo Consultor ela Republica. .· 

A jurisprudencia do Tribunal está firmada· no mesmo 
sentido nos processos ·annexos de Severina Albertina de 
Sant'Anna e Laurianna Francisca. .de Oliveira. de Luiza Al
\"BS de Souza é Henriqueta e Arlinda Alves de Souza. 

- No primeiro, o proprio l\iinísterio da Viação reconheceu 
o direito da parte, em situação identica a dests processo, fun
cln.do na fulf.a de cumprimento do dispositivo do art. 35 do 
ilocr•ctó de 1866; no segundo, o Tr:ibunal deu provimento ao 
recurso impetrado . soh igual · fUndamento.~ 

Todas as inf(!rmacões são favorav~is. Os funccionarios 
do Thcsouro e da:::.J>rocuradol'ia Geral da Fazenda Nacional, o 
r-onsultar· geral da RcpuQlica, os funccionarios do Tribunal de 
Contas todos . r·cconhcceram ::t legalidade da pretencão ora 
submeUida ::to estudo da Commissão de Financas. · 

Entrct:mto em sei\'são de 27 de abril de .1915, pelo voto do 
Presidente e do Relator contra o voto vencido dos Srs. Drs . 
• rcsuino r.ardosn e Pedro Soares foi considerada .. illegal a 
f"l(lhsão. 

Trnla-sc de viuva e filhos de um modesto íunccionario 
que tcv.c a sun pretençüo amparada pela quasi unanimidade de 
lodos os funcc.ionnrios do!;; Ministerios da Fazenda. e Viacão o 
que viu succumbil' a sua pretencão pelo simples voto de des-
empnte. · 

A Cornmissão de Finanças é, pois, de parecer, que aeja 
submeUido á deliberação e voto da Cnmat·a o seguinte prô
.iecto dfl lei : • 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.º Fica concedida 'a DD. Leopoldina Maria do Ama

ral Teste e Dominga.1> TP.stc Amaral, o montepio ·civil a Q}le 
tem direito por morte do seu finado marido e pae Joaquim 
Rodrigues Teste, ex-agente, de 1• classe da Estrada de Ferro. 
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Rio ~'Ouro, a conta.r de outubro de :1:908, considerando-se 
prescnptas , as pensões anteriores. 

Art. 2:• Revogam-se as disposil)Õe!:. em contrario, 
· ,Sala das COJ?missões, 3 de dezeni):lro de 1920. - Carlo1: 
de Cr:mpos, Pre.s~denle. - Celso Bay•~ Relator. -. Sampaio 
Cqrrf!'!-· - Rami'ro E,ràga. - Souza~tro. -· - Carlos Ma
:1nmilumo. - Pacheco Mendes. - Antonio Carlos. 

N. 656 ~ 1920 

lledacção para duc2issrio especial · da emenda q:pprovada ,.
destacada do projecto n. ~75, de _ .f 92Q. abri'.ndo creditog 
a.ti 2. 000:000 para au:tn'.liar a· in~tallação d.e um recolhi
mentv moedf.(1:r pela Santa Oa.sa die Mi..çericordia do Rfo 
de Janeiro. -

O Congresso Nacional resolve: 
At't .. f.º Fica, o Poder Executivo an torizad.o a auxilhn· a 

inslallação, pela. Santa Casa de Misericordia do Ri-0 dé Janeiro. 
de um recolhíment,o modela:r, destinado a firnecer agazalho 
e educação profissional elemen.tat• á infancia abandonad:i. 
abrindo. para isso os necessarios creditos, até o, m:i.ximo <lP 
2.000:000$000. . 

Art. 2." Revogam-se as disposíçõcs em contrario. 
Sala de.s sessões. 3 de dezembro de i920. - Ca?'ros ik 

Campo.'{. - Pacheco' Mendes. - Octavio Rocha. - Jo.~ino dl.' 
Arauio. - :Ramiro Braoa. - Celso Ba11ma . ....:- Souza C~t1"(1. 
- Cittcinato Bra(Ja. - Ca1'los Maximilianc;:-;- Sampaio CorNJa. 

N. 657 - 1920 
Atttor~a. de~tro da vierba 01•çamcntaria pa»a ·~ 92.f, a constni

c<;{f.o de uma linha teleu1•aphica de Ura:ndy a Conddtba 

PARECEI\ OA COMMH!S.~O OE. PfNANÇAS 

A intP-ndencia municipal d·e r.ol'lde1íhn. no Estado .da .. Ba
hia, offi~fou a Mta Cnmnra pndindo que Pila áutorb:asse o 
Gov~rno a c<'nstruir uma linha telegnphicn que ligue Urandy 
áQUNlfl mnnicínio. 

Ouvido o Governo a respeito este se se limit-0u a. dec1a
r:i.r quo não tinha verba parã n construccão da' linha no cor
rente f'Xt'!I'cício e que no vindouro construiria as linhàS de 
maior interesse e uti1iclAde. · 

Não quiz dor opinião snbre o interesse e a utilidade da. 
linha pedido pelo pod<:>r nuhlico do município .bnhiano, afim 
tle orinntn.r o R"lator no riorMl'r qnn tinha dP. nrofi>rir. 

N<'f;tn~ r.ondicõi>s e. p('n!'lando m1P o mnnir'•inio não poclei·á 
te-r 5rálir.ilndo construccão d!;' 'uma linha inutil. julga a flom
mi~süo dP Finnncas dP hnm ovii-n nut0rizn.r o noverno a atten
dor a solícitaçiío referi·fa, .formulando para isso o seguinl.o 
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Ptói~cio de lei 

O Congresso Nacional Je~eta : 

Art. 1.° Fica o Governo autorizado a, dentro da verba 
orçrtmentaria votad:i. para 192i com deslino á constr.ucção de 
lin!1as telegraphicas, c:onslruir a que ligue U'randy a Con-
itouba, no Estado da Bahia. . 

Art. 2.0 Revl'gam:-se as dispo_sições em contrario. 
S:ila da Commi!'!-iâo de Finanças, 30 de novembro de 192.0. 

Cm·lM' de Campos, -Pr.e,;i.Jente. - Octavio Rocha, Relator·. -:
Pacheco Me11cles. - Sampaio Cm·rta. - Cà'l'los .lltaximiiiano. 
- OctQ'/,.-;o Man(Jabr.ira. - Cincinato Braaa . - Josino dr: 
Ai'aujo. So·1i:rn. Ca.,t,-o. - Ramfro Braaa. - Celso Bovma. 

N. 658 - 1920 . 
,l11tn•:-iza a ab1·ir o credito esr.ecial de 6 .100 :000$, para aua:ilio 

a P,mprezas (fzte tenham sat·isfeito as e:r.igcncias da lei 
. 11. .'L.'1f6, de 1917, e dos decretos ns . · ~2.9~3 e 12 :U4, 
de 1918. 

O Sr. Presidente da Republica solicitou do Congres~o Na
cional, em mensagem de 26 de outubro ultimo: 

a ) autorizacão para abrir um .credito de 1O.000: 0-00$, 
para. execução dos deC1rctos ns. 12. 9113 e -12. 94111 d-e 30 de 
marco de "HH$, que instHuirttm favores em proveHo da in
c!ustria siderurgica e da. industria de eJi:tracção e beneficia-
ment.o. do. carvão mineral; · 

b) revigoração das disposições dos dous a!ludidos de
cretos por prazo nunca inferior n tres ánnos. 

A ex11o!'ição d-e motivos apresentada ao Sr . . Presidente 
da RP.pttblka pelo Sr. M'inistro da Agricultura, -... exposiCão 
r:le que se originou a mensagem. - procura. evidenciar a. ne
cessidade c!as .duas medidas solicitadas ao . Congresso P.elo 
Poder Executivo. 
. O art. 1 •, n. I, da lei n. 3. 316, de 16 de agosto de HH 7, 

:iutoriza o Gov·emo a. - - . . . .. 
d. Tomar as providene>ias necessarias para: 

.. a) amparar e fomentar a produccão na.cional 'Pelo 
modo mais conveniente, com as garantias o fiscaliza
ções necessarias, devendo celebrar, para tal fim, os 
u.ccôrdos que Julgar necessarios: . 

b) promover a exf.raccão de carvão de pedra na
cional e a construcção de via51 ferreas para o seu trans-
porte; . . · 

<') rlesPnvolver a :fabricnção do fct·ro e · nr,o; 
d) apparelhar naviM parn o commcrcío entre os 

portos do p:tiz e entre estes o· os do exterior.:. 
As desdnpa.:; a fazer para cumprir. se.ia o disposto -no n. I, 

do a~t.. i", acima trans()ripto, seja o determina.do em mais 
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t?ovc ·alinl'as do mesmo art. :1 º, deveriam ser realizadas, se-· 
s~mdo o PT'l".!lcripto no n. XI, do referido artigo, assim rcdi-
gvfo: · 

_ «XI. Fazer Qperacões de credito, inclusive a emie
sao de papel-m1)eda, até 3!00. 000 :OVO,$, observado o 
fü~posto no art. 2º do decreto n. 2.98ô, de 28 de agoslo 
d~ t915, e abrir os credilos neoessarios para a e.,.ecuçiio 
das medidas constantes da presente lei e decretos, pro
viodencias cle ordem rnilifar e economica., que para o 
cumprimento deste forem · imprescii;i.diveis, destinando
se à.Lé 50.000:000$ dà emissão autorizada para· ·serem 
emprestados ao Banco do Brasil para rMlizar opel'a
cões de redescontas.~ 

'Regulrtll:iéntandó à lei citada. expediu . o Governo, a 3:) 
de marco de :1918, os dous decreto.s de ns . 12.94.Te 12.944, 
referentes, respectivamente, á indusbr.ia de extracção e de l:le
nr.ficiamenlo cJ• ~ cnr\'ào minüral e á industria siderurgica. O 
primeiro pN·m1ltc ao Go\'e1•n.o emprcsln.r, ás emprezas qn(\ 
hlYra1·r.m minas dr• cur,·ão e cuja pt·oduc~·ã.o cxccdess~ na 
:>ccas_ião, de '150 toneladas diarias; ou que dentro de dous 
annos satisfizessem n e$sn con.dição, até a .. importancia cor
rel!pondenta :\ melnde do capital de installacão e .do valor da 
propriedade immovel, ficando a dita propriedade com to.do~ 
os seus hên$ hypothecados ao Governo e não podendo ir além. 
de 2.000:000$ a sommli. a - emprestar; o ::iegUn.do autoriza o 
Go\!erno a emprestar, ás emprczas · siderurgi~s que se appa-

. relh:atem. dentro de tres annos, no ma."timo, a produzit' 20 
toneladas de !erro ou de aco . por <li.a, até .. · a import.anoia de 
5 . 000::000$, sob garntitias analogas ás estipuladas ~ara o t\l\SO 
anterior. · . . · . · 

Ora. o prazo de dous annos, de que trata o· deeret" r1u
mero i2. 9113, de 30 de março de i9i8, que regiilamenta a lei 
n. '3.316, ce · 16 'de agost.o de 1917, já se acha esg.Jtàdo. pois 
quo os deus annos n~lle fixados findaram em rnarco de -1920; 
o prazo de· tres annos a que se refere o decreto n. ' 1.2. {i.v~; 

..... tambem de .30 de março de 1918, referente á industria si

. -derurgico. deve findar em comeco dG anno proximo futuro . 
Segundo ~é conclue · do estucto da mensagem e da exp :-

s.ii:ão de motivos quf' a detérminou, algumas emprezas, duas 
siderurgicas e dt.1as cargoniferas. requereram ao Governo os 
auxilio!:' de aue trata a loi n. 3 . 31.6, de. 16 de agsoto de t917 ; 
nat11ralmen1e, qs solicitacõ<'s feitas pelas mencionadas em
prezas foram em tP.mpo habil aprêsentadas ao Poder Exe
cutivo, :qua nH.o s póde satifif azer. por não cshr agora auto
r 1z::ido :i. abrir r.rcrJltos, afim de dar cumprimento ao dispostc 
nu lei., em vista 1io qi.1e se contém nos decrelos .íá referidos. 

N'fo pnrecf) qtic po~sa <.:on~ultar ao interesse ~ublioo · no
r-nr ·IJS r:i;.·orefl !!olicitados pelas emprozas menci.onadas na 
men!'a.gf'm, ennnttnndo ín:!ci;itiva!> tome.das á sombra de prdo
f accão· pr omettide. em lei: Accresce, doe) out.ro lado, que tu .o 
devem os poderese publkos· fazer, · em -bem da creação def1-
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nitiva das industrias de exploração .do nosso carvão mineral 
e do. nosso fcr!'o. · 

Assim, a Commissão do Finanças ~ de parecer que ao Go
verno deve ser r,oncedida. autorizacão para abrir os creditos 
de que carece, afim de attender . aos pedidos que em tempo 
opportuno lhe foram presentes .Pelas quatro emprezas men
cionadas na e:-tposição de motivos, e, que são as seguintes: 

Usina E11param;:a . . . • · . . . . . • : ....... 
Companhia Siderurgica Mim~ira . . .. . . . 
Companhia Carbonifcra Rio Grandensc .. 
Compa.nhia Norie Paulista rlP. Combusiívois 
cm um total · de e;: 100 :000$000. 

i.500:000$000 
i '. 800 : 000$000• 
2.000:0005000 

800:000$000 

Mas, o Poder Executivo, prevenda a npresentacão de no
vos e ide.nticos pnclidos por oúf.ras emprezas congeneres, so
licita o credito de ·cie7.l mil contos, ao cnvé!z. dos seis mil e cem 
~onto~ a!'ima d<>.,~riininados;, de_ outro ;ndo, pede igualmente 
ao Congre!>so Nu•:-10nal prorog-a<;no dos prnzos de que tratam 

· os dons cit~.Jos decretos ns. 12. 9-i3 e 12. 944, de 30 de marco 
de i920 . . 

Ora, á Commiss:'io de Finani,as não parece conveniente, 
no rnomEmto a('tual. manter as disposições daquelles dons dc
cretos;'.>pois; que Já existe em estudo na Gamara projecto de 
lei sobre o assumpto; será, talvez, preferível, ao envez; de pro
rogar os prazo~. como pede a mensagem do Governo, faz;e t, 
de .uma '\'ê:z. obra· rlP..finitiva de proteccão {L~ industrias do car
vão e dô forro. pois oue, como é sabido, a lei n. 3. 316. de 1G 
de agosto de t9:17, foi votada I.•Plo congresso Nacionar em pe
. riodo de guerra.• em circumstancia~ anomraes, como o cara-
<>ter de urgencia . · . 

Assim, -a Commissão de FiBnhças, que terá de tratar do 
assumpto, quando houver <IP- emittir parecer sobre um pro
joct.c> de lei .iá- apresenf.ada ú Camara. pelo illuslre St' . Cin
·~inato. Braga, atfencfo. desde ,iá, á primeira. parte do p edido 
que a. mensagem encerra, :ig-uardando-se para dizer mni~ 

· tarde 11obre a 1'egnuda parte. 
· . Nestas~ condições, submetle ao. julgam~nto . d!l,. _Cama ma n 
seguínt~ proJecto: 

O Congresso Nacional rosolv :o 
Art. 1. ~ E' o Poder Exe~utivo autnrizaclo a , abrir, pi:J" 

l\finisterio <la Ag-rfourh1ra, Industria e Commercio, C? cred!t<• 
especial dll !LtC00 :000$ (seis mil u cem contos de réis), uf1m 
de attender · aos pPdidos cfa a.mdlio feit~ pelas cmprezas ou 
cou,panhiac; abaiyo menctonn.dns, desde qne provem t~r sn
tis!clto nppor!.nnnmenfo ás ~xii;encias ela lei n. 3 .316, do H1 
de agostQ de f!:l17. e dos docrcloõ! n~ . :12 . fM3 e 12.0·i4, do :lll 
de !l)nroo de :l!H 8: · · · 

-
U~ina E !'ipcr:rnr.:a . . . . . . - ... . .. ' ... · 
Compnnhfa !:;i iil~rm·~ i cn: M[u('h·:i . . . - - . 

·- ' 

'l.500:000$000 
:! . $()(): (l(~().$(lt'll! 
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Çompanllia Carbonifera 'Rio Graudese .·. 2~000:0008000 
Companlna Norte l•aulísta de Combu;;tiveis .800 :uuo:;;ooo 

Art. 2.º As despe.zas de que trata· o artigo anterior de
vem correr por- conLa de operações de credito ,que o Governo 
fica de$de Já autorizado. a realizar para os fins indicados no 
mesmo artigo. · 

~\rt. 3. º Revogam-se as disposições em -contrario. 
Sala das flommissões, 3 de de:::erribro de Hl20. - Catlvg 

de Campos. Preiüdente. - &.mpaio Correa; ·Relato·r. - Ct:lso 
Ba·urr..a. - Josino de Araujo. - Ramiro Braga. - Sou;u 
Castro. - Prt.checo Mende.~. - Antonio Cm·los·. - Carlos 
il:fo:r:hnilia.no. venc.ido. O pL'oprio documento officia.I em que 
se pediu o credito de 4.0 .ooo :000$, conJ'es:;a ~ue não se ve
rifi.cou préviamente a necessidade da despeza; confessa aind:\ 
que só se apresentaram credores at a importancia- de l'éi~ 
6. 000 ;,000$, e não se. z:r-.enciottam siqucr · os nomes dos que 
talvez venham a ter dire1Lo aos restantes quatro mil. Não me 
parece sufficientE.'mrntc demonstrado o ·direito dos reque
rentes. ao auxilio ~oHcitado ao Poder Executivo. 

MEN$AGID.! 

Sr~. mc'mbros do Cóngresso ·Nacional - De accôrdo com 
-0 que <:n_1rgerc o ministro de Esta-do dos Negocios da Agricul
tura, llldustrià e Commercío na P-xposicão · de motivos que, 
:inclu,m., tenho a hon."l'a. ue vo.s transmilti,r,. peco vos digneis 
de aulórizar a abertura do crediLo dr,, :1:'0.000 :000$, ao mi
n.isteriiJ respee.tivo, para execução dos decretoo ns. 12.9/i::i e 
12.94.4. c!.e 30 de março de 19-18, que instituíram favo1·e~ em 
.proveito da industria siderurgica e> da industria de extrarçiio 
, e beneficiamento de carvão mineral, bem como de a-ttender ao 
quP. na. mesma expO.siçãO ·se representa S(Jbre. a necessídadr. ,fo 
uma lei que i·evigore as disposições ~ desses decret-0s por um 
prazo nunca inferiotr a.. tres ~nnos. . · 

Río dé Janeiro, 2ô de ntubro de 1920, 99• <la Itidepcn~ 
dencia e 32º da Repub1icn. - Epitacio Pessôa. 

Sr. Presidente da Republica ·..-- Entre o's ultípÍM r:n
..:argos <me tomon o Governo na:s pas,,;adail administracõcs. va
seaào na lei ·12. 3,316, de 16 de agosto ·de -1917, - que vi.::a\·::i 
inci:err:.entar. a produccâo e supprir as necessidades do p:iiz 
·aggrav~das J?e!as consequencias do· conflicto mundial - fi-
guram · os. favores in;;t.if.uidos pelos decreto·s ns. 12.9/1~1 r 
rn.94!!. <le 30 «:li) marQo de i91S, em proveito da extraccão e 
benefic tamento do carvão mineral e <la industria. side't'm·irka. 

Esses favores ficaram instiiuidos· pelo prazo de dous 
annos para o cal'o da. indu~~ ria siderurgfca. Ora, pardurrnnrl(l 
a's mé~mas c-ondicões daqueUa quadra no. Locante: ao si.1ppt"l··· 
mento de ferro e maehinas. P. ainda mais peíora-Oa. com 1· 1·-· 
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iação ~o eunibustivel indispensavel a todas as industtrias, é 
l:pp.or~~no que V. Ex. ::;e 01gne de solicitar ao Gougre:'il':O a 
•·evaJ.i<.Ja\<âO do primeiro decl'eto e a pl·orogação do prazo do 
.segund•), ou, melnor, a appro,•açã-o· de uma lei que consolid~ 
as di;;p1:i,~içõe·s desses dem·eLo:s e lb.es dê vigor por um p-raw 
uunca inferior a tres annos. 

Ouwosim, o maior del:l~es favores consiste no e.mprestimo 
de sommas que, para o carvão, corrcspbndem no 'maximo a 
meLade das de.'3pezas dn installação e do valor da prropl'iedude 
minernl, E;, para a sidcrur;;ia ao cuslo da installacão~mec:!iante 
l;ypobr.~\a, P.m ambo<> o.e; casos, de Lodos os ben::; das emore-
;:as 011 e0mparihias ao Governo. ,. 

Alg-nmas emprezas carbonifera·s já foram benofic:adM 
1.·tim ta_r;!'- auxilias; nenliuma, pprém, das siderurgicas. 

De ambos os 'gil'Upos ha ainda requerimentos. pendentf'.~ 
da soluc;âu deste ministerio, em qué foram solicitado'! Oti 
me·srnu-; auxílios dentr6" d?s prazos exigidos naquelles de
cretos. 

E:sl ão, por~m.. e~gotados os recursos votados para a exe
cução ela lei n. 3.316. E'j pois, indispent:ave!l que o Oongresso 
autor ii;r.i .a abertuwa dos .uovos credit.()s ne0essarios. A irnpor-
lancitl. 1tos pedidos feHos monta ao total de 6.100 :000$ \seis 
mil e cem coutos de réis). 

Usina Espei:'ança . . . . . ....•............ 
Companhia Riderurgica ~ineira ......... . 
Compa.niiia Carbonífera Rio .Grandense .... . 
Comp:mhi!l- Nortlc Paulista de Combustive1.s. 

1.500:000$0()0 
1.800 :0008000 
2 . 000 : 00(';$ 000 

800:00(1f:!000 

~fa',,, 1:erido possivcl Que, no caso da. sideru.Tgica, .ouLros as 
~~pr~1111 Ll'ln antes de expirado o prazo do decreto n. i2.944, 
ser.ia crmvenfontc pi:>dir C' credito <le dez mil contos de réis 
dO:OU(: :000$000). 

Rio de Janeiro, 26 d~ onfubro do 1920. -- Simões Lopes . 

. ~ltui:itel'io da Agric1;Hura. Tndusll'ia e Commercio -- Rio 
ne ,Jan•~1ro, 27 de oulubro de HJ20. · 

Sr. 1." se~n:r·:u·io da Cmaara dos Deputados - 'I'ra.11smit
l-0-"·o.; a ino lu!:'tt mc>nsngem, acompanhada da exposiçifo de 
mot..ivn,,:. ei . .n mie o Sr. Presidente da Republica. ·solicit:i ao 
Congre~$o Nac'ional"' a aberturra a este ministf)rio do c,rrditt) 
de ·11).ll(lO :000$, para ox~cnr;ão dos dcorétos ns. 12:9.1s.. 1) 

:12.944. de· 30 dn março de HM 8, que in;;thuirnm favore:; em 
prove'•f(I da indu9'.ria siderurgfoa e d:>. industria de e:tf:n\cção 
ú bene~it:iameIJt.o de carvão mineral, bp,m .como de atteuder 
ao qu•J r.a me~ma mposição se representa ·sobre a necossicladn 
de urna lei que revigo:re·.as disposições desse&- decretos por un~ 
prazo nuncn inforioT a lrrs· annos. 

Saude e fra.tern.ida<le. Simões Lope.~. 
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~. 659 - 1020' 
.·· 

.411to1·izu n alwir o credito de 2 .566 :525$66~ sttpÚlemtmiar ,;, 
verba n•, do orrauumto viaente do Minist-::rfo dt~ Guer1·u 

.. . Em rn~nsa$('nl dé 24 d~ ri~vembro pro:üimo finüo .. ;:;o li
c1ta. o · Sr..: :Presidente da. Ilcpublrna a awrl\l'I'á do credito d•• 
2.&66:?2~652, s~ppl;ementa~ á verba 15ª ~ .MaLr.rial. - ·-nu
meras· H h, 11?;._L, 22, 23 e .Y., do ·orcamcnto da Guerra ,p:.wa 
o actual e:xerc1crn . · 

}ust1'rica o 81'. Ministro da G~1eri·a, em sua expo;;1çao dll 
motivos;_· o e~cessô de despeza, pela insufficiencia da~ dota
ções orçamehtarias·. ,4:Essa i.osu<ficicncia; pond&a o Sr. Mi-

. nistro, prov·em da deficiencia das <lola~ões "inidaes ern face 
dos -Uivcr~os;· · sc~rvicos do · Ministerio da -Guerra, e ·do au
gmento, SE;tl'lJ'.>re a.ccentuado, do ·preço de todos os artigos dv 
material a:;gravada ainda, quan~o a . medicamentos; com as 
medidas prophylatfoas jmpostas pefb surto de diversas cpi- · 
demia.S, íaes como a cncep.halitc lel·hargic:a, a meningite cc
rebt'-0-espinhal, a Deste bubonica, a gdppc. Dentre ns YC
ba.s cu.io reforco ora se pede cumpre sa!íenta.r a refer~r.tc a 
transporte de tropas por ser a que maior parcella · l t':.<z no 

Justifica.:.se tal facto na exigua dotação orcamentar ia 
presente pedido . · · . · 
para. o se.rvi<,:o por ella cu.steado. o que se vem . notaudo. o 
repetindo rio ar.nos para cá, bastando indieár os dous ulti
mos, no~ quaes foi essa verba supp1ementar com as <tuahliu~ 
de. 1. 597 ~86fi!fl33i e 1.. 890 :387$737, respectivamentcj. 

Como d·emonstracão da '.:!"espe7.:i acr.rescí<la, orgariizotu " 
Contadoria. Gcr:'ll da · Gucrl'a um· quadro explicativo ,pelo qual 
se verifica que· só pela rubrica - transporte de tropas ""'i' foi 
f!XCedida a doto.cão orçament~ria. votada . em :!. • 975 ;56;9;i;4\J:l, 
isto é, em mais de metade do credito -solicitado, cabendo o 
restanfo ás seg-uintes rubrfoas : · . · . 

Arsenaes - II - ~!ateria t1rima. etc. a) Arsentü tlc 
Guerra do Rio de Janeiro, iOO:OOIY$000; 

Serviço · de Saude - tô - Utensilios, moYeis, Qlc., 
20 ;-000$000: . 

i 7 - i\fedicamontos, etc., 260 :OOO.${JQQ; , 
,Diversa8 despeza.s - 2~ --:-- Acquisição de im>l-l'umeul0·"· 

ele., 181:20'5Sii2; .. 
23 - Luz pa.ra quiarteis, etc., 29 :755.'!iOOO. 
Do eJ;:posto, é forçoso concluir pela neoe&sidade <la. ab0r

t.ura <410 credito Solicüado, CC>lJ)ó meio de regu':!.!'isa:- or.o com
promissos nssumidos pelo' Goy~rno. 

E neste sentido é o pn.rr.cer da Comm~ssã" de . F inarica.li. 
que submétte ao voto da Camara o seguinte projecto· de lc.;1 ~ 

· O Congresso Nacional decreta: 
Art.. Lº E" o .l?oder Exer.utiYO au«wizudn a abdr. pel(I 

~iini~t..~ri•:i da G11cr1·a. o l'·t·edito . d l' :! . 5l\l; :'::i"!!'it<6•.i:.>, ::;upl'k -
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n'lentai· H Yerba iü• :...:._ i\iateria·! - numeros i1 a li ü i 7 24 
23 ~-í, do orcan1ento da Guerra, pai:a o actuat' exe1:c.icio. ' 

A1rl.. _2." Rcvo.;am-:;c a:i clisposi~1ões em contrario. 
Sala um; CommiS'SÜes, 3 de dezembro de 1920. - Ca1·los 

rle Ca1npO$, Pre.l:iidentc. -:- Souza Castro, Reatol'. - Celso 
Bf!-1tmçi; - Jº$ino de Araujo. - Ramiro B1'a(la. - Carlos Ma
.oi7.11il'liano. ,..-- Pacltec'! lllendes. ___, A. Carlos. - Sampaio Cor-
.rêa, · , · • 

1111:.'NSAGEl\l 

Srs. membros · do Congre&So NaQioual. 'l'ranstmittindu-
,·os a iuclusa eA-posição qu.e If1'3 foi apr~eutada ipelQ Ministt•o 
c!o l!i~tado da. l.;uerra, ti•utando da necessidade da a·bertura. 
ao tcspectivo ministtlt'ío do creditlo de 2 :5·61€1;525$662, suriple
nientar á: Ye·rba :15" - .Material, ns. 1:1. a, f.6, 17; 22, 23 e 
24, do or~arneutc <lo dito ministe1·io, · para o . actual e".l:er
eic!Q, ven:ho ·pedir que habiJiteis o Governo a abl'fr o men-
ciom1no crodito. . . · · 

. ·Rio de :Janeiro, ~4 de novembro de 1920. 99" <la. 1ndepen-
dtinci~ e 32-º da Republica ._ :-o Bpitacio Pessoa.-

\ E:cpà~içii.o de Mo_tivos • 

. S1•. Presidcmt-0 da Repul:>lka. - iA! lru 'u . . 3.991, de. s de 
.ianeito ultimo, art. 1:1, para at.tendcr á.s respec:tivas despe- . 
7.as cou.sigi'lad~t-:. na verba 15' ._..,. M:.'tcrial, na. H a, 16, 17'. 
:.?2. 23 e 211_. fb:ou us importancias de 500: 000$, 270: O'Ü'0$, 
470:000$., 8-iS:OOO:li; 550:000$ e 1.000:000$000. Rcaliza.óa a 
dis"tribuição ás · Delegacias Fiscae..<; <lo Thesouro Nacional nos 
E!">tàdos, e cffect.uadl) pela. Ditc~.toria. . Geral de Contafülidads 
da Gue1·ra o pagamento de despezas até 30 de setembro ul
timo o empenhadas outra·;; aM 31 de dezembrCJ futuro. . á 
~<>nta. .cl'.essas .. dolatões., . em (}bsetvan.cia. ~ dev.isão feita· em 
massa. de accôrdo com · aquelle artigo, verifica-Se eomo 
c.onsta. do~ papefa Junto, a insufficienda: dessM dotações para. 
f11·.~orre1· até o fim do e~ercicio ao pagamento de desuezas que 
lhe são proprfüs. -Essa il}sufficfoneia provém da. ueficiencia. 
das dotações iuicacs em face do:s diversos serviços do Minis
terio da. Gucn·a., e do aügrnento, scmp.ro acr,entiuado, <lo preco 
de todos os artigos de material, aggra.vado ainda quanto · a. 
raedicamento.s. · com as medidas prophyla.etica1> im1>0sta.s pelç. 
surto de diversas ·epidemias, tae;;; conto a. eucophalit.c let.ha.1·
gir.a , a. meningite cerebro-espinha.l. a pest:c bubonica, á. 
1l'riv9e. D'ent.rc as verbas cujo retorço oi·a. se pede cumprir ~a
lionta1· a. rcferenlc a transporte de tropas. por ser a ciue maior 
iiarcena t.rnz o.o presente pcdid-0. Jul:lttfica.-se . t.nl facto na 
<•xigúa .dotaciio orçamentarfa para. o serviço po1~ ella cu:stl0ado. 
o quo se vem notando e repetinto de annos para. cá. ba-sLando 
111.dic.ar os dous ultimos. nos quaes foi essa. verba' supplemcn- . 
tada com as quautias do :1.597:~~6$331e1.890:387$737, re-

, e . .-;vo1. :iuu · ~ 
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specLivamente •. Pa,ra regularidade dos compromiS30s a·::;su
mido~, ra~~,se mistér oolicitar-:;e do Congresso 'Nacional au
'l-?rizacão para .a abert]llra, ao Minist.eri-0 . d-ª Guerra., do eredito 
ae 2. 5·66' :52.5$662, supplement.ar á verba e sub-consignações 
d fadas, de accôrd-0 . com a diSCrimin~ão lnr.exa aos mesmos, 
sendo ; , • .\,rsenaes .- 1f -- Materia prima, etc: _a) Arsenal do 
Guert·a do ~io .de Janeiro, 100 :000$: Serviço de Saúde - iG 
- Utensílios, moveis, etc ., 2CJ::OOO$; i7ª - Medir.a.mentos, 
ele., 26'() :000$; Diversas despeza-s - 22 ~ ,Acquisição de in
sLrumentos, etc . , 181 :205$172; 23• _;, Luz 'Para qUarteis, P.tc., 
29:755$; 24ª - Transport!e ·cte tropa.s, etc ..• 1.97~· : :>"65$.i90. 
l>or tal motivo, submetto a assumpto á vossa escla:i·ecida at
lencão, pedindo vos digneis apresentar ao mesmo Congresso 
C·Ssá Sôlidtação. . . . 

l\io de 'Janeiro, 2~ de novembro de i920. ·__,. iooo Pa11diá e al,tJ{! eras. . .. . . . 

O Sr . . Presidente - Está sobre a Mesa um feq.uér.imento · 
quo vae .ser lidó . · · · · 

1 
· 

F.· lido, apoiado e posto ~m 'ctiscus~o o seguinte 

-.. 

'llequeiro que, pelo inLermedio da Mesa, o Gover no in
forme quaes os termos das instruccões ·dadas Peto mesmo ti~ 

· autoridades militar~s federaes em Recife, dm•ante a :2!'éve alli 
dos operarios da firma Pessoa.· Queiroti; & Comp. 

· S~!~- das · se5s~es; 4 de dezembro . d~ 11,.92-0. - Mauri.cio 1Jc 
· L acerda. 

Justific~ão 

Vou collocar <ieante dos· olhos ·da. 'Gamara. documentos 
que ·ficarão como attestado de nossa magnifica cultura repu· 
hlioona e P.d'miravel .politica social . . . · 

Os meus pedidos de informações se . rejeitam -porque ci · 
Gov-emo muito pr.aticamente nãçi transige nas suas _ theori&. 
Ajun arei hoje ao que entãà, em 1•undamento, narrei dos sue~ 
cessos de .B.eci:l'e, mais alsumas notas. colhiOO.S nu Rio entre 
opera.rios a.Ui foragidos. quando ª!11 um movimento de solida
r1edade sêus companheiros do Rio os .reoeberam e colh.er~m 
de séus lal>ios ouviram a. Dll.l'rativa de testemunhas ooowarea, 
llUe eram nos termos (file nã:o preciso encarecer em seu ex
cepcional gravidade· o· vão . á' seguir : 

O presidente, Aooujo, abriu a sessão historlQ.O.do oliuu
oiosamente os acontecimentos desde o dia 25 de se embt'O 
com o ataque, á tarde, .á União à'os Mctallurgicos, diridldo 

· pelo· tenente . Seve1•iano Gardim, sub-delegado do di&tricto .di; 
Santo Antonio. · · · · 
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achavam-sé· presentes, du:rn,nte o assalto, cerca de 20 
trabalhadores e, na saccada do 1 º andar./. varias senhoras, se- , 
nhoritas e crean<.Y:l,S, mães, esposas e ·fHhas de proletarios, 
assistindo aos i'estejos commemorativos do iº anniveisario 
da coro~ã:o àa Setrhora. do Carmo. 

Referiu-se Araiu.io os anLooedentes da questão, dando mi
nucias desd·e B. greve da Ernpre1.1a de. Industri·as Reunidas de 
Recife, para a con.quista dos. salarios miriimos e aibolicâo 
dos ~larios. · 

Fallou sobre a intervenção dó Sr. Romeu Pessoa de 
Queirod, .director technico da Fundicão Pessoa d·a Queiroz, 
despedindo, ahr.uiptamente, uro e>perario que se recusára a 
servir e "duoo,> na. greve antecedente e a consequente .parede 
no alludido estabelecimento. 

Com esLa a.ttitude dos operar1os da Fundição Pessôa de 
Queiroz, os que se estavam prohibidos de coµipal'.ecer ao seu 
syndicato e lêr A Hora Social, o Sr. Romeu PesSôa exhar,cer
bou-se promettendo :ica·bar como toàlD .os iaggrupamentos 
operarios. . 

Arakjo fez referencia a um .quarto de armas e "'°' dous 
pequen.Js canhões existentes na Fundjção P. de Queiroz e 
ao policimento feito por cangoceiros •. · 

Após o ait.a.-que á U. G. dos l\[etallurgicos, no dia 26, 
novo assalto á Const.rucçã:o Civil, ás 7 hom,s da manhã, to
mando parte 40 praças embaladas. Foi tudo arrebentado, in-
0lusive· moveis e outros pertences do Lyceu Operario de Per
nambuco que funccionava no mesmo .piredio, ·á rua ·da Praia 
n. 125, iº andar. 

•Em seguidá. é citado o fu,cto de haver -O tenente Ca1·dim, 
ás 9 horas da. noite, ido á casa de residencia de uma opera
ria cigarreira, rpavt,uriente de poucos dias, intimando-a, sob 
~uneac-as, a entregar os papeis da União dos Operarias em Fa
bricas de· Tecidos. Deante ·da recusa formal da referida ope
raria, a policia al'rombou uma sala, depredando tudo e ten .. 
!lwdo candu~ir cel'La impQ1·La.ncia existe em uma dePQsito •. 
E, ainda cita.do o caso de haver o Sr. Romeu Pessõa ido á 
oasa. de residenoia do operaria Odilon Torres Chalagfs, em 
um automovel cheio de cap-angas, o.fim de sev.icial-o ou ror
çal-o asuicidai·-ile. Nesta scena de br11talida.de •tomou parte 
um ü·mão, cego do Sr. Romeu. 

V.arias revelações sensacioM.es foram fei•tas pelo or: ..... 
dol', ôónservandG-se a asaistenciapreplexa dea..nt.e dos aclos 
de puM violencia oomrnettidas !lagrantement(I em umo. Cll.
pHaJ que se preza de ser a mais a dultima do norte.>. "' 

Asi1im, como cangaceiros em uma polioi& sua· e parti
uular, o que 11ão é novidade pois vimos este anno nas Dooo.s 
lle Santos o mesmo processo, os pal'entes do Pi·esidcn.te da. 
llcpublica, que LauLo o compromeLLem r;on'.l 1>eus ullimu:; ami~ 
~os, dispõem de canhões e de um pequeno arsenal .•.. 
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Esses 8a~tos vee~ê mais c.."i::plioiLamente ~rtados iio jor· 
na.l proletrar10 do Rio nos i:;egumoan trechos: 

4:Chega.m-no~. agora, depois de um xnci de v-erííicados lac:; 
facto!'!. mais detalhadas jnformai:ões ~obre o estado ac.lual do 
proletariado de Pernambuco.· . . . 

· Já ninguem cese-0nhece nesta.. cidade os Lristissimos t"aclos 
'tlesenrolados em Recife cm s~ternbro ultimo, depois dos quaes, 
virtualment~ está alli decre!~do o estado de sitio para. os 
trabalb.adores •· · · 

Os antecedenles do ataque policial ás associações pro1c~ 
tarfas rec::renses são varias e mercc·e, eada qual; um commcn~ 
,\ario.· · · · 

Depüis que os camaradas. estivadores, cm um largo gf'slo 
· demonstrativo cl,.a. sua. consciencia incorruptivel .tcsLcmunha

Tam aos exploradores dos seNiços de estiva. d-0 f!Ort.o de Rc
c;ife Q designio em que se ,encontravam · de pôr cobro á :ii
tuação affli~tiv-a. que· pesavá .sobre 1 elles,' cijlando tombou as
sassinado covardemente o camarada. Pedro Lessa, desde então, 
o acttial cl1efe . de pC>licia de Pernambuco, sr·_ ·Lriiz COrl'_t'ia, 
~urou odio eterno aos· trabalhadores, garantindo que havnia 
de acabar com quantas organizac:õcs allí existissem. O P.nlt•t
nmento--do corpo ce Pedro Lessa -. que o Sr. Luiz Co1'rf'i:1, 
até, se negava a ent.rcgar á. União dos Estivadores que lh'o rc
:çlamara -· foi feito sob uma atmosphera terl,"ivel, -pois havia 
forcas polfoiaes embaJadas, fazendo soar cornet.as, em todaH aâ 
.ruas por onde o prMtit.o deveria. desfilar, além d~ forcas tlii 
~vallaria, que acompanhou· os trabalhadores em todo trajeclo 
at.é o <:emitcrió de Santo Amilro ~ 

AhL grande era () movimcnt.o de forcas, est.antlo u1n bata.-
lhão postado por cetraz dil. fiCN'OJ)O]e recifense ! . 

Não obst.ante todo csLc avparalo bellico c:ousa commovc
<tora l - o proletariado em peso compar ... ceu ao enterro tli:o 
,Pedro Lessa. · · 

Dos oradol'e~ que fal111rnm á bei!•a do lumnlo, um .foi tk
tido e cspnncudo na Penit.encia1·ia e Delc-nc~o. p1>1·quc, coml1 
dii:séro. o chefe de policia - tivera a audacia do lamentar a 
J)erdo. de um moleque (te:i-tuaes). 

A sêde dt~ vingancu. do S1·. LuiY. Correia teve, afinal, op
:porlunidadr de :rn expandir, Um pequeno movimenl.-0 pa!'e
'1ista na .Fnhrica IndusL1•ias Rcunidae, m11 Santo Amaro, ce pru
J)riedade dos Srs. Bf'rnardino Gosta & Comp .. -bem como uma 
ngit.acüo <los camaradas da Consl.ruc«;iio Civil. forneceram mur
·;:cm ú. mobi·füai,:ão iucorilinénte. dc todas as fot'\;as po!iciaes. 
E..,como ~i r!llll.$ uão bo.stasscm. ot·d'iens (iaqui foram expedidas 
para qua ris fo'l'~·ttll do Eze1•cíto da ~,1xta 1·egião fossem :»oS'tas á 
-a.'ispo11ü.~«o do oovcrnq do E&tado 1 

E ' assim que se diz ser elevada a nóbl'e mi~siio rescrvadtl 
·ao Ef;en:ilo nacional. •. 

~1\j(~ssc int,~i'im., 'os S1 s. Pessi:;a de Queiroz, sobri~&hos tlv 
.tão, procuraram envi(lt' mn operaria da s._ua (undii;cfo afim da 
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«furan_ a paredl! da Em1,re:a hilfústrias Reunidas. 11.mwr. (or-
1/lni recusa tia pt1ff'tc do tra~alhcidor, q1ie, :;ob fl::rt'frefa ameaças 
t/Q ({JJ11{1enheir-0~ Rome" Pe&.sõa foi dispensado. JmmM'itcmvmta, 
todos os ,fwndid<Jres ,se le1:ànt6ram .em, grrfoe, solidaria.~ ço1n. o 
ccm1pm1hefro 11inlentameMe dispensado, 

lmr1aine-se, v.M;;.. o fu1·or f)tt.11 üivadii~ os P. de Q1,eirnz, os 
felizardos da actuaz.i.dfJde, ·vendo a. «Pra(Jti» dentro C'ti .~1w fun
cfit;éi.o, quando elics; poi• medida de prttdencw, .proh.ibiram "ºs 
operarios"ileitl1.ra .da «A Hora. Sor:ial~, bern <.:omo a frequencia 
4 Uniiio Gerat dos Métall:ur·uicos. 

neste conjunc!.o de · 'circumst.ancins origin-0u-se o estado 
de sitio contra ós . trabalbadoree de Pernambuco, qun tiveram 
a.e; s·uas associações, depois de nrrebal·ados todos 0!1 movois, 
violentamente trancadas.' . 

. Nenhuma Iéi, por certo, aut.oriza ·os governo a a·gir do tal 
sorte contra os individuoo ou associat;õP.s. Muit.o ao contrario; 
todas o compellem a garantir as liberdades indi'Viduaes, Pªl'<I: 
o Qlie · ha mulliplas instituições. bem como respeitar a. liber-
dade_. de associação e de p~samento. ./ 

Em .uma das reuniões· aqui no Rio. ha · outros oradores 
que t.àmbem dão dP. .scienria proprin o tf.lstemunho <lo~ factos 
rer.ii'enses: 

-c1''aUaram a seguir F'a~ndes, um dos que foram barhao
ramente r,spancados em a séde da Con·st.rucção Civil na rna
nhii do dia 26 de setembl'() e J-0sé dos Santos, referindo-se á 
depredação nos moveis,. tivros e outros objecti\•os do Lyceu 
Qperarfo qe Pernambuco .~· · . 
. Da leU.ura at'ima fica pois a cex-teza de que -0 seeretario 
particulàr do Presidente, consaguineo dos referidos patrões ce 
grevistas. em .Pernambuco, . dizia bem que o President.e da Re
,pui>lica telegraphara>Iogo que os commerciante E;eus parentes 
$0·viram· á bracos com a. pared'e. a~ Governadol' cot'.ferecendo~ 
a forca do Ex:ercito, tal como Já fizera no Pará e acaba d~ 
,repetir em ~oni..os ond-t> dá soldados e marinheiros ao feli~ 
eoncession:irio, da intimidade .governamental que até ·hOj<' ob-

. teve ·com lucro pP.ssMl· não ser executada uma loi cm favor 
da Fazenda Nacional e d?- prQduc'}ãQ de S. Paulo, a:pl'zar <iol! 
protesto>s reiterados P. ·uniformes dP.sso grnildé otnigo da !!ilun
çi'ío federal. .. 

0s· succcssos do Reeifo detorminarnm grand<' cmoclío nos 
circulos trabalhaàor(.>s 1<> pni:i:, e, dclle~, o unic.~o N~sultado rrnl 
foi O de p(\r n~ ord('US. da r.orrenln t':tiremisln, ClU.<' ll6s!m !lT" 
r.~~tou surrar.ar. o melho1• ari:rotnrmto r.m favor de> seus ohj~-
ct.1voa. · ~ 

Qucim a Camnra. para so inteirl\r direotamente, !Pr ns 
P!l.'l!lll!JBns seguintes que dispeMnm t!'anscrever inoumeras mo.~ 
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êões de centros op~rarios ca\'iocas, todas no IDP,smo di.n.pa~ão 
vindas no jornal deste&: . . 

~Haverá, porventura, algi.11~m ainda ingenuo que supponha 
as leis intanvveis. que as tenha na conta de imperativas cate
go'J'i,eas? Deante destes factos de Ileeife, que dão 1) que pensar, 
ninguem Je.rá o direito de crêr que· as leis .não seJa:m mais do 
que trapos de paip·el, hontem como h9je, até quando se manf.i
v.erem de pé os governos,' quae~quer que sejam as roupagen~ 
em que surjam trmJestidos. · 

Certo ~ que o proletariado de Pernambuco está agora ne
cessnando do amparõ. éítl toda e~te.Ilsão do opera.ria.do do Bra
sil - porq«e, P.IJe, como todos, é uma· grande particula. do" 
exercito l'edempt.or cuja· e..-..t.ensa frente .!>·e vae eons()tidando do 
Amazonas ao R! o Grande dõ . Sul.~ · 

Uma belle:w., como se vê, obtida •)'elos infalUveis methci-
dos da realização autorita1'ia... ·· 

d:' . preciso qu~ o p-0vo saiba ·dessas cou,ga.s, que os !.rn
balhadores \tenham a rewl. oonfin:nação da situação d'esgri-' 
çada em que· vivem.. e na quail viv.erão e:iiiqua.nto perdurarem 
a democra.eta burgu~za e o dominio da elasse capitalista pa-
rasitaria. · . . · · . 

Estes factos veem, mesmo, para prov!lr corno -é lnsusten
tavel a situação de hoje. sob a mentira eonstitu~ional repu~ 
blicarta que impera infellzmente no Brasil.>. 
· . Estes periodio's attesta...'Il bem o que diS.Sém05: a reac:olio 

produz a e:x:altsc~: a viol&ncia. a desforra; a· :f'orca, a re
volta. · ' ' 

E .o Governo a está a:ti().a.ndo, (l()ffi · a po>litioa ~e bordo
eira de cégo. ímpopulariz-ando o regímen; qut1 poucos sit1ce
ros :;.dep't.os teve desd~ o inicio, nesse aogustiOS> ill9t.3nta. 

~ Deéorente do governo apontam porqne: . 
«Ha um .mez, approvou eom o seu silenGio . as ba1'barida~ 

~s. as selvagerias dli. sua. i'-0rça policial, não só contra o~ 
· trabalhadores, pesso.almenite, mais contra as moveis das assíl~ 
ciações em. (TU" se. a:1füavam os -m.~sm()S eonsUtuidos. 

- ·E foi -elle que, na sessão de renheJ:>tura. ·~ um synóieato, 
dissera llrMisar da cC'lla.bora~ão do~ operar!os e promettera 
respeitar -Oa dilreitos outorgados pela ooristituicão da .R~ll
nHca. á qual diz empenhado em servir.>. . -- · 

/ . 
Outro colílmentario qUe a essas desilluslSel!J e ... exemp!M 

serve de eonelusã-0 qu.e o Governo tan·to temia vêr su.st.ent~r 
e. e.ntrP.tanto ineptamente. provoca como um dementado. 

<E' 'Pt'eoiso que ff{flle bem pa.tent.e não ~ausarem estr~
n hezn ou l'IS]lanto a ni:i:1.guem a selvageria reriiunte.da e as 
barbaridades ~e·essiva.s po~as em pratice pela pol'icia . de 
Pernambn~o .. o ~ande Estado noM.ista. Nã-n surprehentle'!I 
ellas de fórma alguma. São o a;ttestado · posit.ivo. eloauenf.e. de 
que os goveroos .aqui como em toda a. part:e, vivem da e;xiplo~ 
ração fi"SGait do povo trabalhiu:lor, ca~ vez mãis a~gment~n~ 
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do a: sua carga de pesadissimos tributos, sem cone1>,der-lhf". 
porém, estas prerO@'aiivas, estes direi!,os incontestes que só 
são verdades na multidão inu.til de teis êll'l vigot". 

São typieos, os factos desenrolados em Recife. Elles es
tão no pr-0gramma dos poderosos. de hoje. A organizB.Qão syn. 
di-0alistà de P-ernambuW>, em cujo· seio se ·não contavam ag
gr·emiações cujos associados não ti:ve8Se.mos mais ·assooiacto~ 
não tivessem os mais alevantados ideaes de justiça social· por
que eonatifüisse o espantalho dá burguezia conservadora <l!a· 
queHe F...stadó; ~ burgnezia de que o Governo é expressão 
~Fmuina- sofforeu -0 maior revez que é <lado imaginar. Pas
i;ando por cima <las mais taxa.tiva!õ: disposições oonstitueio
naes, eomo as que as qne garantem a livre aseooiação e a li
v&-e manífestàc!io da penS\l.Q)ento. a policia de Pernambuco 
trouxe a lição dos factos para iHust.rM' os \Pl'Opagandiata.s <tr 
swiedade futura. quan~o p].'()-Olamam a falleneia dos õodigoi. 
<las leis (? do.s dogmas est.ataee. ,, 

Livre .Penoomento ? Livre associai;iio ? Méra.s divaga0~r<J 
ábst.racfa~ ccmquistas c()m que ee '{)roeura Uludir o p<)vo · 
maTtyr, o pov-0 roubad-0, o ,povo inidento. 

O operariado do Rio de .To.neiro sabe disto, sabe qne :u 
leis são uma menUra, a burla. demo~ratica. Pois tem. com M 
successos doe Recife~ a confirmaeão da'.; verda'Cles que ouvem 
sr.mpre.>. · 

O seguinte neriodo é p«>rém um bom fe~ho JJal'a qu~ !H' 
apure a responsii:bilidade de oada um nessa obta de ~dios •l 

violencía.s do actual Goveruo. 
Eil-o: 
«C()mmunfoa()ÕP-s recebidas de Pernambuco adiantam que 

o «estado de sif,io~ ~ontinúa' a vigorar. como dispôem os feli-
7.0.rdos Trmãos Pessoa de Queiroz. sobMnhos .do tio, chefe ela 
~\o()iu repnbl ic:ma. pa~n os t:rnbalhn.do'res de p:et•namh11co. 
roubados, espancados .e 11olhidos de surpreza. por ataques po-
ll(!iSP$.» _ · . 

P6de-M rel'umir ninda, estP. outro {5ara melhor ('P.cln-
rerer qnflm me lê: · ' · 

«DeRdr n mer. dA sief.embrn utÜmn· qHe o proletariado ·ae 
f'Arnamh\lCO Vf'm $endô VÍCtima fios af,aqUCS maii;- infnmP!' ~ 
mnis. cnv:ml~s ria pnrte da pnli11ia daqnellc> Estado. ne cnm- · 
mum nc11~rc'ln rom o gnvi>rno lornl e parente$ do .<;r. Pre.~idenf~ 
do. RP-puhlfrtJ. 
· O :-ict.o inicial dP-Stns pr.rseguir,.õeR. cp1e vi!'lam ext.ermimtr 
comr,Jel nmf"tit~ n:;:. nrgan i?.ncõ11s op11rarias perniambuMn:i!':, 
r.nrnnloriu>n-~l' pl'!n harbnrirladP-. ~em nomt> de. em plP.na t.:1r1i1> 
rf" ~>fl .1fo ~el('mbr·o. urrin hnrdn fardada ·invn<lir n !':~df'. ela 
Tlnifin r,Pr!ll i'IM Met.nllur~icns. rm lograr!ourn ondP. sP rN1 li
!'IWn nmn· fr!'t.ividnrfo reli~iosn. f.11dn alli depretiando e ron
hanc!o as imnortnncias ancontradas nos cofres sociaes. Dahi, 
·entãQ, · n policjq r.le cnngftceiros entrou a praticar lodos os acla~ 
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comp:Hiveii:; eom a sua 'P.specialissima funcc.ão de ~tilt.l'adora 
·impune. 

'raes crime~ r-0petiram-$o _ duranl~ llma s~m.ana, afora 
·rn~pancamPnlos brut:,les de opêl'arios, sem que o Governo pt·o. 
curasse· refrear a .fualta sanguisedenta " a imprensa nenhuma 
informação publicaSSI?. ref Prente. aos assâlf.os, roubos P. aO!l es-
pancamentos. , , _· 
' • .f P?°(mincia, rciligida pelo Sr. GonçalvP.~ · l\lafa, . anl.igo 

Deputado ~ederal por aquclle Estado, foi o . .nnico orgão . qirn 
se. referiu com mais nu menol'I ex;tcf.idão :'i.s atrocidades qn1> a 
policia r.ornmt>t.ti:i; nrn ús calada~ da noite, como os bandido~. 
or:i :í" plena luz mr>ridiana, i1emeiando. o· panico nm Recifl'. A 
nt1f.à da .1 Ptovincia., de 27 de setembro era l'.lhcabêçàda por 
epigraph~ como esta. «A Policia, inespera'damentc, penefrn 
1>m · i.res a;;socia<;qes operarias, espancando os seus socios e 
praticamlo'"depredipões~. Jsto foi o-'-bnstante pllra qur o Go
vernador cha.masse o Rr. 6on1)alvE>s Maia pelo t.Plep.hone, pe
dindo:ll1e ox.."plicaç.õm~ acerca da notir.ia publicada pP.lo jornal 
de .qüe é redactor-chefe.» 

bn mai~ '('st.11 commenr.ario,: 
.i:O chefe de polir.ia, gr. l.niz Correia, declarava no cN•

porters» que <rDentro da lei e do direito, tudo; sem elles. 'dou~ 
·r:lemenlo_s indispensavP.is á:=1 reivindicações do operariado. não 
·sei at'é anele chegarei Mm ns mínhas providencias». E. no 
r.mtanlo, '1;as suas l)royidenciaS» eram tomadas sem que, ao 
menos, ~xisf.isse rm Recife qualquer movimento grevisU! d~ 
·iinporta.ncia . .!'tem qualqunr outra m:mifestacão operm-ial 

AgOl'a, informaçfü~s imprPcisas do telegrapho communi
cam que a policia.· vo.Jtou novamente as suas iras cont.ra o 
operariado, encontrando um · meiCl habilmP-nte C>:tploraído Já 
pc>l.a polil'ia de· mi1rus cidaclel': a fantasia tl~ uma conspira0ão 
anarchista! ·. 

Como' se póde comprehender que, Mm a:!'l ~uas · sédl's 
trancadas ou funcciónando sob um regimen de ~estado âe 
sitio:i>; hajam probabilidades de- nina conspira~ão ?» 

Ou nste outro a~ndn ~ 
«Que faziam os opr.rarios de. R~cife?. Quaes os crimes Que, 

porventura, p1·atic9.l'am, dando motivo a que as forçal'i poli
ciaes ('onlra elles se aHrai:;i:;nm quaes cãC's hydrophobicos, .na 
ancia incoercivel de morder, dP. Pstrangular? . · 

Si .. ao mt>nos para acobertar a barbaria, a policia atacassP
os operar.ios estando l'Htt>i.; entregues a manifest.s.ções quae~
quer, aindl!. assim se nfi·o jnstif)cariam. o quebramento do~ 
moveis das associacõcs e o roubo .das importancias co-nlidns 
nos re_spectivos cofres . 

. ,_o . que mais espanta, o qu~ mais asl,arrece é que as roi-
s~rias de que. foram vict.imas os trabalhadores pernambucanos 

.• sanccionou-as, applaudiu-as o goyerri.o do Estado, simples-
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menle pC)rquo se tratava rlé saf.isfazt>r os caprichos rl" pa
rcntr.s do Sr. Pr('sidenle da. Republica na soà Sildl!! de vin..-
P..~âl'l~t:. inj11stífir,av('!L _ 

O ioaqna da associa'}ão - como do Syndicalo dos Marec
G nr.iros e Artes Correlativas - a qual se 1:mconLrava fechada, 

ti noite. basta pa91 cara<'L"rizar a forp~za "' a trahicão pla-
1w:idas. - - . _ -

E o Sr; .Tos~ Bez~rra. Gov<'rnador cio Esladn, garantin ao~ 
frabalhat:lor-és, na sua plàtafornia e falhmdo Nn · uma aggre-' 
miac~o Ó,Pl'!rarfa do Cabo. f<'chada mais tarde. :í orlir.m de nm 
s(u filho - garanlil~ qnc no seu governo re!)peít.aria as pre
roitat.iv3s ont.orgactas aos r.idadãos da Repuhlfoa no art. 72 da 
<:oo$t.itÜícão Federal.~ · 

. · Os ladr.Jes df'SS('S crimr.s não deixaram de l>rotar c1Here~ . 
.Tá Cln fi1:1cife, se tliz QUe surgirs.m dym1mit.cS, O que qller diz_P.I' 
que a ·v1olencia e o terrorismo do podP-r geram invariav1>l
menl.e n violencia ~ o tr.rrarisrno mais cr.do ou mais t.arde. 
Em Jogar ~o ·estudarmos .leis 1·epressivas á apologia do. !Nro
rísmo das massas. façamol-aR· contra a mãt• de todo ell~. v1>nha · 
<'orno vir.r :_ a prepotr.nc:ia da anforidadr. e a brutalidade do 
poder. Seria -um magnifico s.uhs.I itut.ivo penal ~ a. melhor lei 
prevP.nt.iva a -respeito. 
~ _sn·la das Ressões, dezembro de rn20. - Jllat1.ricfo lfo "La.:. 

rerd(). ; _ 
Encerrada a 'discussão do· requerimento n. 80 ~ adiada à-

:votação • · · · 

(> -Sr. Nfoan.~r NaBlolmento- Sr~ Presidente. 
quando, _ ha dias, discutia nesta Camara, com cvjdente asséntimento _ 
dê quasi todos os. Deputados, a cete.bre queSUo dos _ coqtl"actos ~o 
n.ordeste; disse que_ o- Ti'ibunal -de Contas, composto de homens QC 
independencia e probidade, haveria. de recusar registro a esses cele
br~ ·e aladroa.dos contractos, porquo rião _ só exhorbitavam das auto
risações legislafü·as e violavam explicitamente a. lei, como tambem 
não tinbàm as formalidades intriosecàs o extriosecas qlle lhe garan· 
tiS!jem a, ,aatheuticidade. _ - · 

_ . Nàquelle . momento diziam os raros e obt'igados defensores 
d? Governo que o acto et•a perfeito e respeitava os Interesses 
uaclonaes. 

· Incidentemente, o meu_ illustré.o querido a.migo; que neste mo
mento ~netra no recinto, o honrado Deputado pelo Rio Grande ao 
Sul; meu venerando collega $1'. Alvaro Baptista, declàrou que não 
passava pelo Ministerio ·da Fszenda aeto do Governo à revelia do 
ministro, e ~ustentei, que, por b~nra .do proprio _ministro, co~~ 
resguardo unu:io do seu nomo r~ispe1tavel. venerado por todo o Bra~il. 
nome~ eram os actos pl'a: k ados o decorrentes immodiata mente 
da.autoridade do Presidento da Republaca, que corriam á rovell:i. do 
Sr, Ministro da Fazenda. · 

Como quo a. Providencia se encarregava. do patenteat•. que ou 
diaia iotrepida o serena.mente a v·erdade. ' 

O honrado Sr. Horner,G Baptista, cuja pcrsonalid:i.do egreg-la 
trao!!ltou por esta c~a rodeil.da ela est)ma e do respeito de seus 9ow-
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p-a~h~1roa, iinpon~se .. á. nação_ ~las quàlidadé:1 . superior~s de seu 
espll'ltG e por sua alta. mora.lidade,. s6 nã.o tem a responsabilidadf': 
destes contractos, porque.não os assignou. · . ,. 

Naquella oce&!Jlão, eu·acredita.va ainda. que o Governo, no a.ç<>
damento, na premf.Weia, no ardoroao desejo de logo repartir ent1•e o~ 
seus amfgos aquella gol".da. fatia, tinba olvid,ado formalidades essen
ci&es, unicamente por descâSo, unicamenf.!! pc>t• ignorancia. .da. lei, 
unicamente por estar premido pela a~vocacia a.dministl'ativa, que lhl' 
nao dava tempo nem ao menos de verificar a rormalidadeidos con-
~tos. a procéssualistica das escriptnras. . · - " · · 

Acreditei que o Govemo . da fü~publica ~s6 tivesse peooa.do por 
omissa.o, por esquecimento, mais, ·-ao depois, ·verifiquei que tinha de 
sommar á. ignol'anoia t>rorund& do Governo, revelada pelo propriô Go
verno, o propósito 1ua}ioioso e maligno de snbtrahir . a.o couhecíment.o 
e á responsabilidade do Mlnis'tro dã Fazenda. esses contractos, que na.a 
poderiam ter o seu assentimento. · · · · 

. . . . '/ . . . . .. . . 
. Depois das rapidas Obsel'Vaçõ&S que aqui fiz SO'Õre esses COnfract.o; , 

mas das varias em que o Sr. Presideote da Republica élimina o~ 
e~lduos organici>s de-soa. -colera . furiosa, declara. que a fàH.a elo assi
gnatura do Ministro da Fazerida não se explica por um orro de offi
clo, por um& simples_ omissã_o, mas tambem e dil-o expressamente
pelo disseritimento parcial do Ministro que não concorda.V'~ com todas 
as claususulas do · cootl'acto, . Mas, entã.o, que idéa faz a.' «vaidade 
morbi4a» do Sr.. Presidente da Republica, a bypetrophia da sua per
sona.lidade~ das regras do manda.tu e da. nipt.'esantaçã.o? Pois ignorará. 
S. Ex. qne não ha.. conti:acto que não seja. a expressão ~oranal '~º 
aqçordo de VQntades ma~t'estàdas j>elas propnas pessoas que se obri
gam e contl"&etam e nas formult.s . expL•essas da representação, do 
D\.\_ndato? Poderá ignorar o Sr. Presi~eµte dá Republica', professor 
de direitó, ~ministro do Supremo Trfüuoal Federal, Ministro da 
Justiça, que foi, que um :contracto d~' não tr~ a. as3igoatura , 
ou das proprias -~ pbysic&s ou das pró,prias pessoas moraes (re
presentadas p0l" suas administl"~çoes) ou, · ainda• dos seus mandat:i.
nos habilitados, não é' contracto, 950 · expriine a_ perfe.i~lio do con
junto de vontades que constitua o nexo obrigacional? Nã.o p6de 
deiXa.r de o saber. Assim a · declaraçllo~que vem de fazer publica 
esse professõr de ditelto é que, por malicla., para servir aos inter~ 

. esses .execusos da advocacia administrativa, elle en~nden que :i 
fórma classica, que a exoressao de mandàto, que· o instrumento de 
nianda~ e ·representação, expressamente detGrmioado pela lei, íst.o 
é, a assiguatura pelo ltfüüstro da Fa~nda. como represe_ntaute da 
u~ para obrigal-a e oue a lei declaro iodispensavel .e roudamen
ti;J, 8Qtendeu a. bypol't1'Óphía da. pe~n~lidade do Sr. Epitacío d;~ 
S1ln Pessba que essa formula legal da ropresenta~o do manda~ 
não era necessaria, desde que a ·sua . pessoa ommpresente, omn1· 
moda, ornipotente, tivesse sul:scr.ipto pol' 'nm doS seus ministros 
- o da ViaÇão - contracto l 

Da. const.ancia dos · factos, temos de tirar duas conclusões: 
ou· ambas ou uma de duas: ou que o Sr. EpitaCio Pe_ssôa G o seu 
honrado. -ministro . ignoram as regras priaio.rdiaes .do .m~ncla.to e, 
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nesta Càso! agiram apenas p,or omissão, por incapacidade; por íalt.a 
de conhecimento da lei, ou que, movidos por interesses mais rortes, 
que os o.brigassnm a. camlnbar, tiveram de firmar .esse contracto 
unica.men~e por intermedio do Mimstro da Viaçã;9, sem ·a formali
dade extr1ose~. expressa, definida., marcada na lei, obrigatoria, da. 
assignatura do Ministro da Fa.senda. · . 
. Não ha como fugir âs pontas bigu;neas desse dilemma: ou a ma.;. 

hcia. determinou a omissão, · ou a igoorancia foi que explicou a ralta 
da a~igoatui-a. Mas q11em vem declarar hoje qµe não foi só a igno-

. ranci.a. é o prof)rio iiOYerno, ê o Sr. Presidente da. Repcblibá, em 
nota. of!iclal, publicada no Jornal do · Commereio, na qual pnblica ,qne 
a .falta de:assigDatt,~a .do Sr . ministro da Fazenda i;e explica i>ekl 
udissentimento parcial)) daq·uclle ministro. · · . 
· A representaçã.o da Uuillo, porém," só era. coinpletA pela àssig11'a
tura. do ministro da Fazenda,, . pGlo oomparecimento do mandata.rio 
expresso, definitivo, unico autorizatlo, unice outorgado, para firma.r 
oon~aM~. . 

Explica esta falta o Governo pelo e1disseatjmento" ainda parcial 
do mirndata?rio . · . · 

· Eis ahi a prova de mã fé e <la igooranci~ do Governo. ~ã.o podia 
ignora!" o ministro que o . contracto não tem a expressão isolada ·de 
uma dê suas part~, q!!O é oro todo complexo, que se completa por 
um~ engrenagem, por ·uma entrosagem das obriga~ e vantagens 
reciprocas. ' . · · · . 

Si o ministro. da Fazenda tinba ott: .. "dissentimento>1 parcial>• nô 
contraoto e ilã.O o assignava, porque entendia que, retil·ada esta 
parte de que elle dissentia, a entrosagem . e a obrigação globitl da 
Unill.o não se formava, então o Presidente da Republica sabia perfei· 
tamente que a União na.o se obrigaVà., que ella filio ficava. presa pelo 

.nexo contractuaJ bilateral, como contractante, e, a despeito disto, 
· elle public&va o contracto como ;il tal acto ·.tiveste todas as formali-
dades lega.es que lhe davam valida.de. · _,, · . · 

Dahi todos· nós podemos tirar a conclus;t.o inevitavel' e fatal, 
dentro dos termos aa logica, de que o Sr. Presidente ria Repu
blica agiu consientemente, . maliciosamente, contra a lei, declarando 
existir nma obrigação, um nexo contractu&l, quando ~e sabia. que a 
conjugaçã.o dãs \lontades, .que determina o nexo causal dentro das . 
rormaJidades que prendem o realizam o contracto, não tinha sido 
cumprida, porque o maodatario principal, aquelle que podia assignar
o contracto, representando a . Unillo, tinha sido recusado ·11por 
di.~ntiméritO>l ; de modo que onde a lei ~z que o cootracr.o é o asseo~ 
timento de duas vontades, que reciprocamente se obrigam, o que o 

· Go\lerno declara é que uma. nu.o se obrigava pelo assentimento 
e:otpresso, que uma disool'd&va, que uma na.o oonjugava. a sua von
tade com a outra.,. e, no entanto, manda publicar o contracto, r.omo · 
como si fosse urna obrigação global, eCfectiva, dellnitiva da União •. 

Mais no qoe isto: quando a autoridade, a indubltavel integridade 
dos ministros·do Tribunal de Contas declararam que o contracto. não 

·. existe, não podia -sei: registrado po1•que a_s formalida~es legaes 
não estavam observadas, a. outorgante prioc1pal da ob1·1gaçlLo, da 
C!lncessa.o, que era reciproca, não ti11ba ~anjfe8~do o seu aS'3enti-: 
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mentó pela fórma légal. · Vem, depóis disto, .. o Sr. Presidente da 
Republica., cm <cvariau · inepta, absolutamente ''inepta, ·declarar qutt 
es!>à :Lllogação · do Tribunal de Contas é positivãmente uma mét-a 

.forinalidade, qu.mdo, pela exposição succiiltà. que ·acabo de fazer á 
Camara, não é méra formalidade, ·e a pa.rte primordial, essencial, 
real, sem a qual os cootr~ctos não existem • · Não é só . o Tribunal de 

. Con~s qu!) ·vem declarar a .f alt.'l. de · integridadti ·do . Governo, a. Cal ta. 
de sm~r1dade, provada ·em uma séria de actos, todos excusos, 
maliciosos, todós perturbadores da harmonia economiea ·da Republica; 
são os proprios ministros, os magistr:v.19s ma1s altos da Republica., que 
veem declarar. com· o sell testemünhc> pessoal e so~êinne, ·qnc o Sr. 
P~idenCe da Republica, 1>9r sj e pelos seus a.uxiliues, int~l·Vém quo
tidíaD&mente nos negocios publicos e ·nas resoluÇ(les dos outros pode
res; _para .. augmentar desavergoobadamente as despezas. 
· O incideilté havido no Senado, hontem, é . de extra.ordina.ria role· 
-vapcia, e sobre esse tempo derrama hiz intao~. , · 

· Que)ll é dos Srs. Deputados que não conhece a. pel'!iOoalida.de 
egregia do Sr. Senador Soares doa Santos? Ello transitou por aqai, 
#-ndo as doeumentações seglll'&S de sua 'sinceridade, da alta. sinceri~ 
d:t.de que · faz de ~da homem que ··com clle trata., um respeitador 
defin,itivo da. sua. personalidade. · . · . . · ·. 

Quem foi o Presidente nesta Casa., nas horas mais :i.cres e-· dura e; 
de l'}atalhas ca.mpaes da. Republica. ? · · 

/ A CoUigação e o Partido Republicano báteram-se Gm tt'oineclic;.<;i
. inos e fulgurantes éncontros, nesLa Cà.Sá, sob a présidoncia do Sr. 
· Soares dos Santos, sem q~e nem nma vez o gaúcho iUustre alterasse 

• imparcfalidade ' e ª·. sinceridade de ·sua. rlirer.çilo dos trabalhos da. 
· Camára por um àcto de simples pendor partida.rio. -
· Advenari0s e Governo olhavam para. o illustre Presidente da 
Camara C.Ólll tranquiJlidade ·e respeito, sabi.&m que delle não Yiri& Um 
gesto que não fosse absolntameme sincero e n9bre, sabiam que a. 
su& palavra, mesmo raJlidamen~ pronunciada, era. tlo definitiva 
como si os actos pl'Ollletti<ios já. estivessem OllDlprido.s. . · ' 

Nunca t~veisou, jamajs as linhas supremas da sua austerid3do 
incontundive~ foram quebfadas ou leveme~te torcidas ; é umà pel'Sl>
nalidade integra., em que a intelligencia, a . lea.ldade 'partida.ria e .~ 

. nis.is alta moral marcam· um dos raros homens da. Republica.. 
· ·. O Sr. Soares dos Santos, Senador pelo Estado do Rio Grande do 
Sul, relator do orça~ntoda. Viação no S'enado 'havia sido solicitado 
.pelo Goverao a apresentar di~ena.s emendas de autorização, ~ntre as 
quaes se deStacavam & reronna. dos telegraphos, :i. reforma dos 

. Correios 1 a teOrpi'liza~o, com a aliena~, :cio lJoyd e o cresclmonto 
da verba. de .W mil contos rela.tiva as seccas, para. 2\)0.000 nesto 

. e1erc~o. . .. · · ' · · b 
. . . . Um jornal da tarde pubJicon qua essas quatro resoloçõe!i · ti~ am 

sido solicitadas pelo Governo da Republica, eoilmeroa,.as, com aqnelle 
. U'aq) de a.ltiv& resisteocia.-ao poder - e eu posso :i.ssim qualillca_r o 

· acto desse jornal, ·a. r~speitCJ do qual sou . ~bSolutámeute ll'5llSpe1to, 
vistó que com elle não tenho relações de ordem alguma """." consnro11 
p augmeoto do9 gasto$ como eu•aqui tenho censur•do, d~ar~do que 

' 
f 
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ess_es ~astos ~ eram. da. respontiabilida~tl do COFJg~osso. Sempre que 
ellés vinham. mflar os or~ameutos partiam das ius1ouações gove1•aa-
mentaes. ·· · 

· Nlo ó preciso diséutir que essas iníorma.çÕes não fol'am fornecidas 
ao j<~rnal .pel& Sr. Soaros dos Sa.otos, nóS que lhe coobccemos a 
discreta. .. sêgarança . • • . 

G . S:n~ MAUl\lCIO DE LACERDA - Aàirmou sob pa.lavra de h6nt'a, 
q ué é difinitiva.. . , 

o Sa. N!C4.NOR NAscM!'il'O - Não pr~riamos de tal . amr- . 
ma~o. ·porque sabemos com que discrição age sempre esse procer· 
republie:&no. . . ·. 

Amrmo~ entre tanto, além disso, que nilo foi. elle quem com
·municou.ao jorna.l essa noticia, mas para lhe tran5crevór :a phrass 
integral, vou lel-a: . 

· «Eu a.m~mei a principio, Si·. ·Presidente, que uada. tenho 
c~w as alfü:mativas da. A Noite, porquG de mim · não partiram 
ellas; mas eotre ~ta. declaração que eu faço sob paíavra do 
honrji. e a contestaçl!.o que eu possa: fazer , repudiando a ver-

. dade de tal noticia, para. ser agradav~l a uma entidade gove1·
·- '- oamental que na sua. vida. morbida nã.o sãbe respeitar os es

crupalos a.lb'!lios, vae um a.bysmo que eu não poderei transpor 
sem quebra dá minha. digr:iidad~ pessoal •• . 

F~em 11alavras·de paixão, fossem 'palavras levianas de alguem 
que nli.o meditasse quando ~ profütis.50,. e nós pode- riamos te1• 
q~alquer hesita.çao sobre â. segàtâ.hça ·do conceito que .reproduzem . 
ellas nt'llsa. expressão orq.tQria; em se tratando, ~réJri, do Sr. Soares 
dos Santos, o aunero leaá"er riograndeuse, não podemos dissimol.a.r, 
primeiro', que as affirm~es da l't'oite são veridacas, .coofirmadas in 
t«um pelo egregio representante sulano; nao podemos. ainda mais, 
oxolair esse conceito catbegoricos que ha uma « Yaidade morbida e 
que esta . «vaidade morbida» nll.o sabre respeitar os c<escrupulos 
alheios•. . . 
·· Essa. «vaidade morbida», sauhÓl'OS, do Congresso, Quem é'! Quem 
publicou éi. •var i&u, om termos officiaes, declarando que as· aftlnua:· 
çOes sen~toriaes não errun vsrdadeiras? Foi. o ·sr. Epitacioda. Silva 
Pessôa.. Assim, a personalidade politica., a. eotida.do governa.mental 
qüe ê de uma «Vaidade morbida..,, é lndiscutivelmeoto o St. Epitaeio 
da. SilVB Pessôa. 

Estamas dianto desse facto: ha um juizo emittido pelo proclar o 
r~presenta.nte do Rio Grande do Sul, o vem a sêi' o do qno existe 
oma uva.idada morbidan, e e3ta. asseve1•ação se ajusta. ad,jactiV'an do 
rigorosa.mente a. pe~ona.lida.de . governa.mental do Sr. Epitaoio da. 
Silva. Pessõa. li& mais : que essa persona.lidac;le governamental não 
saba respgita.r O!i escrupulos alheiQsi1 • · 

· Do incidente, t ira.mos logo. ltções ·immedia.tas. Uma, é 3. de que a 
iQcomPa,tibilidade · do Sr. Epitacio P"5SÕ& COI?\ os h<>lllens de bern 
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va.e-se transfot•ma.ndo em ma.ui fosta, em clara., . eni phenotneno 
normal. · . · 

Pois que, Srs. Quem assim se· pronuncia é o Sr. Sóa.l'éi dos San
tos, representando. uma corríln te gover lia.mental, que tem e on,;tante
mente apoiado o govemo, tem·lhe presta.de ós , ma.io1·es .~erviços de . 
dedicação, que :tem excedido todos os limft~. potquacúó, nc:>te ser
vir aos sentimentos conservadores, os illustreS representantes do sul 
têm-se visto muitas vezes . obrigado · a violar· os proprios pri nclpio~ 
phiJOSóphlcos, do qae tem sid,o symptoma. a. trepidaçã.o quasi revolu
cionaria dos deputados gaúchos, ·que com respeito a. sua. doutrina. e 
a seus princípios, va.t"ias vezes se levantam, · aqui, p3la. voz aca.ta..da do 
Sr. AJvaro Baptista, pela voi não menos a catada do. Sr. Carlos Pena~ 
fiel, pela ·voz ardorosa. do Sr. Joaquim (r..orio, pi•otestando, com 
energia. e vigor, contra. essa violação • 

. Morbida. é, certo, essa vaidade que dia a .dia. va.e bypertrophiaodo 
uma personalidade teratcilogica, uma . personalidada qu~i mons
truosa de dictadol". ·cuja vontade se superpõo ao Podei" Judil}iario, se 
superpõe a.o Poder Legislativo, nem respeita os escrupulo<> dos homens 
que o apoiam; .tão morbida que, quaudo um vulto da. estatura.· do 
Si-. Pedro J.essa, s ustentaodo as verdadeiras doutrinas da. mora
lidade e do direito republicauo, verbera o proceder do Sr. Presi
dente da. Republica; que, ao· mesmo tempo que véta. os projectos ern 
que são · a.ugmen1.ados da mil réis os empregados da. Secreta.ria da 
Ca.mara dos Deputados, e a.ceumula veooimentos · edráordinarios, 
<:ontra. o text<> constitucion&l, oontl'& a lei e coútra. as resoluç!les do 
Tribuoa.l,-quandolo Sr. Pedro Lassa censura 6SSa. attitude, re<tebe 
da impreafla_mer~naria &a injurias mãiS grà:tes, escriptas pelo 
proprio punno do Sr. Preliden~ dr. Republlc~. . · 
~ita o Poder Legisla.tivo. Não sei de que inse4sibilidade 

J?l'écl!lam sei' Q5 homens que possam lêr as razões do ult!mo véto do 
sr • . Presidente da Republica, em que decJ&l'a., com ·acl'eS cousul'&S e 
em sua rórma it:ijuriOllla., contuQdeote, qus· a. Cama.ra. não cmrspr~u 
seu dever civi~. porque · empregados da Secreta.ria, já teudo orde
nados elevadissbnO!I', ainda são augli.lé)atados; do &ai sorte que se 11ã.o 
tone & austeridade unica. e isolada do Sr. Presidente da. Republica os 
funccionarios tf'· iain ·tido immóralissím.o augmento. 

F&it.o por quem ?-~unto aos meus collegas. 
O Sa. MA.mao DE L&CBaDA - Feito quando elle era Senador e 

yotou. 
OS.a NlCA~on. NASCJMBMO - Ahi está.! l!ste tt•aço dá. ainda. mai:> 

umll!. linha caractotistica. do témpe1·ainento variavel deste Presidente 
d& Republica ••• ·· 

o Sit. P11.l:àlD-..m - Attenção. 
O SP.. Nie&l'fOll. .NA8CID1'C'l'O - Quem dlsoo bontàw, a.pµrovando u 

discurso do Sr. Soares doe Santos, ·dando-lhe força completa, para 
ss mionter na sua attitude e a.ffit'iua.ções; quem realizou O!> app!a.usos 
ás asserções do Sr. SoaE"e:; dos Sautos, de que o Sr. Presidente da. Re~ 

· publica era uma entidade de «Y&id&des mórbidas; quo não. respeitava 
os 911Cn1p.ulos ,albeios», n1o .rw eu:• Coi õ Suado d& Republica. 
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Desrespeita. a. Cama.ra,. Desrespeite. a autoridade de V. E.x., Sr. 
Presidente, l'epresei;ita.ndo a Cama.ra., pois que a.o votar certo pl'O
jecfo, de~lal"& que a presidenda. da, Camar~ tinha exhorbitado de suas 
funcções; isto é, tinha pratica.do c(delicto previsto pelo Codigo Penal 
da Republfoa•• q~ando a.posentou um funçicionario desta Casa. . 

, Desrespeita. todos nó~, e parece que desrespeita com razlo, por
que si tivessemos a. noção exacta de noS!a integridade, como poder, 
nl!.o estaria. o veto do Sr. Presideate da Republica. dormindo lla uril 
anno nos arcb.ivos da Ca.mara. 

' . E'' pÔrta~to, ó Presidente que desrespeita. todos os aema.is pode
ras e é o mesmo PrOOi.dente que manda seus i·epresentantes, seas Mi
nistros, entende~m-se com os relatl)1•es da despeza e dà l'eceit&, 
com alies toma.rém compromissos, assentarem resolu~s, · para, 
depoiS,. a.pavol."a.do com as consequencias dos a.ctos condemoa.veis que 
pra.tica, vir declarar pelos seUB jornaes cloaca.s· que os Relatores men
tiram e que os Ministros mentiram. 

Des1·espeita, Sr. Presideute, aos seus prop1ios e· m~is proximos 
representantes nesta Casa. Quem é qlle; da Commissã.o de Fiiun~ 
~as, não ou,'iu o Sr. Oscár Soares, o riosw distincto e illustra .·com
panheiro, declarar .que certo projeoto era. governameota.l? Quem 
não viu a Gommissão dlil Finanças da.l' pa:i>ecer ao projecto, pela cir
cu.mstancia de ser governamental, e quem não viu a. !AméU'a appro-

. var esse projecto e o Senado da. mesD)<>. fó~ma approva)-o com a 
coasta.ncia da. ·marca. de goveroamen~ - para, depois, viL· ·o 
Sr. Epitacio da. Silva. Pessôa, ·des&utorizando o seu Ministro, desau
~ri.Zàndo a. C01nml~b, desautorizando o sen amigo, desrespaitando 
a. boa. fé. do Goi1gressó, votar esse mesmo p.rojecto ? 

O Sa. PAULO D• Fnor1111,. - Isso foi bem feito, para qua a Gamara. 
·e o Senado não ;esolfam sempre de aoot>rdo com .o que. manda o 

. Cattete. 
O SR. Nrc.ucoR NA.sc1ME~ - Mnito bem. De accôrdo· oom o 

nobre Deputado. 
Q s~. MAURIClO . DE L"-CERDA ...:.. Assim, daqui a. pouco, serei 

·obligado a defender o 81·. Epit.acio, porque ninguem· o defende. 
Ha uma. hora que V. Ex. o está, aoousando tão tudemon~. sem· 
que appareça a defesa l . . . 

O Sa. N.Cuoa N'ASCUIBl'ITO - Estou procurando ser o mai~ ~uavê 
posslvel. 

Diz . o ho11rado representante. <la roinba tel·ra· livro quo a. 
culpada. é a. Camara., que culpado é o Congresso, . que ali.o deve re
solver pelos recados do Qi.ttete. De aaoordo. S. Er. tom auto
ridade pa1·a. assim fallar, como eu tenho a ~r:ta autoridade, po..-.. 
quo nós, oesta Casa, nuúca. approvamo:; m,at.ê1'ia alguma ou are
cusamos por ser do Govçruo ou nao ser do Governo. 

O SB.. PAuLo DE FRONTIN - A questão é o ex.cesso do cousida
raça.o, que deve ser elim~nado do Gong1•esso. 
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O Sa •. N1cuo1t l't\~QMi:;iir_o -:- <;erto. Na.o quero aLtt~ibuir aos maus 
hom'a.dos collega.s, a. quem respeito, uenllum elitado de subalterni-
<lade moral, nenhum& inferioridade:· .. .. · . . · · 

O Sn.·-MA.tiltreta"n&· LACEIUJA - El:.wn .estado de indill'erouça.. 
O Sa. NrCANO:R NASCIMEMTO - ••• mas · a condesceudencia con

:õervado_l'a, a consideração permanente, pa'Ç'a C?m 00 Poder f~xecutivo, 
o r~pe1to que faz com que se lbe . nã.o exa1JJmem os a.ctos e se lhe 
&pppróvem °" projectos, aind& sem exame, teem dado. estas conse
queueias fataes;- dest1·uidora.s.do r~ilnen, desmoralizadoras do ·Pode!.' 
Legislativo. · · · 

· Agora, deante desta. · situaçá<> publiça, om que. o bonra:do Sa
na.dor pelo Rio Grando do Sul a.tlii.'ma, so"'b sua pa.la\Pra do · Jionrâ,. na. 
alta. Ca.ma.ra, que ãS suggcstões lhe foram dadàs pelo "Governo Fe-
deral, qualé a situação craada "! l . · . 

O Sar -Mit.l}lUClO l>E LACEJ\DA - On o Sr. l>kos do Rio illàqueou 
. & boa. fé-do Sl". Epitacio P~. .combinando com o $1·. Soares ·dos 
Santos .as meditias qae esto acceitou, como Relator; .. ou ~ti de a.o· 
c6rdo com o Sr. Presidente d<t. Republica, e oste não tinb.a. o direito 
·de publioa.t ·a. v111·úi que publicóu contra o. Senador rio · graadeJ.o;o. 
On Salta o Miostro ou o P1-esideate tja Republica. se .retrata, ou então 
t~s-dous p.rat.ica.ram um a.cto de p0~•1;a. vergonha. ci'lil. · · 

O Sa .. NttAIIEia NASCt~~~o - A. quesuo ficou QStabeleoida l1ojo 
DeStes ·terUlos: ou o Presidente da Hepubfieà., quando publicou a su;\ 
t'4ria. era um mentiroso gra.d!1.ldo. • • . 
· O $11.. PJ\~E ~Devo dE!l;larll.l' ao nobre Deinrt.ado que, cou· 
soante dispositil'o é1llrcsso ·do Rogimenoo; nenhum Oepatadó pode1·a 
referir-ia a collega, ao Sen&do, .ou a. qualquer doli seus mern!Jt'os e, 
de um modo geral, a qualquer represootaute · do- pod.Ol" pnbUoo, cm 
TóL·ma. imperi~ 011 descort.ez. . . . 

· o · Sn. N1c.u1oa NASCID:ITO - ••• ou o Sr. S<>a.ros do~ Sa11toH 
h.ltou 3 verdade. Mas bá uma tercolra hypotbeso. .. 

O Sa. M•VJUClo Dt:: LACE&DA - S6 ba duas hypotllesel: ou o mi
nistro oulnprio deiermlnações do Prcs\donte e oatie ao GoV6L'MO ru .. 
tra.t.ar-se ou não estava cumprlndo. e~o'/o deixar a. pn!ltll. 

O Sft. Nt<al'IOJl NAiletD:'ITO .:.... E' isto quf.i quoro examinar, 
O Sn. M&UlUCIO l>E LACE1'.DA - Ago1'Cl1 & ca.delr& do SL'. Soaras elos 

Santos ó que não póde tirar, por Ol'â •. · 

o SI\. Nro&non NAsci."ElffO - Como é qué va.moll exa.miur o gráo 
de oredibllldade de alguem ti& sooledB.de 'l . · · 

. Dizem os mestres de dlrolto, dizom os mestras do moral . qua 
&qwllo que deve caraeterisa.r a. 1upecta.t\va, úo exame aa condoGta 
de alguéto, e a sua vida progressa, são <>:; seus autocedentos, a s.na 
norma. de proeedel". Temos 110 exammat', a.gora agora,· :i. Clt"· 
oumstancia. e .a.~ especifi.cadà de e:ad~ qual no ~so .. 

Quem é que esti habituado a mentir'! E' o Sr. Pu·.as .!lo llio ou 
o sr. Bpitacio '? -
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Tenho hlfo1•mação, Sr. ·Pn,>sidente, de 'lue o St·. Pit·cs do Hio, d11 

U~f origem selecta,filho de um homem· a.bsohltarqcntc l1ont'arlo e vc· 
ndtco, veraz em tudo quanto procede e declara, nã.o é uni homem 
entre cujos antecedentes heredita.rios se oncontl"c o à.ttt·íhuto da m(m· 
dacidade. 

Tinha.mos de examinar OS' actos da sua vida academica, da sna 
vida de runccionario, os seus relatorios, pa.l"a vo1· si tem integridade _ 
a pel"Sona.lidade do Sr. Pires do Rio, isto é, si a sua. pci-i;ona!ida.de, 
atravéz da sua vida. pa.rticula.r como da. sua vida publica, ca.ra.ctcl"i
sava-se pela veracidt1.de du pela. ffi(mqa.cidadc, pela 1)e1·manencia da.s 
opiniões e conceitos ou pela val"iaçã.o constautc. · · 

O SR. MA1ll\ICIO DE LACEBDA - Elle se submctte. N' o caso das Doe~a.~ 
ele Santos tinha. opí1\ii.i.0 cont1·ai•ia. á. interpretação do Sr. Epitacío, e 
não a exarou nunca, porque, si o fizesse, tinha tambem de assigna.1.' 
o seo pedido de demissão; preferiu sm•vil• ao Sr. Weínscbeck, a.migo, 
compadre e sacio do Sr. Epitacio. · · 

O SR. N1Cl\l'IOR N.&.SCilllENTO - Eu 1·egistro a informação para tka.r 
llella. a. consequeneia., no momento oppo1·tuno. 

Ora., si o Sr. Pires do Rio-não temi antecedentes que 11..to gat·antam 
essa prodisposiçã.o para. a mendacidade, si nos i;cus relatoriOJ; b:i uma 
constanci& do peroonalidade, que marca um traço do i11tegridadc 
a.travoz da sua. vida., uão é de presumir que SP,ja. elle quem mente ; 
mas os jórnaes da.. manhã. já. ca1·acterisam uma flexibilidado, q11c é 
·~Ocumentad!L polo ;-ntecedeuto ma.reado pelo Sr. Deputado pelo 
Estado do Rio. · 

E; facto que o St·. Ph-es do Hio descar<1,ctc1·iza hoje a. sua. persona
lidade depressiva.mente, pela. curva. dianto ·do põdel". Nã.o ha. como 
nega.r que a a.ffit•nta.~ão do Sr. Soares dos Sa.utos é definitiva. o vo'.rda·· 
deira.. O ministro solioitou as emenda.;, de a.ccõt·do com o ~t·. Pre
sideotl\ da Republica ; o de que esse facto é vet·dadeil'o. :s:l.o do 
cumentos os 1Jutros a.c1.os rela.ti vos aos 011 tt·os mi nist.ros. O ::;r. 1na
nistro da ,Justiç;~ mandou deola.ra.L" em inlbrm.a.çã.o, aqni, 11uo adopta.va 
o pi:ojecto i•ela.tado polo 81·. O:::car Soarc~ como govorn;uucnt.al ; !· 
o .Dr. Alfredo Pinto Vieira de MéUo t1ão 01·a. home10 do íazar suma 
)hanto dccla.ra.çã.o sem estilr a.ut?rizado pelo P1·esida11to ela Republica· 

O Sa. l\1Aua1cm oE·LlCBRDÃ-E'· bastante i11tugro pa1·a não füzc1· 
duas declarações M mesmo tempo. 

O Sn. Nu;A~OR NA.!;C1m::NTO- O 8t'. Torquat.o i\(oreit·a, 11a. Gom
mlSsa.o do l"inan~s dosta. Ca.sa., dci.:hlt'ou qur. o p1·ojecto 1

1ola.tivo i~ 
rolicia. do Dlstricto Fedora.l 01·a. governa.mental : o Sr. Osc&t' So:u·o~ 
ueu pa.rec.ot• favora.vol a.o meswo fll'Ojecto quo :t Camat·~i o o 8eoado 
votaram. o qu11.ndo chegou a. vez do S1·. f>1•esidentc da llerublica. col-
la.borai· nó a.cto logisla.tlvo, S. E:<. vétou o rrojecto ! · · 

o Sn. ~IA.''R1c10 llE LAc~tm.&. -l~ez muito bem. Esta.va e;u,oaudo· 
com a lr.adem1Ít;a do 81•. 'forquato, corno todos nós. Ni11gneru lovou a 
sério. 

O $n. N1CANOI\ ;i.iASCl~tl::NTO-DO rnodo que o i.raçu e;:u·•lclaJl'il;ticw 
da mendacicia.de so 1'evela om urua outra t>el"sOnjllida.·.lc, quo não 

C. - \'oi. XlH . . 26 
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na. do Sr. Pires do R.io. Ficu. vorifü;ado qu0 o Sr, Epita.cio 1piii 
de facto. esse~ 200 mil coutos para. csbanja.1-os entre a. sua pat'crr
tclla, para pagar i-apida.merite os contractos que nã.o são, nem sm·ii,11 
registra.dos no ~ribunal de Contas, o assim, tol'na~· definitivo ossu c~
canda.lo que nunca. ma.is poderia. set· rqparado. 

Esse é o gra.ude .crime, é o g1·a.ndc fa.cto. O Presidente dtt Hcp11-
blica queria ficai'. .autorizado a. retirar tedos os 200 mi.t contos !o:.;11 
P<~ra. poder csbaujal-os materialmente distribuindo-os entre os seu~ ;tpa

. n!gua.dos, e,ntrEJgando-~s gl.obalmc.nte a ess~ e~pa.!J.toSO Sr. Anojado 
Lisboa. E quando os dmhell'os estivessem d1stl"1ou1dos, gastos bara.l•J~ 
nos·Packards dos seus sobrinhos, nas ol"gias 'da soa parantella, no;; 
deboches continuados ell,l que vive esta. gente, não poderla.mvolta.l' 
mais, qua.ntos fossem os contractos d Tribunal de Contas. deL\:aSSé cli: 
approvar, quantas vezes o Congresso deixasioc de a'pprovar o voto ão 
Tribunal; o- esbanjamento, cotn a. dispensa. das dividas dos orgão;:' di!. 
imprensa, quo, sem autoridade alguma, defendem· o Sr. Epitacio já. 
estaria. collswnado, o acto sci'i<L definitiv<J, eiltaria. 'materialmcrrt.L: 
executado. · 

Mas dea.nle dtL 1•csistencia. do Si'. Soares dos sa.~1tos, intrnpillH e 
·heroica, q1w se villba. conjugar com a. resistencia. do Tribunal de 
Co~s, a. uvaida.de· morbida.,,, teratolog'ica. e p;ithologir,a, desse epilep~ 
tico impul;;ivo, tt·aduziu·se logo na. dejecção da. ·«varian iusultuooa da 
Commissà.o de Finanças do Seua.do e do propFio Si:. Senador: Soares 
dos Sa.ntos. 

Haverá duvida de que esta falta de' i:ntegl'idade caractcrise o 
.Si·. Presidente da Hê}>ública? Não ha duvida, porque quem fez L;d 
declaraçii.o fOl o proprio Sr. Soa.ros· dos Santos, que affirmou uo seu 
discarso eneJ'gk:o e .::.-e1·eno quo a ((va.ritw teve o propo:>ito do ara.st!1l-n 
da Cornmissao de .finanças <io Senado, de t'ela.tor. do Or1j3wentu uu. 
Viação, porque. a. sua. acção incomµwdava, perturbava. o andamonl.o 

· des negocios do Sr. Epitacio 'Pessôa, e a. sua vaga na Corumi~LO po
dia. ool'<entregue a qualquei:- dos seus varletes· de_ Pala.cio. 

O Sn. l'Auc.o OE l~ROJ'jrll'I - Devia te1· ficado na. sua posit,jào c 
reagir. 

O Sn. N1cANOR NAsCIME~w-Não toi1ha. duvida sobro isso; cllc \'a t: 
rca.gil"; e, diante da. manifüstaçiío uua.nimo do. So1iàdo, o omi11c11tc 
relator do Orçamento da Viação mautará. a sua posição do scmtinol!a 
do Tbesouro desse Governo de malfüHores. 

Ha. porventura. alguma duvida, alguma. iuterposição ro1J1·0 'us~c 
caso? Na.o·; o 81•. Soares dos Sa.11tos · docl&1·ou quo a «va.rhi.11, J[lltJ 
cllo tambem affirma ser do Ca.ttoto, tinha. o proposito do a.l'astal-r.• d;~ 
Commiss:to de Finanças. Afastai-o por quo '! Porquo 8. Ex. ,6 ;t 
gua.nta \'igilante conti·a. os desmandos e osbanja.meuto dos 1li11ho1n~' 
pltblicos, cujas manifosta~õos sumptuaL'ias otmmlariam ua. dfatl•ilrut· 
1;ilo immcdiata dos 200 mil contos do nordeste. 

Quem queria a sua cadoil'a 'l Quein queda a.fastal' a. sua vigilar1-
cia ?. Era. o mesmo que precisava. quo nll.o existisse a, vigila.nda,· p."11·:1 
que· os negocios ex.cusos passeassem em plenà. cl:mdesti11idz.do. ~ QLHllll 
·e1·a. esse? Erà. quom Pl\blica'Ja. a c1varia», era o .mesmo que U11ba. essG 
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p1·oposito de afastal-o ......: e estas cousas devem ser ditas - era. o 
~r. Epitacio da. Silv<t. Pessôà., que foi ver>gasta.do pe1·ante o plcnario do 
Senado pela. palavra austera do Sr. Soares dos Santos, com npplauso 
unanime· dessa. Casa. do Congresso . como é aqui pelo verga.lho 
do 1·eprescntantc da opposiçào que diariamente descama completa
mente essas miserfas e mazcllas. 

As palavras do Senador sii.o ainda mais ca!Jsticantes do quo as 
minhas fra.geis orações e a i·cação já começa aqui. Já a. Ca.mara. 
começa a· to111ar aquella attitude a que se referiu o Sr. Paulo de 
l?roctin, a de se levantar diante do Poder. 

· Quando para aqui veio o pedido do credito do 24' mil contos [l:l.l'<~ 
pag-ar a.qulllo que o Governo declarava ser divida do Governo para. 
o Lloyd, eu o impugnei desta tribuna., dizendo que a l'elaçã.o era 
!à.Isa, e então a.na!y~ei algumas vérb11.s do pedido govornamcntal pa
tenteando a. clandestinidade, a jmmora.lidade desse pagamento, a 
ve1·gonha. jgnominavo\ dessas contas falsas. 

Pois bem, hontem, quando se discutiu a qllostiio na Comntis:;ã.o 
tlc Fiuanças, o Sr. Antonio Carlos, que foi l\finist~·o da Fazenda, · de
clarou dea.nto da Commissão, enumerando-as, que uma i.,'Ta.ndc rruan
t;idade daquellas co11tas podiam ~01· c1·editos dos credores, roa.;; não 
c1·a.m obrigações do Governo perante o Lloyd. E nii.o só. o Sr. Antonio 
Carlos; a. mesma. declat•ação foi produzid~ pela. pala.vra.. ·corupetcntc, 
independente e energica. do.&1·. Sampaio Corrêa. 

Foi então adoptada. pelos dignos membl'os da Comroissão d.e fi
nanças a deliberação de delegarem a esse seuogregio represcntimtc 
o exame da qua.~tà.o perante o Governo para. que esse documcn~~c 
as suas contas. E, documentasse por qao? Porque a CommissãojíL não 
acredita na palavra do Governo, já. nã.o fni como outr"ot·a-'-a.pprovar 
tudo quanto vom do· Pala.cio do Ca.ttete, para, dapois, verificai· as ir1·0-
gularidades qlle por ahi correm. · 

Agora., nã.o; agora clla quer cxaminaL' prévia.monte, quc1· fazm• 
como cu, já. nn.o <Lcc:cit.iL •~ hono1·a.bilidado do Governo coruo um 
dogma.. Quo1· oxa.mi11a1• tudo, quo1• apurar todas ostiis questões para. 
ve1· até quo lonto vao a moralidade do Governo. E' nas vaspcra~ de 
uleiçilo go••a do paiz, quando a. conscieuci;i rcpublimrna. se lcvauta, 
uas v~po1•as do um pleito arrisca.dissimo quando om todo o"pa.i~. está. 
o Sr. f•1·csidoato da Hopublic:i. intervindo om· todos os "J±:slados. 

O Stt. M.tunrn10 DE Lr\CBIU>r\ - Apoiado, ostã intervindo mu 
todos os Estados ; está. se prepiwando para intervk no Ama~ona.s,ostá. 
into[·vindl\ om !10!'11arnbuco, vac intervir na. Bahia pâ.ra A form.'lçllo 
rla. chapíl.. · 

O S1t. Nu.:r\NOn NA~CU!t;;'l''W - EsLA iuterviudo no Estado do 
Rio do Janeiro onde pretende a inclusão do ua.ndidatos sou~, humi- • 
lhando unia. oircumscrip,ça.o da Hcpublica que se ma.ntovo sempre tlltiva 

O SR. H.tMmo !:lnAGA -· Nã.o apoiado; o E':lta.do do Bio dosco
uhece ossà i11terv0nçã.o. . 

O Sn. NicANou Nr\scI~lENro - Ac1·cctíto que VV. J.mxs. rosi:;
til'ào. O futuro dirá so está ou não intervindo. 
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O Su . RAmRo BÚGA - O Estado do Rio, repito, descon hecc essa 
intervenção. 

O Sn. ~1Aunic10 OE LAcEnDA - Está. iutervindo contra 1ilb11 pes· 
3oalmente. Posso, pOJ:taiito, i.nformat• que, ·por ora, uão me faz mal. 
·. O Sa. Nlcflrmn NASCl)fENTO - Niuguem· negará· a. intervenção do 

Presidente da. Republica. cm Sergipe, onde está impondo ca.ndi<latos 
na chapa do Governo. . 

O Sn. MAUR1c10 DE L . .\.CE"ill>A-No Rio Gi•a.nde dõ Norte tem can
didato. 

O S11.> N1CANOn. :'.liASCUIEXTO-No Rio Gl"ande do Nc-rte tem êa.ndi
dato, e f~ partir psra)Jabia o Sr. Torquato .Moreira afim d.e dividir 
as cadeii•as. -. 

CoiDo vê a. Ca.rna~a, mesmo dea.nte des;a. intm·vençii.o p.rojccta.da. 
e preparada pelo Presidente da R~publica., o espírito de liberdade d<L 
Ca.~ar& começa a ei-guel"-se, manifüsto na. Commissã.o de Finança8, 
ante o Govemú, ereta e sobra.uceira, exigindo a.o Governo as provas 
das respecti.vas contas. · · . 

E deve e:ic~il-a.s. Quem nos disse, a.o ser proposto o ci·edito. limi
a\lo ,contra o qual dei meu vo.to cBnsurando--0, que immedia.ta.lllcntr.: 

mendaria as contas ao Parlamento para. ser examinada. a enormidade 
desses compromissos (-1 a. sua. vet·acidade nã.o cmnprin esta. in·omessa. 
Tem se pedido ao Governo, e. el_le iem proiueetido a. lista. desses g&Stos, 
o essa Jista não voiu a.iuda ao conhccimeuto da. Ca.ma1•a.; estarn~ 
quasi 110 meado de de~embro, o o:.sa lista. aluda nü.o veiu a.inda a esta 
Casa. do Cougl•osso. Os jon1aes ólDélaes decfaram que ella só poderá. 
vir a Camal'a quando voltar da. l::uropa o couràça.do s. Paulo, que 
á.quallo continonto tt•a.osport.ou os Heis elos belgas; ora, couraçado só 
voltará. dopois d(;! fachado o 1•arlamento, quando a _c!"itic:i. e o, exame 
n(l.o poderão sor feitos. 
. O dever, Sr. P1•e..;ideuto, da. Commiss:i.o de J..'itianÇas, o u~~o 
dcYot é o do examinar pracipua. e previamente todas as contas, (l<iis 
que, dopois de r.onsumid,_<; om ombaujamentos os dinheiro~ publi1;0~ 
o ver•litc11do o rela:immonto do Governo a.nto os Rpu.niguados e ~attca.-

. doros ela Republica, uao poda1·enros cOt'!'igir os defeit-0s da praticu da 
dlstrlbulçlo desses dlnbcll"os. 

Sr. PL'Osldont&, nAo posso a.ct-editar que o incidente !ique eucet·· 
x·ado u&ise momeuto; a Nu.<;10 prooisa ~aber quaes são a.qucllos ele· 
m13nf.O..j do Go\'e1·uo que (1ulzo1·:i.m arast:rr o 81•. So;u•es dos Santo~ d3 
Commis..c;Ao do ll'lnan~us do Sanado, µai•a. que, nessa. Commiss<\o, uàO 
fossem oxamluadas as applicartios dos diuhcir~ pubJicos. 

O Souador t'iograndense accusol1 o ::o;r. P1•e:;idente da H.opqblit:<h 
'rlll-o coru uma grande iutropido:& quo nào acccita. nom um coufrorr to 
de sua palavra. e de _sll& per~onaljd~dc com a. da outro cidadão da. 
Republica" mosmo quando ~teja. nas mais altas posições olliciacs. 
Está. aqui no Dia rio do Con111·111so: 

« ••• cuja. vida. trabalhosa e honra.da. dcsa.liia o co11f1·otüo com 
qu~m quer. qu.El seja, por mais elevada 11ue osteja .. ua.s posições olliciaos 
do rueu paw•~ · 
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Quom é quo est.á. na. posição elMada, na. mai~ oLevnda. posii:ão offi
cial deste pai7., senão o ar.cumula.dor Epit :icio da. ::iilva Possôa ·! senr10 • 
o homero dos collares do perol:i.s? senão o homem das ban·etc.~ '? senão 
o bpmem dos emprestimos americanos '?. Q bomem do;; dinheiro;; dos 
Lngcs '!e aos emprestimos Imbrie? · 

:<:;r •• Presidente, cqmo ,que a. C:unara. (~ nm tumnlo, um vast.o 
cer:uterJO onde a pala.\'l'a sa propaga e rebôa n.:i vasio. · 
. . Nll.o ou~o nenb~1ma palav.ra. autori1.ada. que ':enbn. dize~ q~e tudo 
isto que estou publi<'.a.ndo se.ia ralso, que tudo isto que foi dito pelo 
Sl'. Soa.res dos Sõntos não seja verdade plcm1. e absoluta. . N.:io ouço 
1~ma pa.lavra de p1·otesto ; a na~o inteira, tonho certez;i., applallde
me neste momento ; repre5ênto nessa hora. o pnlmã.o 1ior onde re-.pir:1 
mpla.mento a liwdado politica do pai?. . 

'.fambem qua.cdo falia. o nosso egs.·egío collega. o St. 3faurÍcio de 
Lacerda., reina. o mesmo silencio que ha ne$0 momento, pot-q11e ello 
exprime a p:tlavra. da. Repllbiica e a Cóllfianc;.a publica . 

sr::.., chega.mos a. ost:-.. triste situação , cal ~ue, perante toda. a . 
na.ção, um egregio Senador, do$ ma.is respeit:.i.dos , de publico, declar:). 
que o Presidente da Republica ({ili?. afastai-o d:-. Coml).1issão de fina.o· 
<jas pa.ra. evitar a ftscalisação do,; dinheiros p11blico~ e ninguem 
contesta, 11inguem contestou este facto, ningucm contesta o phe· 
nomeno dea.\1te da pala.vi-a pt'Ovada, documenta.da e indomavol <los 
1•epresin tautes da opposição n est.-i Casa, 

St•. P1•esidente, deante da elCiquencia deste silencio, llla.io1• do 
que minhas palavras, muito maior do q1w. toda a eloqnencià, não 
tenho nada mais a. dizer. 

pluito bem; muito bem. O orador é c1011primentado-.) 

O Sr. Carlos de Campos - Sr. Presidente, simplesmente 
[Jara. l'm conLinua!,':io no di11cu rso do nob1·u 01·ado1•, (lp1-lartll" 
4ue o silf'ncio dn. Gnmni·a. t.nnto quanto pn!?so uffirmar c.om.1 

. /."adm· da mnioriu. não shm iffra l'lJ•Oi•l ú,; pah>na~ ,fo S. J~~ . 
(:1twfodns. ) · 

.Q .. Sr. Pre_11idente - Nlio hn mais oradores ínsnríptos. 
Si mni!i! nN11hÚm dor-1 -~l'Jil. U1•pu i aumi qúP.f mmt 1ln pr.

lavra nn hor a. dN1tinndn ao •'xrwr11"nte. v11•·-~" 1rns~a1· ;'t tlN.1f'm 
<ln dia. ( PmtSll. ) 

Compnt•Pr('m muiJ'l Ol-1 ~rA . Felix l1t\•1ucr..u, :\mJrallP Ul!-
7l'l'rn. Antonio Noguci1·n. lfo1·cnlnnn Pnrs,m. lll'rntinn fü,rrN!ll, 
'J'!wmn7. J\N~ioi~ .. 'J'll'omn~ Cn\'llknnt.i , Ildet'Oll~C> ,\lbano, 0 1"1•[1!' 
$narns. fo:dunrtln 'l'u.Yni·<:>~. l'N'1.•ira- de~ L:n·n. Pi!th'n t.:orr·N-. .. Tu
riil.no · C:impollo, João ?lfonP%1'~, 01~tavi o ;\lnnv;ulw1rn, . L11 111•0 
Vitlni:: Bonil. Pi~'P.S ele Clll'Vnlho, l\fori~ lfor:m""· u~!lhlW'.1 I~·~ 
:\Jilsil-l, Pach1>ro 1\fondf!S .. lo!'io "1nngubt>1ra. i:;.,ubr~ l; 11t10 , .lo" .~ 
!lfal'ia. Ra·u~ AlVP.EI, Antonio Agnirre, VicC'nt.c P1rastol!. Lcn
~rubei· Filho, .ManoeJ !lC'L~, Bunrqne ele .'l"aza:i:•~th, Rsumo 
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Braga, .José \de Moraes, VP.rissimo de Mello. Matt;.:.. Machadn 
· fUb~iro .:runq,ueira, Anton_io Carlos, .João Penido, José Bonifacio'. 
Lo.moumer Godofredo. Va:i; de l\folio, Mello Franrm. Cincinato 
Braga, Cesar Vergueiro, Pi.·udcnte de Motaes Filho." Veiga .Mi
rt'lnda, Palmeira · Ripper, Sampaio Vidal, Rodrigues Al•tfül Filho 
Celso Bayma,. João Simplicio, Carlos P.enafiel e Barbosa Gon~ 
-;;:ilves (51). . 

. -Deiia.m de comparecer os Srs. Arf,hur ·Collares Moreira. 
Ann?bal Toledo, Dorval Porto, Monteiro de Som:a. Sduza Cas
f,ro, Abel Ch~rmont. Cbermorit. de · MJranda, Cunha Machado. 
Luiz Doming'ues .• Tosé Barret.o. Pires Rebello, .Toâo Cabral. 
Marinho de Andrade, Moreira da Rocha, Alberto Maranhão, 
Affonso Barata, Cunha Lima.- Simeão Leal, João Elysio. Rnl
. thazar Pet'eira, Gon~aga Maranhão. Ant.on.io Vicent.c. Ar
nsldo Bastos. Aristarcho Lopes, Nat:alicio ·càmboim,' Alfrecln 
de Maya, iifiguel Palmeira. :t\fendon~a Mart.ins. Rodrigues Dn
ria, Manoel Nobre, Pedro Lago, Leoncio Galrãn, Arlindo .Fi·a
~oso. Alfredo Ruy .. Torquat.o Moreira, Rodrigi.les T.ima.. Ubat•-Jo 
~amalhete. Octavio da · Rocha Miranda, Azurém' Furt.aôo. 
Salles Filho, Aristides Caire, Mend'es Tavat>es, Raul Ba1Toso, 
Norival de Freitas: José Toletino, Azevedo Sodré, Macedo Soa
rés, .João Guimarães; 'l\hemistocles de 'Almeida. Francisco 
Marcondes. Raul Fernandes, Teixeira Brandão, .José .Alve>:, 
.Tosé Gorn;alves, Herculano Cesar, Silveira Brum; Franeisco 
:Valladares, Emilio Jardim; Americo Lopes. Gomes Lima, Lan
'dulpho de Magalhães, Odilon de Andrade, Zoroastro Alva
renga, Antero Botelho, .Tosino de Araujo, Francisco Paoliellf>, 
,Jayme Gomes. Camillo Prates. Manoel Fulg1mcio. Edgarrjo da 
Cunha, Raul Cardoso, Sallcs .Tnnior. Alberto Sarmento, Barros 
Pent.eado, Eloy Chaves, João de Faria, Pedro Cost.a, Man-0~1 
,Vlllaboim. RamoEi Caiado, Ayres da Silva. Tullo .Tayme, Sevi?
riano Marques. Annibal T oledo, Costa Marques OLloni Ma
ciel. Luiz Xavier. Abdon Baptista. Pereira. de blivcira. Go
mercin<lo Ribas. 'Evarisf.o AmnrnL Aügnsfo Pestann, Al~id í\ il 
Mayn, Nabur.o <de Gonvên. Flôt'es dn. Cunha, .Tonquim Osorio ~ 
Carlos Maximiliano -(~H) ~ 

ORDEM DO DTA'. 

'() Sr. Presidente - "!l lista de pre:ienca ncr:i.lsn o com
pnrer:imenl.o do u 5 Srs. Dcputndol'I. 

· Vne sa proceder :'í.~ vot.nçlies dM mnt.erini:1 q11e im or:ham 
!lobrc n mP.su o dns conshml.cs da ordem do dia. 

· Peco DOl'I nobrf'!S D~pnf.ndos que ocr:upnm ns s11r1s r:ndeit·o~. 
'.(P<msa._. )' 

Vão ·ser considernclo.§ objecto de deliberação tr.es pro-
jectos.: . ---.- . 

' 
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Silo, ;iúocP.ii!i'ivamcntc, lido:> e consiueradoi:> oh,iccl.o de de
liberae-ão os seguintes 

PRoJEC'fOS 

N'.. 660 ·~ 1920 

Manaa· constrtd1· wni edíficio paM os . Telearaphos . na capitai 
da BoJiia 

O C~gresso Nacional resolve: 

· J\l'f.igo unico. O Govern:o Fedcr:u màndar:i conStruir na 
cidade do Solv:tdor, capital do Estado da B:i.hia, um edificio 
:o:ll a a .Jl<!pnrtlçü., uo 'l'elcgrnpho N1:1cional, nl:rr in<lo pnra 
esta conslrucc}ão o credito de seiscentos r.on~os de r••i.~ 
1600 : 000$000) ; r evoga.das as disposições cm contrario. 

Sala. elas sessões, /1 de dezembro de 1920. - Arlindo 
Leorii .: 

Justificar;ão 

• A Estação do Totegrapho Nacional na cidade áo Salvsdor 
(i a cstacão mais impor/ante do Brnsil, depois da Estação Cen
tral. E ' a chave de todo o serviço tele:;rnphico no Norte. En
Lretanto. está muito mal accommodad{I. em um predio que 
nüo se adapfu1.. á precisa installação1 e fuoccionamento . do ser
viço. Pelo aluguel desse predio paga o Governo, mensal
mente, o preco de dous corutos de réis (2 :000$000), ou sejam 
vinte e quatro conlo:; annunes, isto é, o juro de 5 '1o sobre l1m 
cnpif.al de- 480 :0003, quando por esse capital ou pouco mais 
p6de e deve ter um predio que, em·iquecendo o patrimon io 
nncionnl. sati~façn is exigenci:i.s do serviço publico. 

A nclopção dP.st.e projecto não é apenas uma medida con
veniente e ulil . E'. sobretudo, uma medida necessaria, tl'e que 
o Governo não pócJe prescindir,. nem mesme deve retardar. 
E' imporiosa e urgcnt.e. como pôde inrormil.r a autoridade. 
austera ri compel1mf.n. llo integro Sr. Dr. dircctot do Tele
lt'f'apho 'Naciona l . - A' Commissã.o de Finoni;.ns. 

N, GOi -rn.::?n 
.P1'1J1iir/f!'ncia ~~i>ln'<! fr 1°P.inlr11?'M1i.n dé officía~.~ ito Exercito 

.o Congrm~so Nacional drcr~l.n :· 

Art. 1.º Serão i·cinl.P.p:rndos nos postos qu 1~ llw~ e•m1pc.
I irom no~ quad1.·o>: acLi\'os do EJwrr.ilo como SI! del re~ nãu Li
v~ssem siflo. :ifastados. desde (fi le o q·ueirnm dcn(1·:) 110 y raz1) 
rle sessenta dias do. publicac;ão d1~sta lei," os oHiciaM do Ex·~r:
eito que contando mais de ·J ll nnnos de serviço.~ prc~I ndo.;i a 
•Pat.ria, _lenham sid0 c~oneraclos n pedido. " 
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Art. 2." Os oill'íciaes reintegra.dos em •;irtudc !.!o art 1• 
não terão d~reito 'á perÇêPÇão dé vantagens pecuaiarias. · du~ 
-rante o per1odo em que permaneceram afashdõ': tJo servico 
activo, decorrentes da reintes:ração conéedid~\ 11or esta teÍ. 

Art. 3.º Revogam-se as disposi~ões en1 ~;,ntrario. 
. .Sala das sessões, em 3 de dezembr ode t 920 . - Antonio 

·Aguirre . - Manoel MO'lljaTàim. . · 

.l'L 662 - 1920 

Reoru(!niza. a Se.crf!taria <!11 .Justit:a e ,Negocio.~ foterio,·c.ç 

O Cónkres~o Nacional decreta: 
A.rt. :t. • º O pessoàl etíectivo da Secretaria de Estado da 

J'ustica e Negocios Interiot'es, ao qual se refere o nrt. · 9• 1ln 
i·egulamento que baixou coui o. decreto n . 9. 196, de 9 d~ de . 
z~mbro de :191:1, será composLo de tres directores geraes, sr.i8 
d1rectoreg de secção, vinle e cinco prim~iros off,iciaes, viritP 
e oito segundos otficiaes, um porteiro, um ajudante de por
teiro, sete continues e cinco correios, dislribuidos, pt'.Opo1·cio
nalmente, pela lórma adoptada no referido regulamenta. fi -
cando extinct.$ o cla.Sse de terceiros officiaes da mesn1a H'-
cretaria. · 

§ · 1." Para os novos cargos de primeiros officines !-IN':in 
nproveitado& os nctuaes segundos otliciaes, sendo aproveHu
dos para os oaí'gos de segundos ofi'iciaes todos os actu:rns ter-
oeiro11 offrciaes. . . 

§ 2.• Para. na vagas que 11e derem no quadro do~ segun
dos officiaell serão aproveitados os addidos ou.ios ven1! intm1-
loti ou cat.egúrins sejum equivalenl.eB n. esses cnrgos. N:i. fo llu 
desses addidos, t:les vagas serão pre1:mch idas por ron11 111·~,1. 
mas, llón1ente entre runccionarios publico~ fedN':lf'f:, r1111~ . t.t! 
nham mais de 10 nrmos de !')eI'vii;o~. sem no/,:is quA o·)I 1fo:-;-

. Abonem. 
AN,'. 2. 0 Nos impedi~ntos e faltas dos . pt'imeiroe offi

ciaes,. o segundo o!ficial mais Utltigo da respeotlvn secção. 
perdendo a gratificação do ·seu cargo, Pel'Ceberâ quanLla 
equivalente á 31l'atificaçã-0 de primeiro off.ioiaJ. . 
. Nos impedfa1entos prolongados, quer dos primeiros qu~r 
dos segundos otticiaes, serd nome11do interinamentez_ peio Mi~ 
nist.ro, um 1unooiooario de uma -das repartioões suoordinada" 
no Ministerio, o qual runecionario, oonservnado o ol'dena1to 
do seu cargo, perceberá a gratifloaoiio de seguiido offiolal -

:Al't. 3. º Os vencimentos ~o pessoal effectlvo d11, Seor~
tar.fa de .Estado da Justiça e Negocios InLeriorea eerlo t~::i 
aos·· de iguaes ou oorrespond-eutes categorias da Seeretal'l!i dri 
Camara dos Deputados. . . 

I 
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SESRÃO E'M 4 OE DE?.~MBR-0 llF. 1920 

:Art... '... Fieam, desde já, abertos o~ neee81!81'i08 oredit~I. 
A.i't. ~. • Revogam'."se as dlspostoões em oontrarto. 
Camara doa Deput,Mios, eala dae seas6ee. em de t920. 

'A.tdonio A.oufr're. 
O Sr. Presiden.te - J>a;.;sn-·f':~. ;1s voaçõcF> con~tnntes 43a 

ordem do dia. · · 

.· Continuacão da vota~ão do pro,iecto n. 33'7 G, ele 1920, 
fixando f.I, desper.a do Minist.erio da Agricultul'a, Jndustritt .e 
Commercio para o ex:e1·cicio do Hl21; com parecer da Com
missã.o de .li'ina.nças soh-re M emeada.S a'IJ·resent.adn.; {emenda 
n. 20 da Cornmissão e scguint.es) (3• discussão). 

ORÇA~MENTO DA AGR.ICULTUR.A 

O Sr. Presidente - Vou ;;ubmétf.er a votos a seguinte 
emenda n. 20, d:l Gommissão, cu,ia votação ficou interrom
~idn na sessão de. hontem : 

Em.enda n. 211 

Ao ;projecto, accrescent.e-sc: :u·t .. :;• : 
Os auxilio!'. concedidos na VMbn 22•. C()n>ijgnacão IX, s;6 

~erão pagos de.pai~ dP. comprovn(;üo, pnr:tnle o ;\linistP.l'io 1fa 
Agri"ult.ura, d~ i'iun nnt.ui·eza de instjf.uto~ ele l'Ullino agro 
nomico ou vrterinnrio, toohnir.o-profissional. 011 t~omnrn1•1dal, 
oh de serem estabelecimeintos ngricolas, d•i crenl.'ão. de ca
toebesc. ou industrinc~. Os que .hí livcrem l'Cl\ebi(lo sut>ven
cões ou auxilios no cxeraié:o passndo ou nos nnt.C!l'iorP.s, não 
.poderão recebPr ns novas subvenções sl'.'m qur tenhnm pre
stado conl.n~ dn a-pplic:tQiio dn ultimn. apt•Psent.ando 1•el11 t.orio 
dos servicos i•enlizndos no nnno prer,mh>uf.r. '·' docunwnlm;ão <it1 
todas s.uns <lespcz:is. Approvnoo pelo MinisL1.>rin da A~ricul
tm•n a :prestnc!io dl! conta.-;, !'<!l':t ordnnado o Plli.:'"olffif>llio> da 
nova 11u.bvencüo. P.m prP.St.:lcões trime!.-l(l'O.P~ ou H1m1est.1·:1rs, ou 
de lun11. só vez, à Júi.7.o ·110 Mini~11·1>.:. . 

Estes nmdlios não .pod'-el'âo ,i1'1rnail'l sl'r nppl i~:Hlos mn 1111-
gsmento~ -1ie pessoal, mnfl :-1im. 1>111 n1~qui.•iciio, p1~!us irn11i 
. tukiíes auxilinda>i. de i tnrnov~i~ nN·•·11~nl'l(l~ nn ~t'l! :·unc1· ionu
mento, em nmplitifJüO ou' adnpt.nciio dl! i111111nvi>i.• Jll'l'lr!trnr.n~e!' 
âs mesmas. nm constrtwç;ilo d" br.mr1> ttm·in~ 011 1l <1 i'"11i:lr.1111 1~i
necessarias no pre1.•nchinu•nt.o l111 s1•11s 1'ini1. Ptn r.r:w/1•1'•'" 11r;cr1-
colas, molorr.s, mar.h ini SlllOS lltfl'iiHllU!I, ill"IO lllltitit>S r•lo ~td rh•ll~ 
~ auto-cnminhi"it'R parn Ntrgns, il'fu <i11nl1to nu:l l11,.;l 1f11to~ nn 
estab"'lecinwnt.11~ üe 11111-1inn u~r1111omic•n ·~ n1 !1•l'lnnr~o. ,. •111nnto 
11 sociedadPs fl nsluhnle1~im1mloi-; ugl'ieolns ou d~ 1\l'i t11;ão; e 
quanto i.los Cf:la.b1!lecimnntns c)tl in .~I i t.uto.11 nc' rn~inr. tf'c hnico~ 
profis!>ionnl ele outi•a ordem. C?mmN•cial. ou tlr• cntecbese, 
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a6 poã~rão ~er em1>regados etn acquisicltes de immovêis' !Para 
. as instituicões auxiliafias, em ampliação ou adápta~ão de im

moveis a. ella ;pertencentes, em consttücção .de bemfeitorias ou 
dépeu<lencias, .desse_s immoveis, necessario ao preenchimento 
dos seus fins, .e em material indispensavel ao fuNccioN.amento 
dessas instiiuições. 

•. Approva<la. 

O Sr. Páulo de Fr.ontin. (péla 01'dem)' requer a :verifica~ 
çií~ da votàc'ão .• 

Procedendo-se ã veri.:ficnção de votncào, reconhooe-so 
terem Yotado a favor 9l\ Srs. D<>pnfados e oont.ra nenhum; 
total 96. . 

O Sr. P:r:esidente -- Não ha numero. Vae~se pror.eder {\ 
chtl.ma{!a. 

O Sr. Andrâde Be2~rra '(1º Secretari,o)' procede á chama
da dos Srs. Deputados. 

Feita á clrnmada' rerifi.ca-sc terem se ausentado os Sl'f':. 
Dyoni!.:io Benles, Thomaz Cavalcanti, ,Frederico Borges, Perei
ra de 'Lyra, Turíano ic:ampr.J.Lo, João Menezes. Dr.odato ~tain.. 
Octavio Mangabeira, J,auro Viflas'-BMs, Mo.rio !-forme;;, En
Sf'nio Tourinlm, Leão Vélloso, Nicapop Na.scimenl.o, Lrrngrubrt· 
J!'ilho, Albel'tíno Drnmmond, Luiz. Bartholotneu, Oe!flo Ba.y
ma, Ca1•los Penafiel o Domingos Mascaronhas. 

O Sr. Presidente - Responderam :i chamada 91t si·s. 
Doputudas. 

Não ha rnumcro .para se proseituir nas vofaçues. 
1Passa-se ás mat.erias em discussão. 
Encerl'ada a 2" dii;.cussiio. dos arts. i", 2º o 3~ do :pro

.iccto .n, M7. de 1920, estend~ndõ ás pral}as <la Armada. os fn
vores concedidos às do Exercito pelo art. i O da li<i n .. 2. 5r.iG, 
{!e :1.874; com pal'eccr favoravol da. .Commissão de Finanças, 
ficarldo adiada a. vota-0ão. .. · 

·· Discussão unic3 das emendas do Senado no projecto da 
Camara. ·r:. 181, de. 1920. abrindo o credito de 100 :000$, :'l 
verba 30". do areamento ao Minist.erio. -Oa Justiça e Negocio;; 
Inte1•joros: com parecer favoravel dn. Commíssüo do ·Ffnnn
Cll!'I (vide projecto rn.. 181 B, de t 920). 

Et1óerrnda e adia<ln. .a vol.nciio, 
Di~cussl'io unicn cio pnrecor da Commissâo de Finnnon~ 

!'!Obre n 1'ffiflndn offe~ecidn. na 3ª discns:oião do pro,iPcf.n nu
mero 1130 A, de 1920, oreando o quadro de cirnrgiõas den
Ust.a~ na Marinha Nncional: com parecer dns Commissües d1~ 
Marinha e Guerra e de Financas sobre ns emenda~ e s<1h
emenda da primeira d'ellns (vide pro.j?.cto n, 1io:>0 l~. de 1920) · 

Enceri·ada e adiad·a a votação. _ _,. · · 
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· · Dlscmssão unice. do parecer da Commissão de Finanças 
fiObre a emend1_1. offerecida ~a 3" disqussão do proJecto n. 507. 
de 1920, autorizando a -abrir o credito de 220 :000$ para um 
cmprestimo destinado á construccão do quartel de 2ª Linha 
do lpxercito, no Estado do Rio de Janeiro; com parecer con-
1.l'arro á emenda apresentada e emenda additiva da Commis-
8;io de Finanças (vide ,projecto n. 507 A, de 1920). 

Encei-rada e adia·d-a a votação. 
Discussão unica do parecer n. 20, de f 920, indeferindo 

a rep'l'esentacão da Sociedade Anonyma Industrias Rennidas 
P. Maf.arnzzo e outras, ""Pedindo restituição de imposto de 
eonsumo. , 

Encerrada e adia,da a votação. 
1 • díscussao do pro,jeclo n. 490 A, de 1920, autorfaando 

r:.~tudos de barragem e acudagem em zonas assola<ias pela. 
secca; · com substitutivo da Commissão de Obras Publicas o 
·r)nJ'!>.cer favo1·avel da de l"inancas. · 

Encenada e adiada a. votação. 
1• discussão po prE>jecto n. 567 A, de i920, mandando 

T'ecolher a uma caixa especial metade do imposto sobre o sal. 
''e procedenr.ia do Estádo do Rio de Janeiro; com parecer 
favol!avel da Commissão de Finanças. 

· Encr.rrnda e adindn o. vot.aoão. 

O S,r. Presidente - Esgotadas as mal.crias em discussão, 
vOt\ levantar a 8essão, designando" .para segumlrt-fcüra, G do 
1~on·r.nt.c. n. segn in!.c 

ORDEM 00 hlA 

Continuaciío dn. Von.cão do' proJeel.o n. 337 e, da H>20, 
1ixom<lo o. <lespr.7.n do Míni·ste1·io da Agricullut'a, lndust.ria o 
Commercío para o exercício <le i92t; com paz·ecf~r da. Com-
1nissão de Finanças sobre as emendas aprescnl.nd:i.s (emcnrJ:i 
n. 20 da Commissii.o e seguintes) (3• discussão); 

Conti~~ação dÔ. ·~ota~ão .. do ,projecf.o n. 589 A: de :1.920, 
<lo Senado, estabelecendo ;ts condições a que ,.;o dtwl!m sub

. mettor os -0st1•nngeiros residentes no Brasil ·Pnra o fim du 
obterem o f.it.ulo dé naturalização; com .pa1•cce1· qa Commissão 
de Coustituicíío n .Justiça sobre -as emonclns (emnnda n. ~ n 
i-:oguintes) (2~ discussão); 

VotnQiio do p1•0.iocto -Oe resoluçfí.o 11. <; A, ue t!J2[), rnoil i
ficnndo o ílP.gimN1Lo ·da Seet·~l.arirr da Cnmai·n: com pn-
1·ecor da Commissão do Policia ·1>1)bre a3 emendas apresonl.Jlliufl 
l! suhsLiluiiYn nn nwsma Commissã.o (d·iscus!.'\uo uuicn): 

Votncão do p1·0.iecto n. 575 A, de 1920, auf.orizf!TI~o a 
abrir o credito de .U ;&0-0$; para consf.rucçíio de uma hnha 
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t.elog~nphica entro Piedttde e Soror,nba: r.om i:ubsfif,ntivo <J.a 
Comn'lissão de Finança·s (1.• discusi:âo); · 

~of.açno do· pro,jeclo n. &31, de 1920, abrindo · o credito 
e!;pec10.l de 13 :<JS3$3l3'3, para pagamento n. R:mdolplil) Coutr; 
( 21 discussãô) ; · . , . 

Votatiio do ·Plro.iecto n. 632., de 1920, abrindo o crédit-0 
cspt>cinl de 26: lt!V,$223, ouro, .para .pegamento ao Lloyd Real 
Hol)anilez ~·(2• di !=:cussão ) ;, · .. · · . - · 

VÓl.açâo <lú pro.'iect,o rf. 633, de 1920, abrindo o oredilo 
especial ôe 2 . 000 :OOrn!l·, para pag-n'lflento · de :;ub vnnções dP-
vi(las pela const.ru~ã.o -Oo P-"lltradai:: (fo rodagem (2" ... Hscussão) ; 

Votar,ão do .p~o.iecto n. -GM. de 1920, abrindn o credH,o 
esP,eci-al de 4 :065$4.fJO, po.ra .pagamento a . Guilherme •Pereira 
de Mesquita., Osc:i1· .Jorge Perrirn e Miguel Souto Mariath (2• 
discussão) ; 

Vot.ãi;:.ão do projee to n. 234 A. de. 1920, -<iespendeudo alé 
15(}:000$ com a const.rucoão de linhas -telegraJ.>hicas de Ferro!' 
:i estação- de Escura 0 ·de Ferros a s. Dommgos do .. Rio do 

' Peixe; com •parecer ih.voravel da . Commissão de. Obras Pu:bli 
cas r. subst.it.ut.ivo da rle J:1ínanças (l• discussão); 

Votação do .project.o n. 286 A, -de 1920\ transf erido ao 
Est.adô de 1\fi{las Ge1•aes, mediante at.:côrdo, o m-iterial des

. t.inado li naVflSY).Ção dó s. Francisco; com pnreCE'r füvoravel 
da Commissão d~ Financa~ ( 1• discussão); 

Votação do pro.if:'ct.o n. 317 A, de 1920. autori?.iando a 
creação do cargo d~ almoxarif.e dos Correios de Minas; com 
parecer contrario dá .C.ommissão de FillA.Ilcas (i • discussão) ; . 

Vola-0ão do propect.o n. 570 A, de 1920; aut-0rizando a 
abril' o 'credito de 27: 11.lO.il, para a .construccão de uma. linha 
t.elegraphica entre Xiririca e YporangR.; com Stlbstitutivo da 
Commissão dl! Finanças (i• / discussão); · · 
· ' Yota(~ão do projcc1.o n. 115 A, ele 1'92C., considerando te
le:;,n·aphi,.las de ·5" classe as ad.iunt.as da Repart.ição Ger~l do~ 
Telr.grllP•hos, com mais de 15 annos de effPcti\'o. serviço; com 
pareç.er contrat'i.o da. CommisRã(.J do Financas (t • discussão) ; 

Vot.acã() tfo .Projecto n. 257 A, de 1920. elevando -á 2• 
clasM a. Ag1rncia ]'>ostal cfo Jaquarit.inga; r.om parecer con-
trario da l;ommii:são de· Fioonças (1• discussão) ; . · 

Vot:nção da. emcmda do Senado ao proj('.oto n. 20.;, dn 
i[l20. da ·carrmr~. abrindo n cre.dit.o sinpplcmen'fo.1· de 352 : OOll.~ 
á ,,·crba 3ª do oN;tunenlo ,;igent.e .do l\iimsí.erio da 'Viação i> 

Obm.s Publicas; com parccN· dn Commissãv·. de Financas fll 
·voraw.i :'i. referida emend·a (vide pro,iecto n . 204. B, de 1920) 
(discussão unica) ; / · · 

Yot.ação do pro.ieclo n . -140 A, .de ·1920. mandando en
tregar ao E stado . do !\iaranhão, ·a quantia ·de .. 895 ;2i2$75f, 
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ouro; a1·reeaut1.cla p1•.la All'nl!di•i:tn 1k S. Luii; i.:orn su1bsLitulivo 
da Cummis~ão dr. 1"ina11i:11M (Z" di:-;eu.s~ão); 

Votação 110 PL'o,ic~du 11. '.i./-1:?, i.1<' tu:!U, aLt•indo o cl'e-
d~to e~pcdal de :> ::.!it\i!l:J~:.l, rmt•u rmi;amenlo a &ianocl Qui
rmo JOL'g-n e .\mct•ico .luP>1í u1•uu1HJ (:!ª discutisão); 

. Vola4,)ão do 1u·u,jr.·1~f11 11; :J!li, ..to -l!J20, abrindo o c1·e
dzlo. cS!}cci'-1.1 dP :~771!lJ:Jt1, para 1rngamenLo de dH'ferenca de 
gralil'icai;ão a Etluul'du J.o'1•1111Clrjco dos SanLos (3ª di$ttssil.o}; 

Votaç.ü.u <lo lH'O.l1~id.o 11. ri8ü A, li.e HJ:.!llJI, cousiclet•tu)do de 
·uLilidade publfra o Wul.J (fr lll!~ulas do Flamengo; com pa
recer da Commi~süo d11 Cuu~liLu11.:ão e Justi1,'1l. (P discussão); 

VoLa(:ão tlu pt•11J1_•elo 11. 11:.lti, uo Hl:!O, ·autotizand:o a abrit• 
con1:m•1·cncia: pUúl iuu pUl'il u t:stal.wlecimc11 lo de uma linha do 
via11iio mal'itimu- ,•nl 1· .. o Hio 4-l·L' Janeil'o I! Xit.heroy; com 1.mb
,,:Lilutivo das t:ommis~(ic!:I 1lc Obt•as Pltblkas e de Fina.nc;al-.i 
(I~ uiscu~~ão); 

Volaçãu tlu fH'<1./1•c.,.u u, :wü t;, tle Hl2V, rnguJ.amlu o sur
,.íc.;> de avia1;it~1 (:.J• d.hu~U!!r1ào\; 

Vola1,;ü.o du p1·uJm~t.11 11. ll.:!-1, de rn~01, (t'euac\iàO da e.mcn-1 
Ua approvadn C U•'l'lfl~l'Ullll ÚO JH'O.ieolu ll. 413, de 10209, 
abrindo c!'édito 11ar11 u . c\r1.•111:no de um hospital em VH!a us 
L:altla~ l"ovas, t;;o)'l!l. (Lllto11!u~~no <~~pccial); 

Votac;ão i.lo 1wo,I L!l'l.n 11. .\ HI .:\, de 1920, aul01·izan.Ll'ú a 
promoi.;ão ao [>O~lu dt• ~1·1.nwdos Lt•rnm't•~:i t.los L.rc.s sub-a.iudan
tcs ·machinisLas '(Ui' 11ilu l'Ull11Jlelaram o tempu exigido p..ila 
lei n. 3. lt6·\. th~ t\11 foi: t'lllll purcc:cr favuravcl das Commis
sõcs de Mai·iulw o llu1•1•1•a 1• de l''inanças (i" disl•ussão); 

Yolnt"1o tio p1·u.J1•1•l11 11, :.l:.!tl "\., de lWW. aulol'izautlo o Go
vel'llo a i.lcslienlll'l' ::otr:OUOJ!C cum a com;Lru.ccão d-e uma· i.;s
trada. de i•ot ui;em 110 J•:'4IU1t11 de l':lergipc; <Júm ::ubstitutivo. da 
Go1mnissiio !:e Fl111rn1:1tl'I ( 1 • 11l!'lcussão); 

Volauiw\I l!o 111•11.l1•L't11 11. :;:.m, de H)2U, autol'izundo 11 ab1·ir, 
o .crcdilo 1~1.11u.•d11I d1 1 1 :~1f1Hli!:.!i:J, po.ra pas-<Amcutu de pensão 
a D. J".uJia· M 11r1:1J111: roiu 11111•cct\L'··da Com missão d'e -l•'inanças, 
favomvcl ú t~llll'lllill p1u•11 l'll'L' destacada e constitui!' p1·ojeclo 
L'ní scparndu. t• u11~im r1uhm1•tLida a seu exame {vide pt·ojcdo 
n. ;)39 A, dt' W:!ll) I :.J• t.ll~cW!!!ltO) ; -

Yolacão llti e111.,1u!u do ~c11ado. ao Pl'\Jje.1.:to n. :JtV A, t1e 
HH9 da. Cama1·1.t tio'! DL•11t1l.udu~, sobl'l~ a pt·cfoL·cneia doi; in
spccÍorcs qw• . .,i1•1•vln1m nn Cummissão Rondon, para a 110~ 
meaçãu na lh•pn1·l li,;~n linrul r.los Tclcgrapho~: com pa1·cce1• 
cont.rario ua Cumml~~1lll dP t:o11s~iLuição C· Jui;Li1;a e voLo em 
t:Jeparado d'u 8r. Tu1•i1uw C1unpcllo (vide pi·ojccto ri. 60'1; do 
1!):!10) {ài3cll~-,\fio 11nkn): · 

Volacão do 111•okcln 11. 11:.m, 1\i~ l!J~O, úcdáei.:ão J.a emen
da approvaJn e <.lcSiUCUUtl.llU p_l'l\i·l'C.LO n .. 510, ue 1920), n!Jrin-
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.do o credito de 2 :9-36$, pnr~ pagamento .ao bacharel WaI
demnr de Avellar Andi·ade e a: Candi<!o 'V'ena.n,cio Pe'reira 
Peixof.o (discussão especial/; 

Vota4.ião r1o projec:to n .. 326 A, · ele 1920, r~gu.Iando a._ lotm·• 
1;fiu dos predios urbanqs. e darnfo outras providenc.ias; com 
parccet• sobre as emenda~ offerecidas em 3• discus~ão e vulu 
cm ~cparado. do· Sr. ·neodato ~l'aiu. (3• discussão); 

Volacãu do projecto n. 636, de HJ20, autorizando a alJ1•i1: 
coucurrencia publica para o estabelecimento de uma linha dr: 
via!IJo mal'itima entre o llio de J'aneiro e N'itheroy; coro snb
sLilutivo das Conunissões <le Obras Ptibli.cas e de Finanr,;a:; 
( 1 • discussão) ; 

VOÚll,iáO do projec.'1.o n. 360 e, de 1920, l'egulancto o SCl'-
vi(.~o de aviaçãú (3• d.í:;cUs.!!ão) ; . . · 

Vola1;ão do projeolo .n. G~~. •Je '1920,, (reduci;.ão dn emen
da app1·ovadu e dcslacada lfo projecto n. H3, de W'2ü), 
abrindo er·cdíto para a crea<,:ão de um- hospil.ql cm Villa •fo 
Calda:; Novas, Goyaz (discu:5são especial) ; 

Yola1,iãO do pro.iecto n. 4.4.9 A,. de 1920. aulorizmt•11() a 
pr•omor;ão no posLo de segundo:! teneI,lles dos L1;cs sub.:.ajudau
t.c!; mnchini:olas que não uompletaram o -tempo cxigi<!o pela 
lei n. 3.4<H, de HH8; com párecer favoravel das Commis
~ões de Marinha e Guerra c.:.de Finanças (1 • . disoossiío); 

vo't.auão do projecto .n. 3~8 A, de Hl20, aulorizando o Go
vumo a despender 200'; ~00$. com a. construccão doe urna c8-
trada de rodagem no Estado de Sergipe; com substitut.ivo da 
Commissão de .l~inanças (1" discussão); · 

'fol.àção do 'Pi'<\ietlo 11. 539, de 1920; autorizando a ahr h·. 
o credito ·especial ·<l'e '1 :598$ii'5, para pagamento de _pcnsã•> 
a D. Julia .Mar·~ins; oom parecer da. Commissão <1-e Finançar:, 
favoravel á emenda pa1·a ser destacada e const.itu it· pro,ie.c!.o 
ero separado, e assim s.ubmet.Lida· a s.eu exame (~ide profoct o 
n. 539 A, de ~920) (3A discussã'o); . 

Votação da emend'll< do &nado ao proj ecto· n. 329 A, d1} 
1'919. aa: Carnara dos Deputados, sobre a preferem•ia d·os in
spedor•~s 1JU4'? set•virum na Coromi$1!ão Rondon, para a no
mf!nçiio na H<>parl.f\:âo r::eral dos 'fclegTaphos: ·com parec!'.'r 
1~onlt'at'in Ja Gbtnnli;;:-;;fo d!' Const.ilu:ição e JusLiça '' vofo rrn 
:o;epnt·ado do Sr. '.rnriauo -Carnpello (vide projeclo n. 60'1, d•> 
:1 fl:..''ü) (diSC11SSÚO unir.a): . 

Vol.a~:rto do pro.ind n n. fi~!J. cic ·rn.zo .. t !'edm:çiio da •!m1•n
.Ja appytJva.i'U e dr~h1ead-n dt• 1w0ii.er.tn 11. ;;u1. dr. i !J:!O). :ibrin-· 
do o r,1·~dif.o d·· · ~ :936$. para pagamento ao bad1arPI '\Tnl
demat' dp Avr.llat• 1\nd1·adt'l e a: Cand.ido Ven:~n~: io _Pel'eil'a 
I>dxolo {iliscussãu esp·ceia1); 

Vofaeão do: rn·o.ieclo n. a~6 A, de Hl20, regulando a loca
çiio dos prcdios urbano~ e danõo outras provittcncias; com 
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pa.1·1xc1· sobn.~ as emendas offerncic.las c111 :)• Ji :;i:u:;;;ão e vulo 
cm SeIJarado do Sr. DeodaLo .\!laia (:;• tl iscu:;são); 

YoLai:.ão r.lo p1·oj ed.-0 u. li·l'i , de Hl:!U, · e:;tcudendo ás· 
f!J.'U(~as · da A1·mad·a os i'avore.:; conccdi;lo:-; à~ :;o J.!:xcrdto l)Olo 
;1r·t. iO da lei n. 2.556, (ic 1.874 ; com f1arcc-c1,. favornv,.1 <la 
Gommissão .de ].i'ina.nc;ias (2" dlscn5são) ; . 

Vol.acão da:; emendas du Seriado ao •111•oj edu ;fa Ca111 at·~ 
li. 1\'1, de i920, abrindo o c l'edi to d1.• l OCJ :0110.'fl. iL verba ~o·: 
do orçamento do · Minis Ledo da J.usli~.a e Negociu:s lnl(!rioL·cs; 
üOnl 1nuecer ravoravel tl::i. Commi s::>ão jl~ li'iu.au\;~3 i ..,·iiJe µt·(}-
,iec(-o u. ·191 B, de :1.9~0) (discussão unic<~); . 

'Volação dQ Úroje('lo nuuiero ·HIV A, d L: l9~0. 1;nili.1uo u 
quad1·0 <le ciru~·giões <leuUsl(<I.:> na. l\lal'iuha :\'auiuual : <~um 1H1-
n:ee1· da-a Commissões <l'e Mal'inh;i; e tiué1·ra ~ . •ie l•'iuau1.~as 
~·obre as emenda$ e sub-emenda da. p1·imdrn dcllas (viuo pro
j(.'cto n. 430 13, de '1920) {3'' di\'!cus;;ão) ; 

VoLai;it.o do proj ccto n. 507, de ln:!O, uuf.ui·í:r.autlo a ul.Jrü· 
u (. redil.o de 22(}:000$ para um <.lfClIH't)stilll'.> de :;;tinado ;Ã -con s
ll'Ul:ção do quartel dr:1 ~· Linha d o l<~xeri:ll.o·. no B::;tuuo llu 
J\io (11'l Janeiro: oom parecer coutr:a l'io :í, l'111c111fu. ~pl'ese nl.uda 
i,; !!ll lP,nda addil.iiva d:t C-Ommissão 9c Finaw;a); (vide pl'okuto 
11. 507 A, de :tP.2'{)) (3ª discus~ã()) ; · 

Yutacão cto pat•e11er n. 20, de i9:W, üu:lcfcl'i1~do a. l'cpni
:::caLaçã o da Socieda-0.i! ·Am.1111yan1. Industrias Reunida-,; .l•'. Ma
la1·a:r.z0 e OUl~ra::;. p edindo resmuição d e imJJOSLO de c~nsumo 
(di ~~u~sào uníca): · 

Yol.a(,'t\.o do pr·o,jcl':Lo n, ·490 A. de :l!J;W, aulori7.:rnao e~ 
l ud•.ls de barragem e ·açuda"'em em :r.oua~ a.->solauas peln 
::-:r:.ccu: com ::;irb-stit.uNvo da Cómmissão d e Ol11·n~ Publicas e 
pat•er:er favo.ra\'ef •la de Fim1r..cas (1~ clisonssãô) : 

Volação do prnjcclo u. r.íG:i A, &f~ Hl~O. mandaat.lu r eco
] hcr a urna eaix~ c»r>ecíal u!et.aõe do i.mposto sobre o ~a~. de 
Pl'O<'.Cdencia do Estado do ;fl:10 de Ja.ne1ro; com p;.i1·ccet• Iavo
ràve! ·d:a. Commissão de finanças (·1·" disc·ussão); 

\ ' ol.ao;ão <fo . c~~quer.\ment.o n. 79 . . dt• 19~0. dn Sr . . ~lau:t'icio 
d1.• l.a ;'.1H·t.in. p~d i nclo informa~õcs .:iob1· 1 ~ i:.onntt·st1,; r:h'. 111od i1:0:; 
da ~a.~.uJc Publica: • 

Voiação -tio i•equerímenLo n. 80, ele ·l 920, do . St·. Mnq
ricio d•~ Lacci·da; sobre ns instrucções dada::; pelo Gm1crno as 
n.uLot·idalles t'ederaes do Recife, d umntc a <.'ll'é\tc dm; op era
rios d 1i firma Pessoa Qw::froz & Comp .; · · 

· a• <li ~1mssào do projedo n. 572 B, <l;e HJ20,_ cun's i<.le1·•u:cto 
de~ üW rdadc publit:a o Club de Engenhar~a ~o .~10- ·!lc Ja.ue1ro, 
o D~~rhy Cb.ib r.1~• Itio de Janeiro e a Assomaçao Iexhl; 

·)" di-=cu ~süo do projecLu u. 654, de ·1920, abcrindo . o cre
dito ~fo S9íJ :775$332, supplemeutal" ás ve1·ba.s 17" .. 20• do 
àd. . 2" <la lef u. 3.99-1, de i920; · 
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Di~cussà"O uuica <lo pai·ece1·. n. ~5. da 1920, indeferindo 
o requerimento em que Cai•lo's Bittig pede relevacão <lo 
1n·esci•ir:11.~ão para. propou.• act;ão cont.ra o acto de sua; <lemissão; 

Di51:u~::ão unica qo parecer da Commi8são de Finauça:; 
'sobi-e as emendas . offerecidas na 3& discussão do l)ll'Ojecl.o 
n. _ 374 .• de 1920, do Senado, regulando a repressão do anar
ahismo,; com parecei• das Comtnissões de Constituicão · e .ru~
+íca e de :Financas sobre as emendas apresentadas (vide pro-
J'ecto n. 374 A, de 1920). · 

Levanta-;se a ::iessão âs H hôlras e [!Q minutas. -; · 
• !!! .. ··· 

156ª ::S:l!}SSÃO, EM (i DE Dl:ZE.MiBU.0 DE 1920 

PRESWE.NC.I.À Do Sll. BUENO ERAND.Ão, PRESIDENTE .. 
A's 13 hora!:> <:omparecem os ~r::1. Bueno Brandão, An-

. drade Bezierra, Juvena.l Lama.rtiue, Octacílio de Albuquerque, 
Ephigenio de Sailles, Costa Re;o, Cunha •l\1acha.do, Agrippino 
:Az·evedo, Rodrigues M~chado, Thomaii Rodrigues, Osor10 <111 
:Paiva, · Iildelfonso Albano, José Augusto, Affonso BaraLa, 
·Cunha. "Lima, Oscar Soares, Corrêa de Britto, Pereira de Lyra, 
Est.acio Coimbra, .Austrei;esilo, -Turiano CA.mpello, Mario , Her
mes, P.ácheco Mendós, João Mangabeira ,Raul Alves, Elpidiu 
de Mesquita, Rodrigues, Lima, Eugenio Toul'inh'o, Leão Vel
loso, Sampaio Corrêa, Nicano1·-&Naseimento, ..• Paulo de F1·oa
tin, Mendes Tavares, Vicente Piragibe, Lcngruber Filho, Ve
rissimo d.e Mello, Mauriéio de Lace1.·da, Augusto d~ Lima, Al
bertino Drummond, Frarrcisoo Bressane, Moreira Brandão, 
Raul Sá, Garfos Garcia, Ferreira· Braga, José Roberto, Marco-
1ino &,rreto, Palmeira Ripper, José Lobo, João de Far ia, 
Sa:mpaio Vidal, Cario~ de· 'Campos, Arnolpbo Nievedo, · Olc
gario Pinto; Pcreh·a Leite,: 'Luiz Ba.1·tholmneu, Joã:O P.ernétta. 
Alvaro B;.!-ptista, Carlos P!)nafiet, Sergio de Oliveira, , Mari..~l 
de Escmbirr, O~tavio Rocha., úomingos l\fasea.1-eohas, Ba1·bosa. 
Gonçalve.s e O:i,rlos l\l~x.imi!iano (64) _ ·.. .. 

O Sr . Presidente - A . lista de prescnca accusa o com
parecimento de 64 Srs. De.Pulado~. 

Abre-se a sessão.; 
~ 

O Sr .. Juvenal Lamartine '(2" Sccretw·io) ptbcode :/tei
tm•a da act.a da· tiC!:lsãc antecedente. a qual é, sem observa~ 
cõ.es. ap.r>rovada •. 

O ·sr., Pr13s1donte - Passa-se á ,leitura do üXip.ediaulo. 
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SESSÃO EM 6 DE Dli2:EMBflO DE 1920 .. , 4f7 

o _Sr. Andrade Bezerra U" ~ec:lett;;rio) procede á leitu1·a 
ao seguinte 

'iOfficios: 
EXPEDDDN'l'E 

lDo Minisledo da Viu1,;ã.o e Obras Publfoo.s; de 3 do. cor
rente, remetlcndo dois doi:; respectiV'Os autographos devida-· 
mente sanccionados, da resuiução do Congresso Nacional : · 

. Prohibindo, ·uai; csl.radu::; de ferro, sejam particulares, 
seJ:lrh da Uniüo, d'Ot;; Estados ou dos municípios, o emprego de 
!->i:omL1tivas desprovidas de .rêd'cs protectorai:; (peneiras) ca
paze:;. de impedfr o incendio pot· fa.i;u lhas. nas planLa1iOC8, 
pas tagens, ;nalla.~ ou quaesquet• out1·as benrfeito~~1a.s ou ves
timentas dos terrenos margioaes das estradas~· · 
- Ao Amhivo dos aulographo::;, remettendo-se o outrn ao 

Senado. 
Do 11-linísterío das Relações Exteriores. de igual data .. en

viando a seguinte 
.MENSAGEM 

Srs. rnembro.::1 cio ·cougeesso Naci<Hial - Afim de 4llf '- w
meis na consideração que vos merecer., vos remeLto a expo
sição de motivos que me foi àpresentada pele ministro ci'e 
Estados das ltelações Exteriores, j.ustifica.ndo a necessidade da 
abP.rtura urgente de um credito supplementar de ·15~ :000$, 
ouro, á. verba 11 • «Ajudas de ·.custo», do art. 4º da lei u. 3 . 9!H, 
d'e ~ de janeiro ultimo. A exposição vae acompanhada de uma 
rêlacão das despezas effectuadas por cot;i.ta da referí<la verba 
e de outra das a effectuar. . . ·. 

Rlo de Janeü·o, 30
1 

de novembro de 1920. - Epitaciu Pt·~
stJa - A' Commissão de Finnnç.a.::1. 

Do Minislerio da JusLica e Negocios Interiores, d~ ·i do 
Cótrente, enviando as seguintes . 

INFlOR·MACõES 
' . ' 

, Exmo. Sr. 1° .Secretario d'a Camat•a dos Deputado~ - Em 
resposta ao offi.cio n. 35~. de 29 de setembro ultimo, Lenho a 
. honra de iufo1•mar a V. Ex. que, uaven:do sido ·P\1sta em 
exeoução a 1•cfol'ma compulsoria naquclla i:o1·poraçfio eni HHg, 
foi ella encontrai· innumeros ofi'iciacs que incidiam nas suas 
t.lisposições, po~. i::1so quo pela idad_e que h_ayiam dadn ao vc~ 
i ·if ionr pra<)a . . 1a estavam nas cond1cõea êX1~1das pat·a o afas-
tatnonto obrii;atorio das fileiras. . - . 

Procurnmlo cvilar àQuella reforma,· o t • le11a11 w Daniel 
d•.' lloUancht Cn1i·ulrun! l rcq1uwcu fosi;n <illc1·ada. a data do seu 
nustimenlo. idlegando para isso havei· na1;cíclo 0111 fovc1·eiro 
de 1875 e 11ão 1.8il9. ue ·acco1"J.o eom a·cc1·tidii.o que então jun-
·lal'a. it petit,;ãu. · 

C. - .Vol. Xlll 21 



Cfrnara dos Depl.lados- lm!J"esso em 2B/09/2015 15:12 - Pêgina 3 de 385 

\ 
1 

. . 

ÁN#Atts bA .CAMAJlA' 

Esf.:i_ pt·etcnçfio foi. · por despacho do então Ministro. o 
Ex.tnô. ~!' •. I,)r. Carlo"5 Maximiliano. füdcforid<t ;í.. vista uu 
aviso do l\luuslerio da · Guol'rn, de :!1 de setembro de 18% 
constante d'as ordcus do dia do :Exercito ns. .771, .de 26 da~ 
qucII.c mcz e anno, e 2i, Ç9 30 de abril de ·1007. concebido nos 
:iegu·intcs termo~: 

«A 4ualquer individuo que, ao assentai· praça. no E:-::crcito, 
não apresentar immedi_ata.mentc certidão . de idade · ou do
~umento de valor juridico que a substitua, sera tomada e i·c
.gisfrada a declaração que fizer da. sua id:i.dil- ou. o arbitramcniv 
fe.ito pelo menos por dois officiaes c'eom o seu conhecimento. · 
fiea.ndo-ll;lc arbitrado .<> prazo de noventa dias pa.ra a · ap1'c~ 
sentaç?io do documento .alludido e, easo não o a·presente, findo 

· c~tn i>z.:a~o. · nenhuma justifjca(}ão mais será ncceita 6 ficar:í 
.vigor~mdo para. todos ·os cffcitos a idade dada ou arbitrada). 

Dt' accôrdo com· a doutrina do 'ilviso transcri.pt.o, ·cxte1t
siv(J á Drigada. Policial, 1::1:-·oi do aL·t,. 976 do. l'egulamenLo da
·quella. cotporai.;ão, que ~1-crmina que <1:noo casos omissos t> 
-GoYcrno rcsot-.·.erá como j tHgar mais convenfonte ou tccorl'crá, 
como legis.lação su!Jsidiai·iu, · á:> leis e regulamentos que vigo
rarem no Exercit.o~, não pódc o peticionario obter a rcctifi
~ação de sua idade, scn<lo, portanto, incluirlo no numero lla
quclles que õC'veriam ser roformados compulsoriamente. 

· Accrcscc ainda. c1ue, contra o que pretendia aquelle offi
cial, surgiam 'dois obstnculo's, tacs o desf?acho do Sr. Mini ~
tro da Oue1·ra, publicado no Diario O(l~cial de 5 :de junhu 
.ode 1918. negando ao coronel Lindolpbo Libanio · Moreira Cc
sar o direito de rectmcar a sua. idade. te-ndo etn 'Vista. a dc
dsão llo Supremo Tribunal F'edel'al, de que «! válida a. re
forma. com'pulsoria ue~ um. offic.ial que. na Q.ccasião de se alis
tar, declarou ter uma idade ·c.hffcrcntc-, porquanto não lhe é 
licito colher ·vantagens da sua pi·opria fnUa> e ~que, ·lliesrno 
que a .falta tivesse sido commctuda. po1• outrcru, por ser o rc
•iuerento <lc menor idade, cllc nunc.a há-via reclamado eontra 
~lla, usando da. pl'imitíva certidão como ve1·da.cteira, apciar ll1• 
haver sido marcado prazo paru rectificnção das idades uos 

· ufficiaé!S> n aini:la o acccwdam do Suprmno Tribunal Federal, <lc 
8 de dlJ l\OVC!lllbro du 1916, Cl.'l8.'bt•ltit : 1~0do quo llO militar llÍtO l.Í 
licito .pedir rcctifica1;ií.t> dn ida<lc .l·1m1 qun vm·ific.ou praca: 
razão pula qual no E~crcito. não são encaminhadas pcticõc~ 
dessa ·naturcza.. . l·o.nformc prohibil)áo feita t'Dl boletim de l:i de 
ngosto de . .1918. 

, O outi·o obstaculu rcfcrtl-sc uo lll't. · 46 <lo rcgul-amcnL'.1 
appro,·ado l)clo decreto n. 12 .. ou, .de ~9 du mal'co de 191b. 
·ostabeleccndo. que c<!ontro de. 00 cl111s, contados da data cru 
QUO se distdbuil' offíclnlmrmtc o almunuck. os· oft'icia.es e 111-
fcrioi•cs dcvcrúo in<licnr. · nclos cat111cs competentes. <1s erros 
o omi81:1Õ<'8 qut• noltn'ém nutl. l'c!!pectivas altcra<,:~s, sendo. est~s 
1•ecti!icadas om ordom do chu, quanuo o conunandantc da. Bri
gado. rceouhcccr a lrgfümiclado das. <:mcndas ou acc1·oscimul) 
propostos:1>. · 

.. • 
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E' o que me cumpre informar a V. Ex. 
~ , Rc!tero a. V. Ex. os meus prutc'ltos dc alla estima e .con

tiLt.leraçao. - Alfredo Pinto. A quom fez u. rcquisíÇão. 
•Du MiLJi::;terio da Oucrra, de -í do conente. enviando a 

SL'g'Uiuto : .. 

Sct1ho1·cs membro~ do, Congre::;so Na.ciuual: 

. . Tran:m1i~to-'\'O::l a. cxposicão que. me foi _aprc::;cntada pela 
Mm1sh·o ele l~l>tado da Gucrra, ;,;obre a ncccss1dadc de ::;e aln'il' 
ao l'espcetívo l\Iini~tel·ío e ui·odtlo especial da. quauLia de r~i<:> 
.17 :016$j76, pa1·a pagamento <la differen(;a de vencim entos an 
major medico rclonna<lo do Exercito Dr .. ToaquilQ da Silva Go
mes, mandado reverter ao logaL' dt~ profrssoi· tlc latim au. Collc
gio Militar do -Rio de Jan1.?iro. 1101;; terrno'5 da lc.:;fala1:ão ,·igcnto 
ao· tempo do :;cu primcix'o J)tvvimcnlu.- µeuiudo que vu:-; die-11cb 
habilitar o Govc1·110 a. abL'ir o mencionado credito. 

Ilio de Janeiro; .i. de tfozembro de W20. - Bpitacio PrJs-
~. ~ 

Tclcgramma; 

Urbauo, 5 til!' dczcnll:Jt'O - P !'csideute Gamara Deputados 
- A· assembléa da Fcde1·a1,~ão Syndicalista Cooperativista Bra
sílcin.t;' 1;tmresentada pelas dircctorias e liefcga~ões das i!Cnto 
e quatro sociel'.l.at.1e$ que a cou~ti lumu, ol'a reunufa cm cowc
l'encht com o ~l'. Alfredo Suru.ndy Rnvoso. delibe1·ou !)Ol' una
u.imidadc. de votos. s<.ili'l!itar ~ia ~gr~gia. Camõ.ra dos ~rs. Depu
tado::;. por· intm·mcctio de V. Ex:.· IJi'ltVidcncia8 pah·ioti1Jas o 
humauitarias no scntitlo du ser tm·ada ~i i:;anc~ão l,)l'Csillcncial. 
u.iuc.Ia nesta legh;latura, .a prnposta do Exmo. 8r. 8t~trn.dm· 
Lam·o l\lüllm·. 1~'onccdendo auxilios ate mil coutos de réis ás 
t~oopcrativa.s de consumo JJor intcnucdio tios rcs1)eotivos syu
dícutos 1H'ofissionacs. Iuspira. cst.a solicitacão ·a ccmfinuca no 
patriotismo dossa .. Gamara, sempre :tclosa do::; iutcre!:ll:!cs. ua
cionaes e dcfcnsorn. da cau!:ia dos t1·abalhadot·e~. Respmtosas 
saudarõm;. - Assembléa da ;Fedcl'ação Syndicalista Coope
rativi;ta llrasilcirtt - ~édc prvvisoria, Avenida Amuro Ca
valcanti 91 A. - Inteirada . . . '·-'' ... " . '.. .. ···.....:·· 

Requc1·imcnto : 

lJo::i sct·ventes da . Secretaria d~3 Eslado do l\liliislerio d~ 
Viaiji'iO. pcdindu mes. ,,cjt\m extensiva~ as \'antagons da apo-
sentadoria. · 

A' Commissúo Jc !Finanças. 
São lh.10:1 ti ficam sobro tl mesa aló ultima delibc1·acíio lt•cs 

p1·ojeoe.to::1, sendo um do ~1·. Dcodato Maia o dom1 do Sr. Al
bertino Dru111mo1uJ 
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.. · ÀNNABS DA. CA~ ' 

E ' lido e vae . a. imprimir o ~eguinte 

N. 667 ,_ 1920 

P1·o·videncia :;obre ais. 1·equisiçiies milita:rl!s 

O Sr. Presidente da HepubJica, em mensagem de 20 do 
· corrente mcz,, enviou ao Congresso Naciona·l a exposic;ão 

ap1·.e.sentada p elo Ministro da Guerl'a sobre a ~eoossida<!.-e de 
uma lei, que regule as 1·equisicões militares .. · 

Dispondo o Codiso Civil, ·em' seu· art. 591, E]ue: 
"cem ca:so. .de perigo .imminénte, como guerra ou corc

moção intestina, (Consfüuiéão Federal, arL. 80l), pode
rão as autoridades competentes usar 'da propt·ieãade par
. eticular até o.nde Q bem· pubiico o exi.ia, ga1·antíndo ao 

pl'oprietario o d,irel..to á. indemniza-0ão posterior.> 
n~o lia negar que . a falta dê UIDBi lei que detei·inine quaes as 
autoridades competentes para usar o direito. de reJ.Iuisic.ão, e 
qual o pi'ooesso por que se venha a effectuâ.r a ini:iemnizaoão 
fl·osterior. pôde produzir o arbitrio, prejudicial aos interesses. 
não ::ó dos particulares, como da p roprja Nação . . .· · 

Não deve ser no momento da declaracão de guerra. ou da 
~uspensão das garantias constitucionaes, .pelo estado · c;e sitio, 
justamente ·quando á applicação da lei torna-se necessa.ria, 
auc ·.se hn de legii:;lar a respeito de tão importante assumt>f.<l., 

E a falta da lei j.á se tem feito sentir. Si é de esper ar de 
patriotismo dos· brasileiros que nP.npuma ditficuldade .»Clll 
op'posla ao desenvolvimento · dos plírnos n ecessat'ios á 1>egu 
ranca da Nação, em todo caso não será <le estranhal' que ap
pareeq, o espfrito do iucro ·a difficult.ar, aqui ou ali, a acção 
da n:ut,oridade. E"· oonh'a e.sse espit•ito; é contra o falseamento 
do:> ,.a l01·cs, que se li:,vanta a lei de req\iisif;ões. 

· O pro,ieclô · orgánizado pelo ·M'inist.i·ó da Guerra, cont ·a 
collaboração do Estado-l\faioi- e da · Missão Militar Fr~nceza, 
preenche .uma lacuna na legislacão vi~r,nte . Por elle, no caso 
<!:e guerra. ll• auforidade militar disporá dos meios legaes para 
adqu irir dos donas. ou detentores das cousas. as provisões de 
toda . a natureza e os meios de transpo1·te indiS'Pensaveis á vida 
das fo1·ças .nadonaes empenhadas na• luta. ou das populações 
civis. que 11abilem as zonas.· onde ella se trave. · 

O Codigo Civil,' corno ·se verifica do seu artigo 591, pro
positaG-amenle transeripto heste parecer, manda: que aa auto· 
ridades usem tambetn da prop·riedade pa1=ticular, para uma 
posterior indemnização, por occasião do estado de, sitio, de
cretado para d-ebellar uma commocão intestina. 

E' de convenienoia, pois; que o. lei de requisições se iiP·· 
plique igualmente á esse lnstanta excepcional da vida da 
NarJ!lo. porquanto a n11tul'ezs. o. <f:imensaes c:bl revoJuolo. que 
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file pfec-isa reprimir, . podem aca·rretar a mobili.zaeão, :-iP. niio 
de todo, ao menos de parle do Exercito Nacional. 

A.' mobilízação deve ·corresponder o dü•eito de· reQuisif.a t'. 
por parte das autoridades incumbidas da deresa da or<!em. 

A Cornmissão de Marinha e Guerra, tem de dizer sóbre a 
convenien.cia <iG projecto, olhando a face militar que elle 
apresenta. Esca~a ao seu · estudo o lado constitucional, que 
tem de ser apreciado pela douta Corr.missão <le Constituição e 
J'usticia . Entreta1nto, pu:rque não encontre conveniencia na 
adopção de uma medida oontida no pro-ject.o, é levada a julgar 
que contra ella tambem se insurge a Constituição da Repu-
blica. · 

cNão, serão requisitados: 
4•, a presta.cão dos serviços pP-ssoaes dos maiores :d·e 

' 50 annos.> 
Trata-se . de guerrà e de estado de sitio. Si O$ servi~os 

das pessôas de ma.is de 50 anncis não podem set> requisitados, 
a &intr<Mio sensu os das pessoas, que a imi-a não attingiram 

· ess~ idade, poderão sel-o. Em tempo de guerra, comprehende
:se a necessidade da <:lisposicão.. Em estado de sitio é parn 
reeeinr a sua applioaoão. 

E como a Commissão ·de Marinha e Guerra queira dispen
sar-se de dar os motivos por que julga inconveniente a ·di~
posição -0itada, na parte referente ao .estado de sitio, abordn, 
com a devida venia, ip.rompta a acatár a opinHir)' dos illus
trad-os constitucionalistas . da · Commissão preposta ao e5tud'o 
dessas quest&s, o lado que mais facilment.e justi 1'ica o se.11 
voto contrario ·á medida. · 

o. art. 80 da ConstHuição determina que ·o. Pooer Exe
cutivo Federal restringir-se-ha, nas medidas de re,pressão 
eontra as pessoas, .durante o estado d~ sitio, a impôr a de
tenção em logar não destinado ·aos réos de crime~ commun;; 
e o desterro para outros sitios do .territorio nacional. 

· · Essa re8tri~ão, :formulada de modo tão preciso. impe'1e, 
ou não, que contra os direitos 1p.essoaes seja- decrel.ad·a · qll:il
quer outra medida de e:xcepçãti? 

.. Si a mustre Commissio · de Go~stituiçãu , responder pela ..,. ·· 
atfirmativa, será o caso de emendar o art. 37 para deixar a 
exigencia da prestação do serviço pessoal sómente en\ tempo 

·de guerra. Si a med:ida 111ão contrariar o espírito e o texto 
· constituciónaes, a Commissão de Marinha e Guerra o1pina, 
entretanto. por sua inconsciencia, salvo si a ,prestàção do 1tel'- . 
;vico é exigida de pessoa, que 1no momento ,iá exercia a _fun
oclio ou cargo. a que se l'eferem varias artigos do pro.1e~t.o. 

Reservando-se . o direito · de emendar o prl).iecto not 
tur~os rP-giment.aes, si assim . entender_ necesstu·io. a Commis~ 
são propõe desde já. algumas mod-i!icacões de simples reda
ccão, que melhoram ~ f ó1·ma ele varios artigos. 
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Ao art~ 1 º - Em vez de. na totalidade. diga-se: mo todo . 
. Ao art. 2° - Em vez. <ie ora á ma~tima, <liga-se: de 

te1•ra. ora-a de . mar. 
Ao art. 3º ,...:.._ Em vez <i,e .pela pessoa do r -:{JtJ.isitante, 

diga-se: pelo requisitante. 
Ao art . 4º - lilm vez de a pessoa ,do, diga-&e: ao re-

9ui8itado. · · 
·Ao art. 5º - Em vez de a pessoa do, diga-se: ao. 
A.o art. 6º, n. 3 - Em vez de :tJTOCessual, diga-se: pro-

~essô. • • · · 
~ . Ao mesmo artigo, n~ 4 - ·SuppI"imaro-se as palavras 
devidas ás 1)essoas -qutt satisfizerem as requisiçiJes. . . 

·Ao art. 8º - Redija-se assim: <Em caso de .urgeucia, e 
sómente para re'4nir os aprovisio.namentos necessarios á sub
sistencia e alojamento dá.s tropas <! dos habitantes, ameaçados 
pela eventuali<iede de uma iuvasão do inimigo, ·o commando 

· sune-rior, de uma região fronteiriça terá direito d~: .fazer re
qul.sicões, das quaess dará conta imroediatarnente ao ·Ministro 
da Guerra>. _ · . · · · · 

Ao ·art . 9° - Em vez de sobre todo ott part~. diga-se: 
em _todo ou em parte. . 

Supprima-se o •final - navaes. 
Ao art. 10, n. 1:1 - Redija-sê ássim: ce oeralmente, 

tudo· quanto o Estado p'l'ecise dos proprictii.rios e detentores 
para defesa dos interesses nacionaes>. · 

Ao art. ! 1 - Em . vez de qtte serão rcgul!;imentaf/a.s, 
diga-$e : adoptadas. . · 

:Ao . mesmo· artigo, Ii. 8 - No segundo .perio1J11 , antes -d$ 
Tefuuiados, aceresente-se: mulheres. . : · 

Ao art. 15 (segundo' ipcriodo). - Em vez de motivarem, 
diga-se : exigirem. , 

Em . vez de utiltzação dos 1nesmos, cu;a gerencia e cujo 
t"l'/{eqo ·continuarão a ser g.ssi<lnados pelos seus p'l'oprietarios, 
diga-se : utíl~ação dos ·mesmos. A gerencia e- o trafeg,o rontt- . 
. 1iuarão a cm·go· dos m•oprietm'i.os, ete; · 

·Em vez · de - em observlmcia, diga-se - coni obseri,arz
C'ia. Em vez de· - ordenadas, diga-se - fi:cadas.· 

Ao art. 18 - Supprima-se ....:.. aos seus. . 
Ao art. . f7 - Redija-se assim o 2º periodo·: Confarme as 

r.frcumstandas. e .«: importancia. das necessidades militcú'es, 
2Joderão elles ser explorados pelos seus proprietarios, arma.:. 
dores oú patrões, segu"ndo instrucçõe~ das autoridades com . 
petentes pa;"'a e:cpedil-as, ou dircctamente pela au.toridad~ 
militar. · . 
: Ao ar.t.. 18 - Em nz d~ - To<lo t> . - mga-sP. --~ O tles-
s<>al. . 

Ao a•·t . 19 - Em· ve1.· de - ·l!acionú.l, · ~l'l'antando elles, 
d~ga-se : ?H•cionat. Esses of ficiaes levantarão . 

. Em vez de - a'e'l.iendo - diga-se: e. . 
Em vez de - ser - diga-se: será. 
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Ao art. 24 ._:_ En'l \'~Z dl? - se tnrna mia. diga-se: tor
~a-ae. 

Em vez de ::~ mantém - diga.,.se: m.antc111tli , 
Ao art. 27 - Em vez de - rct1•ibui.ç.li.o - djga-!'le: in

<fomni:ação. 
Ao art. 29 - Em vei de ~ enc<;.-n·eaados. em occà"lfo 

C,'.:J;'.iOTtuna, de execu.tal-Q.S, diga-se : encorreuados; àe . em 
t>ccas'iáo opportuna, e:r.ecutal-as. ' 

Ao art. 32 - Em ver. de - se.·riio realiztllios ·- diga.-se; 
s~· fará.o. ' 
, Ao art. 34 - (2" periodo) ~ Em vez de - casa do -
cJiga-se: tem o. 

Em vez de- data - diga-se: dúr. 

Ao art. 35 - Supprimàm-se as palavras !'imies do 9e
·gundo periodo : da ju.risdicção competente. 

Ao art. 36 --: (2ª periodo) - Em vt'!z de - BilrM tl!m 
tf.'ln, dil'la-se: Tem. · 

Art. 37. n. 4 - Em vez dP. - d1LS pessoas r.om. rnnis, di· 
ga-se: das que tenhmn .. :m.ais. 

Ao art. 38 (2º periodo} - Em ve~ de - á nbtnottlra e. ao 
se" "fechamento, diga-se : á dbP.rtura '! ao f echamento do do-
micilio.· · 

· Ao ::i.rt. 3'!1 - Em vez do - deve1• de 'N'tli.!tMT.-o, djga-se,: 
"~~ . J / . 

Ao art. 40 - Supprirna.-se: 01r. dissinwla.das. · 
Aó a.rt.. 41 ·- Su.pprima-se- - qu.e são • . 
Ao art. 42. - Ern vez de ..,..... Toda pessoa, di~a-se - A' 

°rlf!~IOQ. 
Eb\ vez <le ~ abusa - diga-se: abusa,-; 

· Em vez de - que récusa, diga~se - recusar. 
Ao a.rt. 42 (2° p~riotlo) - Redijn-s.e assim: .o militar 

qne requisitar, sem qualidade par:.1 fazei-o. será punido com 
i•.<: 1>enal'l :previstas para o crimn ·de furto ou róUJbo; sem pre
.i·u izo das iademnizações a que possa ser condemn:ido . 

Ao art.. 46 - Ern vaz de - appellfl·~ diga-se - appel-
lm·em. · 

· Em -vez . de :- stio - . diga-s~ - serií.o. 
(Segundo pc>riodo) Em vez dt• - se.1·vem, diga-se 

t.:P.,•virão . .. 
(Quint.o periodo) - Em -vez de - ff _pessoa do p1•0p1'10 -

d iP'a·SO - ao proprio. · · 
Ao nrt. 47. le"tlra e - Em vez de - 1lOtavcis e ídooeos 

- dtgn-~e _..;. de r-ectmhecida idcmeid«de_. · · 
Ao àrt.. 49, (let.tra b) - Rm \'e?. de -:- not(l1.:~i.c:, idon·eos .• 

digs·~e - pessoas i<loneas. · 
Ao art .. G2 - Snbstitua-ge - que disso informará, até 

loral, por - qu.e de tudo informnrd, aem derfittm, a Com-
111.iwío de A.1Mliação Lor:al. (0 mait como está-1. 
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Art. 52 (2n periollo) - Em V0·:l dê - dieverá á coni.mi.~~ 
-~'lo, Cenirat apresentar - diga-se - A C<>_m.m1'ssão Centra.t 
apresentará. · ··:,~ 

Art. 52 '(3B periodo) - Em vez d~ - que s.erão applü:a.
rios - !liga-se - a qual será applicada. 

Art. 52 (li• \perioào) - Em vez de ,......-- ' transmittiào 
àiga-se - ~erá trans1nittido. · 

.Accrescente-se: 
Art. 54. Revogam-se as disposições em contrario. 
·Outras muitas modificacões na redacçãa poderáa se1• 

feitas. Parece, tainbem á Commissão de· Mariniha e (i<uP.rl'a 
'l·l0 no projecto ha. muitos detalhes, que ficariam trrelhor co!~ 
locados nos regulamentos baixados para a execução da lei. 

E' este o seu parecer. · · 
Sala d11s -Comrnissões, 30 de outubro -de rn20. - Antonio 

Jlr'l)gueí:ra, llelator. _:_ Severüm.o Marques. - Joaquim Oso1·io. 
___._ .!aUes Filho. - Osorio de Paiva. - 111ario Hermes. 

. . , 
Com o parecer da Commissãõ êe Marinha. e .Guel"l"a, foi 

remeUido á d.e. Constituição e Justiça ·'õ projecto de lei de re
quisições militares offerecido pelo Poder Executivo á corui-· 
deração do Congre'Sso . Nacional. . 

Aquella douta Commissão opina pela approvacão do pr1J
~ecto, ~om os modifieacões que propõe,. reservando..:se o ili
reito de suggerir outras, no .correr das discussões. 

· Necessarfa e urgente considera o !Poder Executivo a vo
tacão desse projeoto, conforrrie se· verifica da e:x:posiçãõ d i> 

niôtivós com que .o Sr. Ministyo da Guerra o submelten á 
apreciação do Si'. PrC!sidente da Repubiicn. e na qual diz: 

«Desneeessario é encarecer a importancia. vital à~ 
uma lei .de ..:rP.q11ii:1icões. Sern ena. não exagera. quem 
affirma a impossibilidade de mobilizar e de ã.ba.stece1• 
um' exerdto. E sobe de valor esse coneeito, ..quando !"•~ 
tem em 'conta que, hoje em d1a, a. guerra jt'l não é a 
luta de frac~ões de povos inimigos, sinão o conflicto de 
todas as fo~as naciona.es, com todos os seus elemen-·· 
tos moraes, inMllectuaes, mat.eriaes, technicos e prn~ 
fissionaes Ie.vados . á tensão maxima do esforço e da 
utilização. · ··· · · 

Para ser completa, uma lei rte~c;a natureza devE>rá 
abranger tamhem as mobilizacões parciaes para ma
nobras P para exercicios. Assim pensando, o primeirtt 
esbol)o do presente trabalho incluia todos os aspect.o!': 
da questão, dnrante a guerra, o es~do de sitio é :i.~ 

. manobras. 
Objeocões forãtn-me feitas. porém,. <r.,1e me me

reeem o mais fundo respeito, embora nlfo partilhe M 
mesmas opin1õe11, sobre uma arguida .inconstit.uciona-
1idade da ~pplicação das requisições em· tempo de paz. 
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81mdo ni'gl:lnf.i~simo solver o prohlemn, e como. 
sem duvida, ·maiB importante ~a torna ellP- para os "P"-
riodos rle guerra oti de estado de sitio, pareceu-me 
mais acertado sacrificar a parte que daria loga.r á dis
cussão, para attender/ao elemento essencial que é pro
ver o · Exercita nacional de meios de acção quando -tivP.r 
c'!e agir pela forca das· arma!\, -

Largos annos ha que a urgencia de se adopf.a.rem. 
medidas referentes ás requisi~ões se faz sentir. 

A ultima guerra r,evela faces novas do assumpto, 
ampliando-lhe àS raias até ào complexa dos recnrsoi'I 
na<>ionaes. em !':Ua t.otalídnde. 

A. ist.o at.tende o projecto que ora tenho a honra d0 
~li.ieitar ao esclarecido criterio de V. Ex .. pro,iecto que 
rasulta da collaboraoão 'dos orgãos informat.ivos destP. 
ministerio, Esl.a'1o-Mo;io:r e Missã.o M1ilitar Franceza. 

E' o trabalho incluso que tenho a honra de passar á~ 
mãos de . Ex., pàra, si merecer a approvaoão de V. E:ic., 
ser submeHido ao Congresso Nacional. de oonformida-de 
com o art. 29 da Co.nst,ituioão Feder't) .:. 

1 Com o Sr. Ministro da. Guerra concordou o Sr. Presidente 
da Repub!ica, tanto que enviou ao Congresso a mensagem de 
20 de outubro, nestes termo!:!: 

«Transmitto-vos a inclusa exposição, que me fo1 
. apre~eJltada' pelo Ministro de Estado da Guerr a. acom
panhada .de um projecto de lei, que regula ás requisi
ções militares. E por9ue me pa.reça qoe esse pro,i~cto 
consulta aos interesses geraes na Nação, submetto-o á 
consideração do Congre~so NaeionaL> 

A douta -Corrimissão de Marinha· e Guer...-a, vendo .lá au
torizada~ as requisições pelo art. 59f do Codigo Civil, ap.:.. 
plaude n iniciat.ivn do Governo e a justifica, dizendo no ci
tado parecer: 

<i: . • • não 1ha. negar que a falta de uma lei que de
ti:>rmine quaes às autoridades com.patentes para nsa.r o 

.direito de requisicão, e quu.I o p:r;-ocesso por que se. 
venhn a effechiar a indemnizacão posterior, póde pro
duzir o arbit.rio, pre,iudicial aos int.eresses, não só do~ 
parUculares, como d:\ propria Nação. · . 

Não <leve seI' no momento da declaração de guerra. 
ou da suspensão das garantias. const.itucionaes, pelo el'l-

. t.ad(l i:ja sitio. quando a ~pplicacão da lei torna-se ne
ce~saria. que Re ha de legislar a respeito de tifo irn
pm•tantA assumpt.o. E a falta da lei jâ se tem !eito 
~JP.nfir. Si é de esperar do paf.riof.ismo dol'-1 brasileiros 
quri nenhuma difficntdade seja opposta ao desenvol
..,·irn~nto dos planos .necessarios á segurança d& Nação, 
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em todo o caso não sel'á dé estranhar que apparc~a ó 
Mpiri!-<> de lucro a. difficultar, aqui ou. i:ll.li, a accão da 
auto;ridade. E' contra esse ~spirito, é contra o falsea
mento dos valor%, que. se levanta a lei de requisições. 

O projecto organizado, pelo· Ministro da Guerra, 
com a colJaboração do Estado-Maior e da Missão Mi
litar Fra. nceza,. preenche uma !Muna na Iegi::;lacão vi
gente. Por elle, no caso de guetra, a autoridade tnili
tar .disporá dos ' meios !ega.es para .adquirir dos donos, 
~u detentores das cousas, as provisões de toda a na
~ureza e os m~~os d_e transporte indispensaveis á '·ida 
nas forr,as n.ac}onaes empenhadas na lt;if-?, ou .das po
populacões eivls, que hab~tem as zonas, onde ella se 
trave. · 

O _Codigo. Ci\'il, oomo , se verifica do seu art. 59i. 
propositadamente transcr1pto neste parec~r, manda 
qne as autoridades usem .tambem da propriedade par
ticular, para uma po5te.rior indemnizaQão, por occa
siiio do estado de sitio, decretado pal'a debellar uma 
oommoção intestina.. E' de cqnvenienci~, . pois, que a 
lei de reqtJ1$icões se e.ppliqu.e igualmente a esse i~tan
t.e excepcional da vida da. Na.çã<:>, porquanto a. natu
reza e aim1!nsõe'$ da. revolu~ão, que se precisa. repri
mir, pod~m· acarretar a mob1lizaeão, si não de f.ndo, ao 
menos de :Parte do Exercito Naoionab 

1 

. Não é esta a primeira. vez que o Poder 'E%eeutivo solicita 
do Congresso Nacional uma. lei de requiaic6es mllttares. Já o 
hav~a feito em .t9H, por mensagem de 11 de. maio. m~sws 
termos: · · 

~submett.o á vossa Consideração a ·melusa exposi:.. 
ção que me !oi apresentada pelo Ministro da Guerra, 
S"obre a necessidade de deel'elar-se uma lei que regule 
as reqµ5siçi5es mUita.res .a particulai:es em caso de mo
biliziwão ou de manobr~a do ExercJto, e peço que vos 
digneis ,dar as provid~eias que julgardes acet'tadáS, 
tendo em vista os motivos constantes daquella expo-

' sleão.> . 
Attendendo . á solicitação· do' :Poder Executivo. a. ~is

'siio de Marinha e Guerra formulou, sob as- bases offereoidaa 
polo' Ministro da Guerra, apresentou o J)tojêcto n. 2.22, de 
f 9U. e o recommendou á approvação da Camara em longo 
parecer, onde procura justificar a neoessid11.de da. 1ei de re
quisie~s e n com:titucjonalidade das medida~ consignadas no 
!!leu projecto. 

Esse pareoel' Msitn comeca ~ 
~o Sr. President~ da Republictl ·enviou ao Con

gresso \Nacional, com a sua mensagem de i.7 de msio 
ultimo, a exposição de rnõtiy9s do Sr. Ministr-0 d~ 
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Guerra sobre â necessidade de ser decretada uma lei 
que .r~guJe as requisições das autoridades militares à 
partrnu.lares, r>m caso de mobilização ou de manobras 
do Excrcit<>; A· exposição veiu acompanhada das bases 
qu~ o citadG Ministro apresenta para a elaboração da 
le1 supra referida, cuja necessidade. !ínilludivel não 

deixará 'de ser reconhecida pelo Poder Legislativo da 
Nação. · 

Como judiciosamentA pondéra o ülustrP. titular da 
. pasta da Guerra, em toda· a parte e em todos os tem- · 
pos, se ·estabelecem flit,uações em virtude das quaes as 
autoridades militares teem o direito de requisítar dos 
particulares a cessão, uso e gozo do~ seus bens ou a 
presfacão de servicos vessoaes, exigidos pelas neces
s.idades do Exercito ou da Armada em operacões ou 
manobras; podendo taes requisicões occorrer no t~r-
riforio nacional ou no estrangeiro. · . 

No primeiro caso, lembra a exposição de mof.ivos, 
são do domínio do direito publico e decorrem ào prin
cipio ,iuridico e.7:-1Ji do qual o cidadão, por motivo de 
ui.ilida.de pubi'ica e mediante retribuicão ou indemni
zacão, póde ser constrangido á perda dn sua proprieda
de e ao prcstamcnto de serviços á Patria; no se-gundo . 
caso, rl'v('st.".m.. a fórma de confl'ihnições que as leis d~ 
guP.rra p~rmittcm sejam impostns ao !)aiz invadido . 

. O, primeiro caso, :icima figurado, (lncerr:i varias 
especiP.s qun precisam Sf'r reguladas pçir disposiçõl\S 
legb;Jat.ivns, sem offensa do nosso dirP.ito consUt.i..tcio
nal, ·que marca Jimit~s intransponiveiR aos trP.s or
gãos ria soberania nacional, r·eronhecidos pelo e statuto 
de 21 de fever eiro de 1891, em seu nrt. i5.> 

Sobre o pro,iecto dn Commissão da Marinha ~ Guerra foi 
ouvida a dP. Constituição e Jusf.ita. que concluiu o sen pa
rPcer· dizendo quí1 «nenhuma de! suas disposicõf!s Psf:i Pm an~ 
tagoni~mo com a. nosRa lei fundamentab. _, . 

Só em 1912 foi o pro.iect.o submettido ao examP. da Ca
mara, provocando largo n acalorado debate. como Sf.I vor i
flca dos yoJ.s. 4• r 5° dos respect.ivos Aninaes. 

. O hnmilde- 'l:'4'lat.or de~t.Cl pat"ecer manifestón-se e-nt~ 
ronfI'a o projecto P. Mnt'['n a decretMão, flntrA nós, de um!l Je1 
dp, requisiçõei:: militares, Jur;itificando o seu modo de pensar 
nos segn intes termos : 

· . «Encamin.hando a votação dOs requerimentos, a:c.
. plicarei os fündarnentos do meu v<>lo no assumpto •. 

·votarei cont.rn o::i requerimentos dos nobres Depu
tado:;; por PP.rnam[,.wo o por S. Paulo, porque quero 
votat' r.on1J'n. o· projP-cto. : · 

Não vrjo neRt.o arAst.aR a aparar, artigos a suppri~ 
mi1·, l'lxprosRõ~s a substituir, dispositivos tt emendar.· 
Vejo um instituto estranho no nosso direito e que nene 
se Vi$a introduzir, mas que eumpre condemnar .• 
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Penso que admiltir na nossa legislacão o institut.o 
d?-s. req~isições militares seria atlentar cpntra os prin
c1p1os hberaes consagrados na Constituição de 24 de 
fevereiro e · tradicionaes no systema · do nosso direito. 

A obrigatoriedade da prestação de serviços pe!'-
soaes e as . limitações á propriedade, estatuidas no pro
jecto, viriam. ferir de frente direitos . fundamentaes de
finitivamente r-onsolidndos nesse monumento de sabe
doria politica e legislativa, do q1lal, com· razão se or-

:Esta opinião eu & manifestei, pot>' solicitação de 
um dos dignos representantes da imprensa nesta casrt. 
no dia em ,que se iniciaram os debates 3obre as requi-· 
sfl:ões militares. · ' 

. Os argU!llentos durante a discussão adauzidos pelO!'l 
eloquén'tes defensores do projecto não. influiram no 
roeu espirito de modo a abalar a conviocã.o a que mA 
levou o P,Xame do. assumpto,. · . · 

Não me preoccüpe!, é bom salientar, nem acredi(f) 
que a Camara· se tenha· preoccu-pado, com. a origem 
gôver.nnmental do projecto. A minha opposição ao Go
verno· não me impediria absolutamente ode dar o meu 
voto á medida solicitada. si porventura, com ena ~P 
conformasse o meu sentir de fr.aco h1r1sta. 

O projecto in&titue o direito de r.equisic_:ão, não 
só em 'tempo deguerra, -como em tempo de paz; nãn ~6 
dent.ro do terirtorfo racional. como no terirt-0rio ini-
migo occupado. . . 

No!" domi.nios dó direito internacional, o instüu!t) 
dns, requisições militares representa não ha. discutir, 
uma conquista liberal, por isso que importa na n.ffir
mação, no reconhecimento dos direitos dos cidadãos do 
paiz inmigo, direitos esses desconhecidos dmi prim~i
pios _reguladores da guerra na an'tiguidade. 

Mas, sem entrar na questão de saber nt.é que ponlo 
nos .é dado legislar para o territorio de occupaç.fio . 
lembrarei. apenas que- ao direito internacional, P. nfio 
áo direito interno, cabe rPgulnr as reqnisições mil i-
tar~! . , 

Na legisl.ac1io · pat.ria, porém; não teria esse insl i-
tuto o mesmo caracter·. . . " 

No terri·torio oooupndo, :restringe elle a. acção cfü~ 
cricionaria da fór~a o~cupante em beneficio dos habi
tant;es da regiíio'; no nosso r'teritorio, viria amplfa.1· n 
ncçiio da força armada. quF'r na paz, quér nn guci•t•:t 
re'!triniz;indo oA direit.os de libardnr.IP e propri1>dnd1' ,;;í 
completameiite garantidos. 

A Constituiçllo de. Republica não permiLt.e c~ulr·n 
Jimitacão a esses direitos, nlém das expressns no!l sl'l •~ 
!.extos. Conseguint.ement.e, para adopt.nr, entN• nó~ il 

instit.uto dM l"('QUisi~õeR ·militares, serin impr·eg1:1n
dh•e1 reform~r !1 nossR Co-pstitui~ão~ 
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Demais. não me conformo com a pretendida 
transformação da natureza juridica dos acto~ prati
cados pela Coroa armada contra os particulares, no in.: 
l~resse da defesa da Patria. A rneu vêr, esses actos 
são e deverão continuar a !;f3r actoir mie.tos, dos quae~ 

. não resultará a responsabilidade dos que os praticam, 
porque o . estado de guerra, ou melhor, o estado de ne
ce~sidade, · os jú~f.ifica, sem pre.juizo das indemniza
ções prescriptas pelo diréito commum. 

:Finalmente, a experiencia da Franca, durante a 
revoiucão, e da Argentina, no período de movimento~ 
armadoi:: que atravessou, mostra que o instituto da8 re
qqisicões ~ili't.ares é insufficient.e pa1•a cohibir os abu
sos c.onheuu~os e podem. dar log-ar a abusos de outra 
ordem, como os que se deram nesses paizes cs os lc
,·aram, o primeiro, a suspender durante Jongo . tempo 
a pratica das requisições, e . o segundo,. a abolil-as 
comp!et:iroente na Constituição de 1853. 

S_ão estas as razões de minha conducta na vot.ação 
. dos requerimento e do pr.ojecto.>. 

. Depois de muitCl discuLido e emendado, em .f9f2, não 
~e,·e ·mais andam,,nto o projecto, sinão em. 1~17, quando a re· 
qucrimenl..o do . Sr. Deput;ido Mauricio de Lacerda, foi posto 
em ordem do dia para -continuação · da segunda discussão, ini-
lliada em 1912. · 

Estavamos então . atravessanêio esse perioào doloroso que 
foi o da guerra mundial e t.alvez por · isos o projecto chamade> 
monstro não provocou , então da Camara, nem. dn imprem;a 
os mesmo.:; protestos com que fôra recebido .em 1912. 

Discutiram"'."no apenas os Srs . eDputados Gônçalves Mai~ 
e·Nicanor Na!>cime1Jto; o primeiro concluiu o seu discurso of
ferecendo um substitutivo é o segundo um requerimento para 
que as Commissões de Diplomaoia e Tratados e a de Consti
tuic~o e Justiça apresentassem o ·substitutivo· que accommo~ 
dàsse o pro.i ect.0 «com a Constituicão 0 as leis civiS>. Ambos. 
porém, proclamaram a necessidade da votacão de uma. lei de 
requisií!õés militares. 

«Trata-se - disse o Sr. Gonçalves Maia - de 
uma· desi:;as medidas de ordem publica que não ha no 

· · mundo inteiro pn.iz organízadõ que não · possua ~ Só 
. um pait, µara desgtaça. rua, nãó tem uma lei de r~Qui

sicfü•s. C': eslr é o Brasil. Agora mesmo elle est:í passando 
por t.odas as difficuldàdes nesta momento interna.cio.,. 
nal, e . por que ? - pela. .sU:a. imp~eyi!lencia. Ce'l.'ta.
n-u:Tite.' si houvesse uma lei de reQu1s1çoes ne~ o P.~uz 
nem o Gove!'no tei'iam soffrido tanl.as humilbacoes, 
não so depois da suo belligeranoia, como . depOi$ da 
quebra da ueutralidade, corno c!-epois . da. toma~a dos 
vapores, e mesmo agora .. depois du doclaracao da 
suerra. · · 

)'r' 
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_ 1~rce i:;a~c11(c porque não .lia uma lei dll rc<1ui si
C~f:'S dct~r!Xlrn~ndo o processo do ~cquestro, a.pr·opria-

. cao e u.t?hzaçao dos bens dos narticulares é que esta
mo~ ,ne:-;ta hora atarantl!()os sem saber o que faze•· 
con1 a propriedade a11emã. Orna lei teria evitado t.odas 
essas difficuldades - Certamente, isso não escapou, a 
alguns dos nossos estadistas, bem poucos, é verdade. 
Não escapou, por exemplo, ao espirita do Sr .. marechal 
Mallet, .organizadqr d~ primeiro projecto de requisi
sicões, . projecto que "rião chegou a ser formulado nu 
Parlamento. 

· Tivemos depois o $r. gcnetai Dantas BarreLo, a 
quem se deve o projeeto de requisições :rnilitat•e.:s, que 
veiu aqui á discussão no tempo do marecha·I Hermc;. 
Mas essa. lei, _como V. Ex. sabe, et'a de tal natureza 
um arrooho, era de tal i'órma militarizante, t.inha. dis
posições tão crueis, que com muita justioa esse pro.ic
e to foi até . chamado monstro, razão entre outras por
que ell~ não poude. obter a sympathia e acceitacão rJn 
Parlamento. Accresce qúe justamente o Governo era 
o mais intéTessado na discussão e approvacâo deste 
projec:to. E V. Ex. não ignora que o Govel'no de en
tão era o Sr. mrechal .Rernles, GoveTn<> que teve o 
condão de conquistaI' o me.ior numer~ das antipa.thias 
nacionaee.>. . · . . 

O Sr. Nicanor Nascim~nto. jusUfieando o seu rcqucrt
menf.o disso entre . outras muitas . cousas : 

«Este projecLo de .reQ'.uisições ··mHHares toi ela
borado o remettido á. Camara com uma mensagem fio 
marechal, então Presidente da Republica,· e, ao que s" 
sabe, foi · redigido. pelo Estado-Maior do Sr. general. 
Dantas Barréto~ 

Na. occasião cm que l?I'- o offe1·eccu â discussão, 
ellc foi 'Vivamente combatido, não rios seus princlp!O.• 
ftmd1unenta<'s, pois que as rcquisii:õcs militares · cx1'
tcm em toda a. parte, sabem. da· natureza dos facttl~. 
das peccssidades da paz ou da r;uerra; mas, na. falia 
do entrosamento do inaclrinistno das requisicõei; a•) 
direito coustituoioual bl'asileiro. -
· · · ·~······· ~ .... ........ ,,;. ............. · .... ~·· ·· · 

Acredito que a:s rcquísic.õcs- devem ser votada~ 
pela Ca1mu·a, devo havei· lei regulaudo as requis11;õ r:- ~ 
milital·es e até o facto de h.avC'r loi re-gulando as r e
<1uh!i.;ões · milit.ares, ú uma tute11n do direito priva.do; 
ao om vez· de t.ermos . a applica~ão de vagas regras pu· 
ramonte miUtares uos campos e nas zonas de guel'l'H, 
!,cremos verdadeira. organização do principio:: juridi
dicos, regulando essa 1ôrma vioJcn~ da dp.sapropria
eão por 'l.tiliºa<le p~lica. n!as, aoredto q~e essas fôr~ 
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mas e üormà8 não poderão ser as que se encontram 
t1êstr:i projccto de lei.>. · 

Encerrada. a disr:us8ão e posw cm ordem do dia _para .:vo
tação. o Sr. Deputado Maurício de Lacerdi!. im sessao de 1(; 
de uo"·cmbro de 1917, requereu e obteve prcfe.rencia. para 
essa votação, assim justificando o seu requerimento : 

~Requeiro prefereueia na votaoão pata. ·o projeeto 
n. ~22, de 1912 . . 

UM"1 Sn. DEPu"T.\Do - E' melhor dcíxal.' sc~ür a 
ordem. (Apoiado.!.) 

(J SR. MAUl\!Cto DE LA<:EIU)A - Eu a~se.jarfa al,
f.ender aos honrados L;Ollegas, ma:s. LraLa-sc de um pro.,. 
.iccto de !912, sobre requisições militare!J. ll é urgenl11· 
11uc o Governo ·esteja a·rrnado dessas medidas da lei, 
~obretudo <lcante dos successos dcantc dos succcs~i:i~ 
que se pas~am na Bahia, com o fechamento de fabri
cas por subditos aHemãcs, desoccupando-se cinco mil 
trnbalbadorcs naoionaes. O Gove'tno não tem recur~C> 
rm lei: só te.ria o da requisição, mas não ha lei de r.e
•luisicõei:i. A unfoa lei de requisições é esta que vamor; 
fazer.~. 

O projecto foi approvaclo em 2 .. discussão r: a rcquerj
mento do Sr. Gonçalves l\laia, passou d ·terceira, dispensado 
o intcrstioio, sendo depois rctira<lo da. ordem <lo dia, não vol-
tando a ser discutido. yjt' • 

Surge agQra este novo projccto de lei" de requisições mi
litares organizado- !)~lo Governo. Está. evidentemente, feito 
em outros moldes. - · -

Tal qual como t'õl·a pt•imitivament<rformulado, autori
zando e regulando as requisições inclusive em casos de mo
bfüzai,;Õ(l.3 parcfaes para manobras e exernicios, o projecto sc-
1•ia :francamente· inconstitucional. Os textos da nossa Consti
tt:ição, garantidores dü -dil'eito de propriedade e da inviola
bilidade do lar (art.. 72, §§ 17 e :1.1) são regidos e não per· 
mitteni que, para manobras .. ou exercicios militares, sejam 
i•equisitados o uso de cousas pertencentes a particulares e 
alojamentos em casas de familias para. officiacs e . .pracas. 
Fez bem, port.anto, o Sr. Ministro da. Guerra d~ .. excluir ·do 
p1•ojeoto os dispositivos· referentes ás requisições em tem(>Q 
da pe.z. para só manter as relativas ao tempo do guerra ou 
durante o esatdo de sitio. 

Não tem o projocto, por conseguinte, um dos ogravts .de· 
feitos do de 1911 - autorfaar as l'equisições em simples. ca·· 
~os de manobras ou oxcrcicios militares ...,... defeito que · levou 
o humilde relator a protest.a.r contra este, pela 1ma manifesta 
j noons tituc i onai ida de. 

Estâ tambem escoirnado do outro defclto grave apon~ 
tado pel9 Rc·I;i.t.01: no projecto d~ t91!, qQaI o de: diSPoI'. so .. 
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bre requis1-coes no tel'ritorio inimigo occupado ~ mataria da 
esphera do direíto .internaciónail e não do direito publoo in
~erno. 
. . O proj~to apen~s ·regula ·a.s requisições ci.vis - sõ ad
missíveis êi:D tempo de guerra, para abrigo e rnanutenoão da~ 
populações das fronteiras, refü.giadas por causa ·da invasão 
mimiga, ou desalojadas por conveniencia. do serviço de de
fesa. - e as requ,isições militares ·e 111.{lriti.-,np,s, sómente am 
tempo de gu.e7'1·a ou. na vigencia do elltado .. df: aitio, 

Ora, essas requisii;.õcs já estão autorizadas. pelo Codig•J 
Civil, que, no seu . art. 591, dispõe: . . 

~ro caso de perigo imminente, como guerra 0 11 
commoi;ão . inlesli11a (Com;litui1;ão F ederal. art.. so:o. 
poder·ão as_aulor idades competentes u,;ar da p·J·oprie\lad•: 
particular. até onde o b•~ni lJUblico o exi ja, garanLiclo av 

· ~roprietario o dii'eito á indemnitação posterior.~ · 

Ou•t1·à comsa, coro- cffeito, núo.-tevt> em vista o Jegistador 
do Cooigo Civil, nesse a1~tigo. s inão permitLir as i·equi~içõi-.~ 
civis, militares e maritimas. -Tanto é assim que Cr.Qvis Bl!:vr-
LAQtJA o commenta di:ten<io : · 

\ , 

4:0 p?·ojr,ctQ pri.mili.1>0 r o nn:isto aLtendenau a qu1: 
a Constituição exigi! ind·emuiza1;ão pt·évia. cumo requi-· 

' $ito da legitimidade da desaprcpl'iaçâo, não li B' au imara111 
a modificar, nos ca~os urgent1:1s, ~S'Sa ex.ii;cnda con~ti
tucional. Mas, tendo o · SupremoJ~Jt•jbunaI de Justica do 
Ma1·anhão ponderado que, assim~uispott<!o o C'odigo, nàu 
havru•ia dif.ferença nos. câ~s regulados pelo art igo -an-
1.eri'õr e po1· êsle (Tmbalhos da Cama1·a, . II, p. 30.. ::!' 
<:OI. ) , a observação eaplou a aclhe::oãó de Lui~ DomiUiUC!i, 
Relator da Con:irilfasão E6pecial, e o artigo foi aRerado, 
eliminando-se a. condição da inclemtiização prévfa ( Tr"
balhos da Cama1•a, IIi, p . 90-9 i, e VI, p. 24 3 e 24 7) . 

.. E' incontest.avel qu~ 3..il. i:equisições militares em 
tempo de guerra, autodzadas pela . pratica das naçõei;, 
não pc>dem, -em muitos ca.S(i)S, ISOffrer delnoags, C91DO llâlJ 
() póde o uso da propriedade parlicular, nem os proje1: to.~ 
desconheciam a :inormalida.de e a ui·gimcia desses casos. 
tanto que os dest.acavam, dispensando-06 tfo toda a for
malidade. Mas, é certo que, ainda assim, ·a·exigencia ll11 
indemnização prévia .é estorva·nle. - . 

Deve.:se, portanto, enLendel' a Cousti~uição r~onm 
PX:igindo a indemniz:acão prévin nos casos ordh1a.rios, em 
Lempo de paz. Su.spen&\6, pol'ém, a.s ga1•anLias consti·· 

· t.ucionaes, no lheatro da guerra ou da commociio inll!l" ·· 
t.ina, é licito ás c:uutoridados c:ompetcntas u1:1a1· da JH'o
prioriade partiou.Jar até onde o bem publico o mciJa, l;ll·· 

. rantido ao tu•oprieturio o dit·1!ito á. iooamnizui.:ão pos~ 
terior>. Neasas· emergencias não é o a.rt., 72, § t7. da 
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CpusLiLulcão, que domina a situação, mas eim o ar .. 
. t1go so. . · . 

Cumpre Lambem pbservnr . que o Codigo , falla neste 
artigo, não de·· desapropriação, ruae <lo uso do. proprie~ 
dade, que uã.o impol'ta Ila extinccão do direito, sinão 
quando a,s comm,s.:;ão consutrüveis». (Cod. Giv. Cimun., 
pai;. i22) ,. · 

João Luiz Alves, um <los lJons collaboradores do Codigo 
.Civil e dos seus melhores commentadores, escreve a: l'espeito 
do art . 591 ~ · .. 

·'A necessidauo de ptév ia. · iudemniza(}ão, nos. casos 
de desapropriação, é preceito const:ti.;cioual e, como tal, 
não podia deixa.r de ser mautido pelo Cod. (Ccmt;t., ar
tigo 72, s 17), de accôrdo com o que fizeram os pro-
jectos. · 
· O Codigo, porém , ·delles diverge., no fundo, quanto 

ao preceito deste artigo . · · 
l'rodu1·ou elle evitàr a eiva de iucoll5~itucionalidade 

altribuida; aos mesmos projecLos. 
O estado do guena e, por analogia, o de commoção 

intestina, nos quaes .a lei do sulvacão publica impera, 
não podem fic::1.t• 15ubordinados a :formalidades judiciaes 
e delongas, que a situação que os define não compor
t,aria. Seria absurdo suppô1· que a Constituição, instru
mento de governo e de conservaÇão nacional, pudeS13e. 
ser um emba.rnco .n .medidas indispensaveis, imprescin-; 
diveis e eBsenciaes á pro·pria conservação da Nação 
{guerra) e ao restabelecimento. da ordem publica e do 
impe:rio da prOpria Constiiu~ícão tcommoc~ inleiS-
tin~. · 

Como quer qua ...seja o preceito do Codigo não fére 
o preceito constitucional. 

Este apenas prohibe a desapropriação, . isto é, a 
ll'ans!erencia rl.a propriedâde d.o particular para: o Es
tado, s~ P" l.'1Jia indfflini:ação. 

O quo C1 .Codigo, porém, provô uesw artigo 'é o sim
ples uso te1nporario, occupacão f.ransitoria, aa proprie
datie, uso que cessa com :i. cessão da causa que o .deter- . 
nlinou, rev~rtendo ao propt•ielario, cujo dominio nã1>: 
cesou durante elle. · 

Por esse uso e pelos damnos que causar, Lem o pro
p1·icla1•io direito a n.mpla indemnização, que deve1'á ser 
l_f quida~a e easa pelos mei,,,06 processuaes . estabelecidos•.: 
t:od. C1v. '-'omm., pag. õJ90.) 

Não ha negai', portanto, qilo a iustiluto das 1•equisicõe~ 
iá foi acolhido e e-stá consagrac!o pelo uosso direito. E sendo 
'assim, aump1·e ao legislador regulal~o ou tracar as normas 
dentro das quaea dever~ cer ~xercita<ia essa Íl\OUldadc excepcfo~ 
;::__ .c ... ~xoh eiu . 2a 

,. . 
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~ de fazer l'equi.sil,lões. Bem an!.lou,· 1>0rlauto, o Governo' pe
.dindo ao Congresso uma lei de l'equisições civis, millt.are~ e 
maritunas · e submettendo ao seu e::imrne e delibei·ando o pi'o
jeeto . organi:tado pelo l\linistel'io <!a Guerra e ora sujeito au 
estudo desta Comwi~ão. . 
· . Assim pemtando, isto- é, cnteudenüo agora que o Pat·la

mehto deve attendel' ;i. solícítac-ã.o do Governo e voto.r ufila. lei 
regulando as requje,icôes militares,. está. jusl..ifiea.da. u. condui.;ta 
do. humilde Relator, não obstante a; :i.tteutide que' asi:;umiu. 1~n1 
i9i2 em face do projectp n. 222, do anno antcl'oil·. O actual 
:projooto, odnforme j(\ a.~tet:1 se advcl'tiu ~ mol<iado em llas1~~ 
cifferentes da.s daque.Ue: alli pe1·mi'itiam-:;e a:; r~qui:;icóe~ 
em ten:.po de :paz, ezn caso de Il'lobilizacjão de ',forca~ para 
manobra:>- e e:s.:él'cicios, aqui taes IL'equisi.;;õe's só são aulot·i
;;;ad'as. ém tempo de gue.1·ra. e durante o esta<lô <lo l:lit.io: º'' 
primitivo projooto resnlavum-::;e as requh;içõe:o no tcrrilo
.rio de occupação, uttrapassanllo-su a~sirn m: raia::; do direito 
interno pa.'l'a 'se dispôr sobre .niat~ria .~a. uspllcra do uircil '.J 

internacional;. neste não se dispõe sobt."c i·equisi~õcs ::;·~uii• • 
dentro do territorio nacional. Por ultimo, quando ~o lli~
cutiu o projecto n. 222, u[o estava a.inda. "\'oilado o Coàic:" 
Civil, que acolheu no noss-o direito o instituto das requisi
Qões. A~ condições e 'situações differentes dct.el'minam dH

·.,terente.~ conductas ,sem quebl"a. da cohe1rencia . 
.Ante:1 do de.sMr ao exame e estudo mais tleta.lhauo do 

projeclo offerebido .. pelo Governo, convém caracterizar c11Ho' 
prec.isã.o o institµto sobre o qual vamos legislar, relembram.li.>. 
Jlara · :i~so, noções colhida'S nos autores que tJr~tam da ma
teria e 1>riricil)a'lmente nos dous livros cla$sicos de Morga.nd 
e Ferranà. Este se dedica. mais aó estudo das requisi1;;ões ~,i. 
t.erritorio inimigo ou de occupação; mas, a.quclle, dell;,1~ 
cuida n·o territot'io uacional. · · 
· SoE,'1.lndo Fer.rand: 

4:La 1•équisitio·n · est la dmnande de p1·estaUon~ d 1·
torminées1 nêcessaires à l'armée, effectuéo sous form1~ 
t'l'une inv1t.ation ou d'uno sommation, et .poursuivic fou· 
Ja force, s'il esll· néeéssuire d'y recourh':t. 

Essa definicão não se applica â i•tu1tiisiçii.o de um mo<l1 1 
J;Ceral, mas, sómente 'Sob o ponto de vista do dfa•eitc1 intcr
naoionnl, como bem observa. Fuzier-Herman, no seu l'·Onho, 
\~ido ll~verttJire. ·. . 

AliAA, 1~ro natural quo l''el'l'and p1·ocm·asse <lefini~· u t'i'· 
°'l_ui&i<·ãc1, sob. o aspecto em qu.e cMe â quiz estudar:, isto é. no~ 
dominim: do direito internacional. Outro nft0 foi, com cf
feito o seu inl!iito, llOUforme , já. o. salient.umos e. Rcna.ult l1 
atte-sto. no interessanltoe li'l'efaéfo desse notavel livro, t1uando 
diZ: 

da watiere des Rl!quisitions cst l'une <les p1t1,: 
délioates .at des plus imporLahte..g du droit ·de la 
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g~e1·1•c. Ellc se IJI'ê~eute <lati::; le~ rapporl·s d'uu bellí
gcrant. uvce lcs habitant~ tl'un pays cnvahi ou occupé 
e~ l:!;_ maniCre dont Ie ·systénie des réqu~ítiolis c~t. p!I'a
lll..l.Uee donne la mesure <ie la moraht(~ du belhgér:mt 
e:, de sou respeof; dtl droit des geru;. 

· / Le~ rcquisH.ions offrcnt cc ca1·act.et•c pat'liculier 
(Juti lcs. bcsoms aux.qunb eHcs ouL à satisfàiro se ma
uit\isteni; cn territofa·c nationa.l conmic cn fol'l'itoil'c 

. cuncmi, ee qui ~videnauen t ne vcut lX1$ · uiro qu'l\llc's 
:'t~ponu dans lns dm.lx cas à la mêmo idéei 1it qu'cllc::; 
iloi.vent s'exc1·ce1· de façon idenlique. Dans un cas. il 
y ;;. 'LHl c:xcrcicc Ilvrmul de la suuvet•aineté pai· ra.utu
ri1I é qui . ordonne la róqu_i>S'i.tion ~l taklcom,pais~cmen l. 
tl'un '(}i~voir nul.ional de fa part' de ccux <1ui y oonL soti
mi:;;. Da.ns l'autire ca.!;. il nc peut ütre question ll'une 
Yérilablr! ~rmveraind.t.: an profit dÚ belliger:mt qui 
n·r~qui':>iLio1111c, ni, à plus forte raison, d'une. <levoit· lla-. 
J.ional it ' la 1·.ltarge <.le ceux qui sonL oblig~ de fourni1• 
à ronnemi i.Ie leUT'' patrie des preslü;t!ons cn uature 
nu en ge1·vir.es. fl ~'a:;it <le oondlier le respect dC's 
personnes et, le rcspect: de· ln. propl'iété p·rivée avct~ 
lei; rn!c~s~ités mi!itaire:L Pan.· ·::mitc clu progres de la 
dvilisa.Liou, de!; idéos de justice. on a tcconnu qnc 
e<·~ n~cessités n'ét.aient pa::: l.011t, qu'cUcS> doivcnl. 
l'_(JSpecl.eL· cerlajne~ regles et on ·s'e!:l-1. appliqué à dé-

. f.crminet• ces regfos. 
C'est fo cúté ·i>Ht!'1'r~vl.fon11.l. do vi•obUmw des >r~

qiti~iti<>n.~ qll~ M. l?el'rand s'est ~woposé à'étudit1• ~.t 
e·osl., comu10 il · est i'acile <~e ~·en 1rendre coniplc, cri
l•J i qui sou leve le plus <le difficuN:és pout• la. théurie 
oL fa. pratique, pa1·ce 4u''il n'y a pa'.s d:'autorilé supé
ricm-e pnuvanL po,;;er le!:i r(lgles ct.' vdller i'.t leur np~ 
i_..licaUon. Les pal'liculim·:; auxquel~ ~·adreí'!:lO l'c11m•-
1n\ cnvahisseur ou occupant · nt~ sont proMgés cont;1•11 
f'es exigcnccs cxcessivc~ que I>ar le. sontiment dn 
(ll'úit qui~ ccL cnnemi pcut uvoir Cll' l'cxpóricnce pro11v1• 
malheurensmcnt. que tt'ORo souvent. · co 1H1nt.hr1onf. 
rt'existe pas et qu'ainsi tout. est abnnüonuó il l'm•bi • 
t.ra1rc, uu C'Oprice et à ltt brut~lité 'lte l'nuto1·1W mi .. 
lHairet. 

Pur·u u db.lll\1 ãutor, 4JtH! im·ontl a. âUtu1·iuuJu ''l' liurdt•ll. 
a 1·e.1:-11.isi{!ÚO,' sob u 'fa<.lt> que. nllc u. encmr11 L' estud~t. 4'1 dn t.11'\• 
:rrm1 UmN•ic1111a •! foj inventada l>Ol' WR~h1n~lon, drn·unt1! a 
l!llt"rr1l tlu indt'poncrcm~iu.. Jl:s1~roví' ••li~: 

~ . 

~s1.i ivuut de Gu1·t..lun, t!I. l'on a su ivi góuú1·u 1L•111~ !nl. 
!'!cm nJ)infon. e~ mode d~ services ~t l'cxl)res~ion qui 
fo~ '-.Mi!!i:;onli fu1·tmt inventé::: par Washiustqn. lu1·i> ~u ~a 
g'unrrr d.u l'Tnd1íncntlc11co. dane: \Jc·s 'holomes t\tnérica1-
11cs soule\iécs contre J'Augleter:rc. Afín de subvo-nir à' 
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l'enfn.>etien des troúpes r.oníédérées manquant de v1-
'\ res, de ciouvertures · etf même de soulie1·s, ··il se ,,~t'-

" vi!. souvent de's I'équisitions, mais en gardatJJt1 Lou.iour~ 
une sage modéI"J.tion et en protégeant Je miem::, po5-
sihle l!a PI'OPt'iété privéc.. U n'a.vait. recours t\ ces 

. n;oyens que· dans lcs cas de uéces~ité nrgent; il Llc
mandai:t! afoirs par des états détaillés les objets incli:;
pensables à ·Son armée. en emploiant d'abord: la fot'
m.e d'un.e invitation. et en se réservanL les voics d1i 

l'igueur contre les réca1eitrants . . Du r.este, il déli
vrai~ des recus qui devaient, d0ns la suiite, c101lncr 
<!roi à un remboUJtsement. 

Hall fait observer que _l'expression d~ Téquisition 
vient 1p.eut-être de wasbington, .rnais que ia ipratique 
(JU'il qualifie est de beaueoup antériEiure au temps oú 
oet illustre général vivait. Cependant, les autem·s 
aneiens du droit des gens n'un parlent pas, et nous 
eroyons, m~me si WasbingíOJl D.e les a: pas le premicr . 
mises en usage, que · les réquisitions ne peuvent être 
d'una origine éloignéc, en tant du moim1 .qu'elles sonL 
exercées cn \pays cnnemi. La raison en e c;t Que l'cn
vabiss0ur, possédaint autre:fois le droit de butin et de 
pillage, n'avait. que faire d'user d'une forme r égulíere 
pour .se procurer fes obj ets dont il avait, puisqu'il 
avait le <lroií d~ tout prendre aux habitan ts .paisible~ 
au gré de son-ca.price .. > 

- · Na theoria. das réquisições vê FERRANn. a cunseguencia 
da consagração do ,Pl'ineipio de respeito á proprieda,de p ri-
;vada oos habitantes do territorio oceupado~ -· · 

«La t.héorie des réquisitions est la consteration Ju 
iprincipe du respeet de la pI'opt>iété des bahitants pa1-
sibles, prinoipe dont elle a suivi le développemeut et 
auquel elle vient d-é.rogar. La I'éQ.uisition, bien quo 

! íormant une institution nouvelle, n'est pas une ex
· ~ tension des droits reconnus a,uttreois...à l'oo1mpant.; cllc 
~. en mar.que a.u contraira la réduction certaine. Ellc 
., eonst.itue un droit e:r:ceptíonel, eo.fertDé pal' couséquen~ 

· dQlll! les llmi tes déterminées et dont il n'ét.a.H ipns san5 
· import.anêe de bien fairo ressortir le caracl.àre rest'l'i
ctif dás le début de cet ou vr1i:ge-> . 

Foi inspirado nossas palavras QUB o bumilda Ji.elator, na 
·. JusU.ficncão do seu voto, Jl\ aqui citada, disse que:· cNos do
minios <io direito iutcrnacio111ll , o instituto das requjsiçõcs 

•militares reoresenta, nl1o hn. ·discutir, uma -0onquii:ita Iibera.1. 
pol' isso que importa nu. atfirmacão; no -reeonh~imento dos 

' direitos dos c idadãos do . pu.iz inimigo, direitos e~es desct~
nheoidoe dos pt'iacilp.ios reguladores da. guerra na · antigm

. º'de;>, e acorescent.ou: «No territorio oocupado, restrinse eltt: 
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a. ~oão discrfoiônaria da forca occui:>ant~ em beneficio dós 
hab1t~tes da. região>. . · 

Para _justificar o instituto das recruisieões sou o a.specto 
q\Je lhe interessa, F~RA?m recorre á. autoridade de BLUM
'l'SCHL1. ' 

~ · . «La nécessité i-névitable, · pour une arméc qui 
s'avanoe sur le territoire ennemi, . de pourvoir . à son 
entretien, semblait justi:!ier, d!it Bllumtschli, !'antique 
et barbara de reche1•eher et d'enlever ~i.mplement 
oomme buUn, les moyens <le subsistance, hétail., eé
réales, pain, <lenrées colonialês . pour Ies hommes, foin, 
~voine, 1paiile pour lcs cheveUJt . . II n'étai~ pas tou
.1ours posSible de fain~ arriver à temps, ;). l'~ndi.'oit oü 
se t.rouvait l'armée, ses convois d'approvis:onnement.. 
L'ancienne niaxime était d'ailleurs que la guerre doit 
noUITir la gucna. Cepcndant cette pratique avait pou r 
l'armée . efle-même dcs ~ôtés ·t.rês fachem:. Elle a.i
grissait ' la pop.uI.ation ct compromeUait ta seeurité des 
troupes4 Le commerce offrayé .n 'osait plui; npporter 
de vivres au mal'ché, les particuliers s'etrorQaient de 
soustr:iire Jout·s :i.pprovisionnement.s à la ra~aeité de 
1'ennemf, t.<tndis que, d'autre part. Ia spoliat.ion s'exer
çait. sans regle ni mesure·. S' il s'ngíssait d'une contréi; 
déjà 6pnisée par une troupe en ma.rch-<!. ia mi~re 
~it à .son comble et la subsista.D.e~ de l'armée oc
cuipante tinissait' toujours par devenir pt'écaire. On 
retnédia à ces ma.ux dans une certa.ine mesl:!re. en ne 
pren&nt plus chez les p:i.rticutinrs, mais 1.m ndre~sant . 
aux communes dcs demandes dites réqutsitnons, en 
vue d'Üne quant~té déterminée de vi'Vl'es ct <i~ l'en
tretien n~cessaires des trou pes. Les comrnandanls 
furent ainsi mieux à. méme d<e précíser 1·~ riont ils 

.. avaient besoin, on ayant raisonnablement r•gnrd :i.ux 
cir~onstances, notamm1mt aux ressouces de ta popu-
1at.ion. J]autorit-ê locale .pouvait ensuite. nn bier'I r~
partir la réquisition entre ics h'abif.:.mts sl.1ivanl. ln 
fortun~ r.onnuo ele cbacun, ou· bien ~e procm•er Jes 
objet.s .par voie d'achat. J..'ancienne pra.tique spolin
fririe .. prit ·ainsi Ja forme ·meilleuro d'un · imp·ot. · ltc 
gUerre réguliêrement 1>Nionné et 1pacifiqnement p4'rçu. 
Cela. permit en outre de demande~ ot de dêlivrer. ert 
ócha_nge des foúrnitures faites, óes certif!t'ttt~ réser
vant puor J'avenir les réclamation en dormnanges-in
tér~ts . Tous ees adoueissements, il est ·vrai, ne se 

· rent qu'à la longue. ~ 

Resulta do expo~to. que as requisições .militarei:: nm ter- . 
ritorio inimigo. <1.e invasão -0u de ocellP3Qã.o, repre~1enLam uma 
conquista do direito das gentes. feita a pouco e :pouco, como 
Pbserva ~f..CN'rSCll.Li a hojG apptaudida PO\' todo$ ~s interulil"" 

-
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dona.listas, lembrados do velho eonselho de MONTESQUIEU 
quando disse «que as nações devem se fazer na raz o maior 
betn e na gi.Iérr:a o menor mal :possiveb>. · · · 

•Mlàs, não é sob o aspecto de instituto de direito interna..: 
ctona.I, que as requisições nos interessam, pois. corot. fa.I , 
ollas são regidal'i ,Pelas Jeis e costumes da guerro. a.dn:&ittidos 
por esse dir~ito. Ellas só nos interessam sob o ip.Onf.:.o d·~ vista 
do dir~ito publico interno ou <lo direito admin.istrnti.vo. c::imo 
ma.teria sobre a qual nos cumpre legislar. 

Sob este aspec.to. · CoUOHARo;· citando PALJ.úz .!\~ deJinc: 

«Le·s '·équ.isitio?is miiitaires sont lês dem:mdes 
faites . par i·autoríté publique, de l)restations en na~ 
ture (}ff mt!me de· sel'vices nerso.nnels, desf,inés à pour 
voü', dans Ies cas urgents . ou extraordinaire.s, 4. l:l 
rfourniture d'obfofs nééessaires a.ux troupes ou à ·dé
fense de I'Eta.t. EHes sont plus encore que lcs oxpro
priations, une attcinte portée i'.i• la m·opriett\ nuis
qU'efüls sop.t exoreees sans ·que Ies. ob,iets rN~nis 
aíent été l'objet. d'une préalab1e indemité~. (Dl's 11,:_ 
quisitians militairl!s, pag. · 1). . . 

Fuzier-Herma.n critica á definioã'o de Haur iau. ~ Prnl'iín 
m1 t.va .r1uc lhe parece mais complet.o.;. Diz P-lle: 

.i:Au point de vue du droH. adminis tra.tif, les ré
quísitions militaires sont :une sorte d'expropr iat.iori 
"''appliquant a.'-li:t choses mobilieres. Pa-r certaifis cu
Lés, les réquisitions ressernhlent à une oontribuition 
'1irccte dr. relpa.rtition, mai~. çc qui fait. p~nchet" la ba-

hlan()_e du côtá do l'.eXp1•oprmtwn, o est qu1ll y a dépo.c;
i,<E>.SSion fot'cóe ~t io.<lemnité. (Hauriou, Dfooit ad'»'l,inú1-
11•atif. pg: 602). lTno tell e- définfüon toutefoi~ parait 
incomr>léte en ce qu'ene ne cornprend ni la réquisitioll 
rl13 services personnels, ni les dispositions légales · rr~
.lativei. aux grandes· manmuvres ()lnd permet.tent 1'<11:
cupation des pror.>rfoMs privées, sa.uf .l'aLloca tion d'in-
<lemnités pour los dommages qui y sera.ient CO.HSt;s , 
l~Uc 8'3.ppliquG ma.l. d'nutre .part, au Iogemont·, nu 
cantounem~nt e!, à ln. r:onscriptíon des chevaux et voi
Lu.ros. I.a rl'!quisition nous semble devoir . êf.re plutot. 
définif.' ; la ?)ente ou. le . lm!rtf/e fO)' cé d e chosc~ nu dr. 
services, dont le caa·acte~·e oblfua.toiTe riécouf,e da.<: l>l' 
sm:ns de la rl.r'ffensr natirmr,1.e~. (Répnt•toil'(', \ 'ol. ;~ :? . 
pag. 839.~ 

E.ff'octivamcnle. fü;ta: rl€Jfinicão é tflll.i,t> precisa. el}Offil1lel~l, 
não só do q tw n de Hauriou, corno fnmbem do que a de Con
clmrd, acimn citndn. Nii.o :tia duvida nuc a t'C'fJUiSi cüo se f.l·u
tluz ni-: vczoi; om uma venda f orçada., oonw, por ex('ffi(l/11, 
.-1uando tom· pnv obJ.eaLo cousas oonsumi\'oi~. ü outra~ \'01.0~ 
L~Ol'I'eSpondo Ü !OOlll}l\O forçndn QO OOlH!l\S OU ~()rvj~OS, . Oíllbrl:;I 
;flgiUmndn!3 Pfltt n<iceAA!Q!lQ~ da. cie.fe.;;.~ nnci~nM, . · 
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«No . estauo a.ctual do direito publico - .bem o disse ·o si-.. 
Cnlonel Bucha.f<'t na · .ii.Jst.ificncão do projecto ora submett.ido 
ao 11os::;o cst1.alo. - em todas as nacões, este fu .. ~ .~inattlàt'e ap-
11.:u:n''º const1.I umdo.:. on_t favcH· çlq Estado, um mod<1 do aequi
~u~an <'Xl.:·C?Pch~!i,al,_ PJ!!'P!!l, • legifJmo e i·cg1u1lar; l\ ao mesmo. 
l<'mpo, gra<_::u; a npropriaçuo,. · pelo Esta.do. dos stocks, com-'· 
ine1:cíacs '~ agricolas, P. uma·· llarreira. que se contrapõe, nos 
pm·1odos . cont.nrbados e no moment.o opportuno. á especula-
1:fü:> rapida e far.il"tlent.c dc$cm-ol\'idn, pelo Jogo falseado da 
l<'i da oi'forla e cfa ·p1·oeurn. O Ei-tado C!X<i1·cc cutüo um d!
rnito de ap1·opriaçã.o. p01• lhe não sel' possível~ desde o tempo 
dn pn:i:, custear· {lS · despezas n~cessarias ú consLit,uiçã.o de to
rlr1s os stocks que . eLle t.C?l"6.., rfo consumi.l', durantr' o t~mpo in
ilr>(l\l'minado dA uma ~lWr't'a r·\·cr.:tual,, para a salvação com-
1num ; .mas empcnhn. a proprin bonrn. da n:wão conttahfodi) o 
c ~ompt•omisso de in<IP-nmizar éQllít~t.ivament-c a~ cousas rc-
q u isit.a.cla.s. > · .. 

A esse dirnito "' Íng·uJ:.l.l'. roconhêddo pot' quasi t.odm3 
ns nac·oos. o <n.lc 1:mcimt.I'a fundamento no estado- de necessi
dnd<l. não pôde SCI oppor a Constituição Brasileira. conforme 
o rAconh~ceu o l~gisl:ldo'!' do uos,;o Codir;o Civil, coosagr:m
do-n no nrL !'í!H <lc1'1.e. Repclimog as .iú. citadas pala.'\'ras de 
.roiio Lui?. Ah·<';; : «0 csl.n.do de g·uci·ra e, por :inaJogia, o de 
1:0mmoçiío inf.cflt.ína, nos q,ll.acs a lei de salvaç::í.o publica. im
porn. não podem fica.r -subordinados a formalidades judicfaes 
1··. dC!longn.1'. quo n sif,uae-ão . que os define não eomportaria. Se-
1·i:i nbsurdo ~uppot• que a. Constituição, instrumento .de go
n irno ,. de co'nservacão nacional. podesse sei' um cmbaraoo 
a medidas. inrli~pcnsavei::;, imprescindíveis o cssenniacs ai pro
JJria conservação ,da Nação (:;ucl'rn) P. no rcst.abelacimcnt.o da 
01·dcm publica t• do impcrio d~ propri:i. Constituição (eom
m~ão intestina) , Gomo quer que se.ia, o texto do Codigo não 
f('t'f.l' o .preceito .constituciuab . . 

1'fM, dir.-sC", o Codigo Civil só coi;it.a do uso da proptic
•ladCl particulnr. o que quer dizer -que só t.ratn de oousns não 
<1onsumiveis. pois o luso das consumiveis os oonSõmo e, por
ln.nLo ci::sA uso imporW. cm compra forca<ni. ou expropriaçW.o. 
o esLtt. P.;;tign indemnizncão prtlvin e não posteriorment.e, coma 
n <rne i:;c fará cm conscquencin. da ·requis1cão. : 

Em primeiro lot;;a.r ctHnpt·e obscrvnr .que muitos juris
tas . lm que cn1 nndem quo u. dasa.propriacüo só diil roSJ?eito íi 
propriedade immo"el. Essa al'firmacilo. ()n(,ret.nnt.o, n:.i.o .pn.
J··~cc acertada. l\fas, embora t~ desapropriação i.::e.ia relativa 
lnmbem aos bens movf!is. p<>rgunl.a-se, a regra du indemni
:.'.acão pró\'i:t foi clict.ada ~·' pnra o ~stado normal õlh mesmo 
1>Drn o est.nuo tlc guerra intr.rnar.ioual ou civil? Não pn.rec~ 
rnlm~s~iYcl qualquer ouvida na reisposta n esta interrogação. 
Como ~e1•ia pos::;ivol ~orrm· o Exet•dt.o Nncionnl n rmfrentar 
1.1 ihimig:o im'oiior. se poílesso sor detido na :;ua pit~sagem, 
pl:'lo.s prop1•ietarios dns ter1·~s a uípa:cssar? . 
'- Como no~nr a esso e)."'erc1lo ·o d1re1t.o de se npropr1ar sem 
cttJ1P11$ti.~ ~ tqrnnlU(!a.des, ~e t~~9 quapto fçir neees~ario QO. 

' 
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:seu trarihpGrle mais rapido e á sua alimenUtção;; de acam..
par em fazendas ou se entrincheirar "em cidades desalojan
do os pro~rietarios das casas, se elle vae defender :.i. P:itri•L 
contra a @al marcha o inimigo? 

Entt•ndcr que a Constitluicão · ~ um embaraco a isso, po1·
que ex1gc que não haja desapropriacão êtn hypothese algu
ma, senão mediante ·indemnização prévia, cí um contrasenso, 
póis imJlort.a achar que a Constituição é um embaraço à dr.
fesa da Naç:ío; 

As requisições podem ter por objecto, pót'tanto, cou
.sas inconsumivets. e cousas consumiveis e até mesmo 
prestação •Je servicos pessoaés, sem que contra ellas se cu-
contre .amparo em dispositivos Ja (Jbustituição. · · 

· Quer isso dizer ctu~ uma lei c!e ~ ·equisioões desde que só 
disponha sobre as me~1rins para os casos- do- mobilização dé 
forcas ~rmadas, em tempo de guerra ou.. de revolução, se~:i. 
;p~rfeitamente' constitucional . e, conseguin\ementc, que cons
l.ilucíonal (i o projecto do Governo ora submetido ao nosso 
e::tame. . · 

Esse projccto moldado na. legislação fra.nceza, é o mesml) 
no seu conjunto, acceitavel.. O seu maior. defeito é, conform~ 
notou a Commissão de M'arinha1 P. Guerra, descer a detalhe~, 
:nais propr1o;; de um regulament..o. Terr; além <lisi::o, gTaVi)::t 
falhas de redaccão, muitas dn.s quacs for·am corrigidas P<.>1' 
emendas. rfaquella~ Commissão, que t::unberr. se mostrou receio· 
sa. de permittir a requisição de serYicos pessoaes durante a. 
mobilização em estado de sitio. 1parecendo-lh~ que seme~ 
lhante permissão é inconveniente ~ até ir.esmo inconstitucio-
q_al . Di~ ena: _. • 

.:O Codigo· C'ivil, como se verifica do s~u art. 591, 
propositadamente transcripto neste parecer, manda quo 
ilS aulo.l'idades usem tambein da propriedade pilrticula1" 
para urna posti,rior indemnização, por ocaasião do es
tado de sitio, decretado pnra debellar türa• ~mmoção 
in lPs~ina. · · . · 

E' de Mnvnnienci:I, pois; que n lo-i de rl!quisicões se 
app·liQue igualmP.ntc n i'!sse instante excepc·ional da vica 
tia Nação. porQuanto a. ualureza e dimensões da re~ 
volucão. ctue ~e precisa reprimir, podem acarretãr a 
mobilizncüo. sinão de todo, no menos d-0 p~J:>te <lo EJ:er
dto Nn.cio.nnl. A' ·mobili7.nçúo devo corresponder o di
:·ei.to dn rcquisitnr, pôt" parto dns nt1f.oridades incüm-

. hida$ da defesa da ordem. 
A Commissüo do Marinha e Guorra tem de dizer 

sobr\l a l~onv<'n innci a- rio pt~o.i ecf.o, olhando n faoe mi
litar que ellr. aproseiiln. Escapa no s~u eRtudo o lado 
~onstitucionál, que #.P.m .Jo ~f!l' npi·ccia.do pela dout:~ 
~ommissilo <le Comutuicãt1 o .Justiça.. Entretanto, pol'
que nl!:o onconlrc . e<1nvenier.cin no. 1adopçlio de .uma 
medi~}\ contidll nn projer.to, kS lt>Y~<la a .,julgar qut:1. 
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contra ena Lambem se insurge ª' Con!Jtituição da Re·· 
publica. 

Diz o proJccto no art. 37: 

~Não scc·ão requisitados: 
· - -1.º A .vres~lto dos sorvicos pessoae~ dos 
maiol'.'es de 50 annos.;) 
Trnla-sP. cln guerra e de estado de si'.tio. Si os ser-· 

vicos. 1as pes;;on.'l dn mais de 50 nnnris não podem sel'. 
reqms1t.ado.s. o.. eont1·a-rio s1m.rn, os c!a~ pessoas, qua 
aindn . não ntt.ingiram es:sn idade, poder<in sel-o. Em 
tempo comprehendP.-se .a ncce~sidacle d:t disposição. 
Em ll.qtndo de .'lítio, ,:! parn. so reoci::tr n sua. appli-
()3Çãll. . 

E romo' :v Commissfto de !Wnrinhn 11 Gne1'1'a queira 
dispensar-se de .rfar os n~otivos porque julga inconve
niente_. a dü;posic;ão eitaca, na pat'te referente ao est.'l
do de sítio. aborda, com a devida. venia., p.rompro :i 
acat.a.L· a opinião dos illustrados cons!.itucionalistas da 
C'ommissão pr'epo!:'t.n :ifl '~:::t11<lo des:oms tf1'..e!lti)f's, o ladu 
qnP. mais fncilrnontr. justifica o ·sen Vot() conf.rario ::í. 
medida. · ~º urL SO da· C()ni;tíluição dclermin::i. qua o Poder 
Executivo I•'ederal r·eslringi,.-se-lm nas medidas de 
rcpre~são contra as pessoas, ·cura.nLí\ o estado de sitio, 
a impor ::i detcn·ção em Jogar• não destinado aos réo~ 
rle crimes communs n o rlr!-lterro para. outros sitios lfo 
te.rritõrio nacional. 

Essa restricção, fol'rnulatla. de modo tií.o preciso. 
im'P~de. tm ntlo, qu!' contra os direito~ pesE1oa.es sain. 
decretucln. qunlquúr oull·n n~t.:didn de e:teep~ão ? 

Si a illustN'l Cottl.missão de Constituição. responder 
pelo. affirniativn.. será o caso de emendar o at't. 37, 
para. deix:ir ~- exigcnci:i da prestaQão do serviço pessoal 
sómente em tempo da gu('rr~ : Si a medida não contra
riar o espirito () ô tC'xto flonstitucionn~s. a Commiss!Io 
<le Marinha e Guerra opina, entretanto. ipor sua incon
''eniencia, ~alvo !li n prestar:iio rio serviçn é 4'xigida de 
pessoa .. f1U€' no momonto já exerc:ia a funcção ou CQl'go, 
a qu r- Sf\ referem vaTJr,s arUgos do pro.lecto .> 

Nlin pa.r ece QUP o nrt. 80 da Conat.iluiçllo impcçn a re
quisiçlio <!o sel'viço!'l pl'i:isonfli::, r•m c:i~o cl11 mobilizai:ão d" 
!orçai'! nrmadn~. durnnl" o c!'l tncln no sif.iõ. Ea!';e. artfgo só 
c\Jidll dns medirin!I de rcprC'!IS!In qu<'. llôntra M pMsons. ·nodem 
F!Cr empregadas polo Presidente dn, Ropublicn, d'Urnnte a. sus
p1Jns!10 dns garanti-:i.'l r,onsf.ituriomies. Limitam-se ~lias ú de
tC'nc!to em Jogar não destinado ao rrlol'I dí! r.rlmes communs e 
ao desterro par11 outros sítios 110 t.erritorio ·nacional. · Mas, a 
o~igencin ou rer11.1isir;.fíp c!a pre.<:façifo de sefY iQos pcseoM~· TI!O 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/0912015 15: 12+ Página 27 de 385 

se confunde eom medidas de· repressão:..._§ oousa rn:uito di!fe
rente ~ cuja exclusão não podia ter p:N?··.~cupadn o espirito do . 
IP.gislador oonstituinte ao formulair o art. 8f1' da Constituição . 

.Acréditamos que. não seja )nconstitucional a reqüisi~)to 
d~ serviços .pessoaes ·durante à mobilização em· estado de si
tio. mas não ha negar quf\ são fundadõs os receios manifes
tados pelai <loutn Commjssão de ~Iarinba. n Guerra, de que se 
nossa. abui:;ar de semelhtmte faculdade excepcion8<1; de ®P. 
se possa ctena usar como instrumento de perse~il)ão poli
tica. 

Do propriô estado de sitio muito teem· :ibusttdo os go~ 
Vêrno; de mod-0 que é de :prever que viesserr. tambem a abu
sar do direito de requisitar se~ico~ pessoaes· durante essa. si- .... , 
t.uação anorrnal. N~st!'! ponto. ~stsamos, pol'tanto, de accôrdo 
eom n donfa Commissão de Marinha e Guerrfí e :ic.ceif.amos a 
sua suggestão do· só antorí:r.ar a · rein1isi~ã.o de ~erviços pes
S<'..aes. em caso de mobfüza~\'to r.ftlll'ant.e· O '5itfo, doe pessôas que 
ao tempo já. os faziam habitualmente no exerc1cio a~ !ma 
J)rtJ.fi~SfiO P (Jrú:t.ndo r~SSl'.!S ~('rvii;-.ns forem .indis:penSUVP.ÍS ::\O 
transporte das f.orcas. ou ~s suas operaQi'Jes. · 

·.Para. ~tt.ender a ·essa ,pondc..ração da <'fommíssão de Ma
rinha o Gti~rra. -e para· eliminm- do p'rojeof.o disposioi'.ic$ sobrl' 
detalhes, us (!UM!:' só figurarão com propriedade nos regulo.
ma.nfos que o Governo devem exped:ir. õem como, pn.ra. me
.luoru1' a fôi•mn <lo mesmo pl'ojec!.o, pi·eforo a Commissão dn 
Cnnst.ituiçfto 0 :Justiça. em ve.,, .de offerecer uma série dn 
Pnrnnd3,s, aprcf!.c:lntar o ~egu~ntc:i substitiutivo 1para. o_ qual pede 
a appro'Vn!:ão da Camara. depois de ouvida. novamente a. douta 
Commissão d~ Mnrinhn C' Gne1·rn,. a quem o a~sumpt-0 t:int.o 
i"lf,êl'Cf>Sa. 

O Congre·ss(} ·Nacional decreta: 

. TITULO t 
01sp0siçõES GEMES 

Art. L" São permittidas as requisiÇões de tudo quanto 
fôr indispensavel para oompletar os meios de aprovisiona
mento e trnnsport.e das forças armadas de 'terra ou mar. 
quando total ou paroialmente .. mob.ilizadas, em. virt'!Jde. ~o 

.. estado ·de·· guerra ou em · eonsequenc1a de commoQiio mtes.t1.
. na. f' C'Stmlo di; siti1l (Codigo Civil, art. 591) . 

Art. 2.0 O Poder Exec.utivo determinará, poi• decreto, ~ 
dia em que dever:.\ comecar, cm todo ou em po.rte do terr~

- t.orio naoiono.1,- a obrigação de oada pessoa attender ás requ1.
s içües feitas po~· autóridade eompotento e na-f6rma dest.a lei. 

Af'l. :1.~ Nenhuma. 1·equisicuo poder~ ser feitA ·sinoo po1• 
0scripto :t\ assignadn. pelo requisit11nte, oom a deolarao~ ?o 
po»to, Qargo, qu~lid~dç on funcçi4o,. que lbo .:ionfo1•e o dir&JtCI 
<.te f~el-:a. 
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. At'L. li." q requisiL~1~tP- i5 obrigado a dar ao requisitado 
:remho das coisas reqms1t.adas e entregues. , 

AI'L 5." Todos cs fornP.cimentos feit.os cm vid.ude de re~ 
q~iSiijÕes diio direito á indemnizacão cotrespondente ao vniot: 
<lo damno ou orejuizo :PQt' · éHas ca.tísado ao requisitado . 

. Art .. º:n. O l'lil'r>il0 de· 1·cquí~it.ar sc-1•:í. PXN'cido p~la. :rn
t.01'1dade militar, de t.erra ou mar, segundo o seu objecto. 

Art. 7.º A f6rma das requisiQÕes, o processo das in
demnizaQões P. :a.s regra!> segundo as quaes devem ser estas 
calculadas, serão ()Djecto de regulamento, que o Poder Exe
m1f.ivo éXpedi1•:"t, e nos quacs designará as autoridades mi
litar<'s competentes .1.1a1·:i ordenar· fl executar as i.·~quisicões. 
bem c0mo as pessoa,; <"i>t.t·a-n!Jafõ , uns quad1·0 . .:: do 'l!:"X"err-ito e 
da Marinhn. ii.s qunes podcr:í ser ti~legado o direito de re
qn isitar. · 

Arl .. f{" Em tempo de guP-rt'a. o Pod<~r Execut ivo pode
rá roquisit.ar, cm todo on em parte do tcrritorio nacional. 
t.udo q':mnto i'ôr necessario á alimenta~ão, abrigo e vestua-
1'io da população civil, bem como o que fOr ·preciso com<> 
combust.ivel e meios,, ele illuminauão das cidades, viUas, po
voados e respectivas casas. ]41Ssns .requisiçõe.t: serão feif.ait 
vel:i mesma fórma, segundo a mesma regras e com as mes.-. 
rnns garantias estatlelecidas nos· artigo~ anteriores. 

Pamgrupho tmíco. o Governo as ordenará e execufarli 
por· interme.dio do J\linist.erio da IA:g~icult,ura ou por outro e 
pl'lüR rmipectiYO!: delegados que para il"-i;:o forem dP-sign~d~s. 

TITULO U 

.i\l'I .. H:' l':~Lãn >;1J.i1-1iLos á rN1ni~kiio; 

1 º, ·o alo,jamento e o aéànt.onamento nns cs~a$ dos 'par-
i. i<-u lares : 

· 2~, a nlirncnta(Jão diaria. das t.ropa;; alo,iada3 nas habitn-
'.:Ões pnrticularfls, na proporr,:ito dng 1·ncm·l'nr- <lo>; i;;(luiõ donos 
on inquilinos:· . 
. 3º. o..S viv-.t'Oii, · forragens, combusLiveis, meios d~ illu· 
minução e Llülha. para. a cama das t.ropas; 

-iº, os meios de atrelagem e de transporte de qualquér. 
espccie, inclusive os navios maritimos e fluvia.es; os ca
minhos dê forro o o material do transporte aereo, com o seu 
pessoal e suas 1installn~ües I' ·clepomlencias: -Os 1'ombus~!veis 
(~ fonl.<ls do forc;a. motora, assiro. como. todos os ma.ter1aes. 
moroadorias e objecto~ acmuoulados, para o omprego+ n:\ 
n:qiloraoi'io o extensão da.s linhas do transporte; 

f5.•. o material, a~ machi11as e as ferramentas neoessa .. 
rias 1\ construco:l.o, rop"-raoüo e demolição da!!! obras s o~-· 
i:pü1J::lpsi1 ,q~gup.dq_ ~s ex:ifie~etas · QQ sf)r,vlçtt mUttitr; · 
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6~, ª.s ins~allaç~es _indusf.l'facs de qualquer cr~tegoria, ag_ 
emprczas agr~colas; mm~ de· oombustl'\teis, instaUaQ6es de 
~orca hydrauhca ou elect.r1ca: todas essas .sómente em tempo
<le guerra p~r ordem especial do Minist.erio da. Guorra. ou 
comtnandante. em chefe das _tor-0as cm OPGl'.BOl:ies; 

7•, os guias, mensageiros, oonduetores de vehiculos lli.p
pomoveis ·~ automoveis, assim como os operarias e serventes 
:neçessn.rios tí. exeeução dos trabalhos do interesse. militar; 

.8ª, o tratament.o ~os doentes e dos feridos em- casas dn'l 
part1cUlares; OS med1camentos, obje~t.os d<' curativo e O! 
instrumentos '> medicina· e cirurgia, existentes no nom-
m~~; . 

9º, as rnaterias primas,· pecas isolndas objeck1s fabrica
rlo?, iBstallações, :f'errame.ntas I'.\ maohinas,' necessarias á :fa
hr1caçao e ao concerto do material de fardamento, equipa
mento, armamento, acampamento, arreiamento e dormitorio 
das tropas; 

10, as rêde,; teiephonicas e teiegraphica~, com ou sem 
:fio, assim como ô respeetivC) pessoal; e, 

1 i. tudo qmmto. embor:l não indicado ri.013 numel'os nci
tne. fôr neoessario áo serviço da defesa da Na~o. 

TlllTULO m 

Arf .. :1.0. O alojamento e o acantonamenf.o serlto requi
~ilnveis segundo as f6rmas e condições que foI"om determi
nadas pelo Poder Exoo~tivo nos ·regulamento~ desw Jei nu 
·em decretos êSpeciaes, observadas as seguintes basês: 

1", o aloj,amento e o acantonamento nas co.sas part.icula
)'es não serão exigidos; sinão em casos de insuffiaumcia dos 
edificios, inslailti.ções e torrPnos pf.l'f,ntH:1mf.(\~ lá Uni:io, !los 
Estados ou aos municipios. · 

2ª. os moradores das. casas- particulares oonserv::t.rão 
·i:;empre, para si, suas familias, empregados, opernl'iOs e crea
doa. os eommodos hi<lispensaveis. · 

· 3", os detentores de dinheiro da Uniü.o, do Estado oU: 
do municipio, . serão dispensados de fornecer ª'ojamento 
quando as respectivas -r.nixns estiverem col lornrl:ui om i::'m 
dott1icílio: • 

4", são tambem dispensadOIS de fornecer alojamento os 
esta~eleeimenLos bospita1ares e . de assiste~c~a, os retit:os. da 
velluce, bem (lOmo as comm\lmdti.des rehg1osa!': femmmas, 
ú!. pensionistas de m.Ülheres, e. as mul1ber-0s quo vivem sós. 
salvo o caso desse tratar de aloJa.ment.o .pn.ra outras mulherés 
q~1~ ta{!!bem vi-...:am sós ~ .hajam Bido expulsas do seu dotni·-
c1l10 po1· necess1dades m1I1tares. . 

· iP, só na. falta dR outros ·requi!i.ta.c.los para . alo,iamento 
e "cautof:1.amepto .o :"~mfefli~ ·· dos t,'IUe"Rie1, ~· · e~J.fjo]~~ " 
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~onst~ucções· C!nde funccionn1~n emprezas i11dustriaeSj, eom .... 
merc1~es e. ~r1col_M, os e.slal!;!H'Os de eonstJ.·uc~~ãu e officinas. 

6 , alem da mdemn1rtaÇ<iO pelo 1'ornccimonto de aloja
mento e acantonamento. tcrã.o os proprietarius ou inqu i
linos direito á jndemn.ização pelos damnos ahi 1·esultantc5:i 
para as suas propriedades ou coisas. ·~ 

Paragrapho unico. P'oderú ··ser raquistado, pela propria: 
:.1.utoridade militar, alojamento ou abrigo para as .popula
ções expul90s dos •eus domiciilios por n~cessidade~ da de
fesa ,nacional. 

'l'ITULO IV 

IH llEQUISIÇÃO D!: ANl~tAES l'J v.eartcULO.$ l"PC1'$SAnJO~ "º 
TRANSPORTE DE GUERRA ~ 

.Ar~. 11 : A requisição,· que deverá ser ·pi·oparalia cm: 
.tempo do paz, de amma'"s d~ sella, de tjro ou de carga, assim 
·como a. dos hippomovcis -1~ auloriwvcis· nece.ssa.rio!" :io~ trans
portes militares, será regulo.mentada pelo Podei· Ex:ecuf. iv,.,. 

§ 1.0 O preparo a (flH' se refor<' o :.u·f.igo cnmd.~Ur• .·· 11r~ 
roccnscam<mLo o cltts:;ifo·ar:~o ·tios attimac,_:: e vehil\Ult1l'i e nte 
í'ixacão das quotas com que os~municipios deverão concn1·
rcr em caso de mobilizai; ão. 

§ 2.· Nos muni,,jpios indicados pelo Governo i'il'r-se-ha 
o recenseamento dos animaes e vehiculos e::t:istent.es, o qi;at 
ti.erá revist.o nos prazos IIl;\rcados })elos i·eh'1.tlam<'nfo!'I d<'~f<t 
lei. · 

§ 3.• Para esse recênseamenlo e suas revisões pariodicas 
'.Poderá o Gov~rno Federal entrar em accôrdo com o~ g<>ver
nos dos Est.ados e do3 municípios. 

§ 4.'" Feif.o o recenseamento o Ministerio da Guerra mau
tlará proceder á clae5ifieaoão dos animaes e vehioulos utili
rlaveis pelo !Exetci to, organi:iando . ~s respectivos mappas . e 
<letertninando para cada região m1htar a quota d,e fornec!
rnentos dos dítos animaes e vehiculos, nos casos de mob1-
liza.çâo e repartindo as contribuições por .mun!oipios, de ac
côrdo com as informacões dos commandantes das rcspectivs!'l 
~·egi()es. d' . _ 

§ 5.º Dos r~gu1a1!1~ntos de~la lei co:qstarão . is:Qos1coe~~ 
Mbre a fórma, condlcoes e systema de. mdemniza<'ôes .dll_, 
-;requisi~ões de animaes e vehiculos. c9' 

'rr'.rULO VI 

. . 
Arf,. "1 2 . Hegcr~se-ha por dispnsiçõe$ e.!'lpeciaes do:s re

g-ulamentos desta lei a requisição dos apparelhos de trans·· 
;porte aereo, das suas estaçõe!! e materiae:a e dos eerviços, 
!}o respectivo p~!J."al .. 
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TITULO VI 

!>A~ ~UlSiç;ÔE~ DAl5 VIA~ FEl\RllAS 

· Art. iá. Nos casos previstos pelo . art.. i • desta lei, ~~ 
· e!Dprezas 'Cle .• est.~·ada~. ç!f'\ rerro_ s~o o!n•igadns, mernantc .t·cqui- . 

1 ~1çao,. a pôr a <hspos1çao do Mm1ster10 da Guerra o ~nJuncto. 
<l!>S -seus -rctmEsos cm .~1lerial n 1iessoal, inclusive <18 cdifi
c1os das csta~~ocs ·~ <t ' ' J:t ·peema11cn~c:; as ~uas fontes de eu~t·
gias ·e forç.~ . motora; as suas ofíicinas, mate~iaes armarcna
dos e provisões uteis á ex,plora<;ão das rêdes; as linhas. teLe
gra·phicas e tc·lcplJOnicas e us (~star~úes ele feleS'J~aphiu. · ou-
.telephonia sem fio. · · 

§ i,º Em 9!m1lo de guerra, poucr~ o Gow~rno. quan{lo 
Julgu~ indispensavel, decretar c1ue todo o serviço de viait 
ferreas fique inteiramente subordiná.do á autoridade roili-
.tar, sob a direcção geral ão Ministerio dá. Guerra. ·: 

§ 2º. Neste caso ou no das requisições feitas pelo Mi~ 
\1isteL'io da Guerra, v pessoal e <> material ·<ias eskadas r.lc 

· forl'o ·poderão ser i udifforen.tc.in~nl.c cm(lrc~:HJos s1~m distin
ccão da companhia ou rêde, - em todas as linhas · ·que o 
interesse militar aconselhar. 

§ 3." O .M:inisterio da Guerra determinará a organização 
·é preparo de batalhões ou c9mpanbias isoladàs para o ser
;vioo de viacão fcrrea de campanha, inclusive para os de en-
genharia' ferroviaria~ · ·· 

· § . 4." :Ots ·rá;ulaunentos desta loi. tlctet'illiuarii.o n 'fôt•ma 
:o condições da requisição das :vias ferreas e . o modo das in-' 
'.derilnizações~ se~ndo fabellas 9.Ue o :Governo es~a.b~lecer ou 
de accurdo com· os dados que fixar para as avahaçoM. 

§ 5." O Governo poderá. celebrar desde logo. convenções 
' com as emprezas de esti·adas de ferro . sóbre as tarifas ~ 
'indemni:ia~ões .,.pelo serviço militar, inclusive para oi; trans
,portes estrategicos. prepal'i:ldos em tom.po de· ~·· 
. :§ 6.º Dà suspensão o•.i paral:vsacão dos transpor.tes com-

'merciaes, cm tempo de guerra,. não resultará direi~o a qual
~uer indemniziição. · 

TITULO vn 
.. . ~·... .. - . - .. . . . . -·· . "' ' .. ' 

· · DA .R'l::Qtil SlQÂO DAS RioEs 'l'EL,EGRAPKtCAS 1: ~JIONio:t·s 

Art. H. · Em tempo de. · guerra. · e mediante requisicão, 
todas as tildes de telegraphia e telephonia, com ou sem fio, 

. inclusive· os· cabos submarinos costeiros ficarão sob a · ad
miniistracão do Ministedo da. Guerra, . q·Ué dispo1·á do sou pes-
soal .e material ·e regulará a sua e%ploraQio> . · 

Paragr~bo' unico. ·um serviço espeeial de telegta~hia 
fufütar · será o~nizado, desde o · témpo de paz, cot;n pessoal 

,, habilitado· para a . direc.ção .e a parte technica do mésmo. 
\, 
\ 
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1.'lT'.ULO VIII 

t 
DA l\EQUlSlÇÃO DOS .ML}IO$ DE TMNSPOl\TE. :Ú.'t.n!'1'1M(l~ 

. . Al't.. -15. A requisicão do navios mariLimos, qualquc!' 
,qL1~ seja a sua tonelagem o inodo · de .propu1Isão, inclusive 
embarcações e apparelhos fluctuanies de toda . a espeoie, 
he1n como a ·das respectivas f.l'i[>ular;õe.;;, a de t.oÓo,; 1)!-; ·~.sta
leiros, docas estabelccimenios e do seu pessoal, e dos ma
t.eriaes. apparclhos, nieronllo1·ias e -0b.icctos cmprei;adus tia 
navegacão maritima, será exercida pelo M.inisf.crio da Ma
J.'inha ou. seus oo!egados ou agentes, especialmente 110-
·meados. . 1 

§ 1.~ Os bens marítimos susceptiveis de requisição são 
os <JllO pettcncem a sociedades ou cidadã.os brasileiros e os de 
~01.acdades on cidadã:os estrangeiros, dependentes tlc paizcs 

·'Cuja. legislação a in·evcem nas mesmas circumstancias . 
. § 2." As i·equisiç-Oes maritimas serão regidas por dü;1>0-

":;;içõcs ele um regulamento especial que o Poder Execut,ivo 
expedirá. . 

·§ 3.º Emquanto círcumstancias excepcionaes nJ.o exigi
rem a administração e explora(~ão dil'ecta ·dos transportes m~~· · 

· · ritimoa, a requisioão dos navios to.rã sómente P-ºl' cffeito 
;submetter ús ·ordens e á fü;calizaçã<1 da. autoridaoe naval, a 
LttilizaQão llos mcsmoH. A g;ei.·encía e o trafego continuarão t\ 
ca.rgo {los .p1·0ip1·i cta~io1;,. :n~m.a1Jo1•es, eapitães ou pa lrões, coril 
observancia dns tarifas de t,ran~portc, fi~adn~ pelo Ministei·.~c> 
da l\farinha <le accôrdo . con-) u Commi~são Cent.ral de Hequi
~icões, creada por esta lei. 

TITliI .. O lX 

.1i.\ R~QUlSil,::Ko l}g }.U:ios DE 'rl\AN!!IPO!tTl'.:!'I l"LUVJA~l! t L.\CU:!l'l'IU!8 

_.\rL Hi. Em caso de mol>il iza1:âl} geral OLl putcial. P por 
Pl'dcm do 1\linistro da Guerra. os m'eios de transporte ft uviae~ e lacustres poderão ser requisit.ados, pertençam ou não a $(l

dedades ou cidadãos brasileiros. Segundo as -0ircumsfancla.$ 
e . as .. exigencias das necessidades militares, poderão ell~s. não 
obstante a requisição. continuar a ser explorados · tlelos seus 
.Propriel:irios, armadores -0u pa.txões.: .Conforme instru~\~ões 
das auto1•idades competentes, ou :ficar sob' n administração 
directa da autoridade militar. 
· " f.º As equipagens das embat'caçõt:s e dos -estaleiros B 
Officinas, das emprez::is fluviaeS OU lacustres poderão ser l'C• 
'luisitados con.iuntamentc com. o materífil . 
. · § 2.0 O Ministerio da Marinha ordenará ' o 1·~eonhecimen

to, desde .o tempo do paz. por officiaes para isso designados. 
tlaa_condições de uUlizaçiio militar da rêde fluvial e lacustr.

· . . uaci9nnl .. Esses -0ffidaes levantru.•ão .. a, o mes.mo tempo, a esta-
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tistica dos meíos de transporte. Os resultados destes traba-
1 f10s serão communicados a o Ministerib <Jil Guerra, ã cuja dis
posição, em caso <le mobiliza~ão, poderão ficar os officiaes ti~ 
l\Iarinhtl quo os executaram. · 

§ 3." N(Js regulamentos <lesta lei será ueterminatlo o n.1udo 
de cxecw;ão das dis.posições a.cima ~ estabelecido o systmna 
do indcmnizo.ções. . ·. · · · 

'TITUIJO X 

DÀ REQUISIÇÃO DOS ES'l'.l\BE!.EClMEN'fOS INDUSTRIAES 

Art. i7. As i·oqúisíções, sô permíU.idu.s ·em t.empo ú t~ 
guerra, rolaLivas aos estabel~cimentõs industriaes, para o 
fornecimento <las forças. armadas, am campanha, de produ
~tos ídonLicos ou similares . aos da fabrica~ão normal dos mt'~
tnos estabelecimentos, . e mesmo para a utilização ue s-cu pe.s
~oat. edificios, força motora, macbinarias e mate1.:iaes em de.:. 
posíto para· a fabricação de. outros productos. só set·ão onie-
11adas ,pelos 1\t ini:;tros da Guerra ou da. Marinha. · 

§ 1 v Desde o tempo de paz, os Ministros da Guen·a e u;i 
:Marinhu, mandarão proceder á cstatistü:a dos estabele~inH.m
fos .indutrtr1aes, susceptiveis de serem requisitados em tem11n 
de guerrar para garantir as fab1·icações uteis ao E::\:·:?rci(.o ou 
<i .Armada. · 
. ~ - 2." Os rcgu.lamenlos que o Govcmo expedir conterfü.1 
i:lisposições es,peciaes sobre as requisições dos_.estabelecimoH
' ·ºs índustriaes e a administraoã.o e funccionam_ento dos mes
m.os sob a directa i·csponsabiHdade da autoridade militar ou 
'5Ua fo;calização . · 

1'1TULO XI 

DA REQUISICÃO DOS RÉcunsos AGRlCOLAS 

A.L'L. 18. H.CgGr..:.sc-á. pOL' . disposições· regulamentares cs
l.lC~iaes a rcQuisiçã dos recursos agrícolas, só permit.tida ~m: 

, tempo do guerra.. . · · · · 
§ 1.° Fica o Governo autorizado a crear o Serviço ·de rc~ 

~astecimento, ner-fifinisterio da Guerra; confiado a uma com .. 
missão central, com sédc no mesmo ·Ministerio e commissôcil 
l 'egionaes, uma em cada Estado e uma. no Distrioto Fedo1·a1 .. 

§ 2.- :Essas comrnissõcs desde o tempo de paz, pcomove
·i·ão o levantamento das estatisticas. dos recursos agricolas con( 
u~ {JUacs canlar as for\'.as que se empenharem na' guc1Ta. 

§ 3." E' facultado ao Gove1·no Federal entrar em hCcõrdo 
~om os. Governos dos Estndos õ -cmodo a obter· a 00Ilabora9io 
i:lestes pnra a organ ização dessas cstatisticas · ~ o seu au,:11\() 

·nas requisições dos recursos agricolas·. - · 
~ . . . \ ' . - . . • ' . 
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rrrruLo xn ·' 
DAS ISENÇÕES 

:Art., i9.· Não serão requisitadns: 

.449 

iº, cs vivert1s destinados ao consumi> da fàmilia durante · 
11m mez; · . . 

2", as forragens dcstinatlas á alimentação dos animaes 
'durante quinze dias; . 

2", os materiaes, mercadorias e objectos destinados ao 
!uncoionamenlo norma! dos esta:be1ecimentus indu:.Lr1acs, nã.o 
requisita.dos, durante tres meze~; 
· 4", os meios de transpor~s dos medicos~ cirurgiões e pa.r-

j.eiros; . · 
:;•, os bens immoveis e moveis indiapensaveis ás obras de 

:Caridade e assistencia; 
6º, . os hem; de Qualquer natureza de uso dos agenlcs di~ 

plomaticos e consulares dos paizos que concedam igual iscu.
ção aos agentes diplomaUcos e consul:i.1·cs tlo Jjrasil. 

§ 1.º O domicilio dos ausentes, não 1•ep1·cscntauos, só po
ãerá ser requisitado em tempo de gueua. e na 1alla cfo outro. 
~este caso a autoridade civil devel'á- p1•oecucr á. auol'lura do 
domicilio ao Sét: fechamenlo, bem como a i·elira.ua das mer
cadu1·ias, coisas o objectos requ1sttallos, na vi·c:;cuça Clu duns 
te.,temunhas, lavrando-se do a.e to um termo. . 

§ 2.º Nos casos de mobili zação, cm !!Onscquencía de com
ínôção inlestinà e estado de sitio, os serviços µc1>suues só µo
dem ser requisita.d.os das pes:sôas que a.o tempo já os 1'a:mun 
DO exercicío habitual do suá. p1·of1s~ão OU 01f1ciu, Laos como 
~~ dos copdu_otores de vt:hiculos e outros. quando esse,:t scr
'lços fo1•em mc.llspensave1s ao transputle - ou manutcui;ao das 
forças arn'ladas. · 

TITULO :XIII 

DA EXECUÇÃO DAS REQUlSICÕES 

. Art.· 20. As · requisições serão dirigidas ã autoridade ci-
vil mais graduada do logar e só em C:l!'\os exccpcionacs o ur
gentes, que deverão ser justificados, far-s9-ào directatncnle ao requisitado .• - · ··· - · · · ··· . 
·· _·· § 1.0 .A Rutoridado civil te,m o direito de cxatninnr a va
lidade da requisição e rep11rlil-a el'Hro os h.abililnles de accôr
<lo com os recuL·soso de caua um, sendo. ofü•isado. a pro\'iuen
ciar pnra que seja satisfeita no losar e dia mal'cados pelo rc-
quisilanto. · 

§ 2.º Na fnlta de autoridade civil no Jogar do rcqui~i~íio, 
qualquer eidndão poderá !lubsliluil-a. n convite dn 1·equ1si
tnnto, p11r11 receber o auxiliar a cxccuciio da rl'q11isic•'in. 
. § s.~ Vct•ificnndo quo Q. 1·cqutsição SObJ'Cpl;ja <ÍS di~po
jDibiij_dadcs ou pos::;ibiliúuuos ..:o luga.1· ou dos ~1.1uo:1 llabi lantes, 

Q. - \'ol. XIlI :.!~ 
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a aut-O~idade, oivil ou :quem a supstitua providerioiârá p~á 9 
forneo1mento dõ qu~ fôr posshrel: . ~ · 

§ 4.ª Quando o requisitante apurar que houve son~gação 
ou occultação de materiaes, mercadorias ou objectos requi
sitaveis, el:eeuta1·á directaroen.to a. requisição, levando o facto 
ao conhecimento da. autoridaçle militar superior para os effoi-
tos penae.s . · . · · . 

§ 5.º A i•cp:u1ição das requisições entre os habitantes, se1·5. 
feita, sempre que fôr possivel, com a assistencia de ·duas pes" 
soas conceituadas do loga1•. . · 

§ 6.° Compete á a.utorida<le civil qúa providenciar sobre 
a execução da requisição reclamar tio requi.sitante o . recibo 
global das coisas forneci-das· e a entr.ega <le recibÓs parciaes a 
eadà ume. das pessoas qµo cumpriram a requisição. . · 
. § 7." A autoridado inili.tar, executará com o emprego d;;. 

força as ret1tlisições ind~vidsn1ente recusadas sob qualquer 
preteltto. . . - . 
· § 8.~ Toda u autoridade ou toda· a pessoa. que, em t.emp€1 

de guerra, se. recuse ot) ~e. subtraia á execução ue uma re
qúisição, · será passivel das penas estabelecidas pelos art.isos 
.166 e .seguinte do Codigo Penal Milita1\ .. Procossada e julgada 
pela justiça militar . · 

§ 9." 'I1oda a autoridade ou. pe~soa, ·· que, em. m'áteria de 
1•equisicão, abusar dos poderes que lhe são conferidos,· ou re
cusar entregar recibo legal dos fornecimentos ou serviços re
quisitados, fica. sujeita á pena de um a dois &.nnos de . I>Disã11 
e será processada. e julgada pela justiga militar. 

·§ 10. Todo o m.ilitàt que fizer requisioão sem gualidadc 
.· !!)ara isso será punido com as penas ;previstas no Cod1go Penal 
Militar, . para os crimes de estellionato, sem prejuizo das in-
denmizações a que ficari. sujeito. · • 

TITULO XIV 

l)..,\S lNDEMNIUÇÕE~ 

Mt. '2i. o pagamento das ini:len:mizações pelos forneci
mentos "feitos ou ser-vir;os prest:ados em 'Virtude de requisições 
será effectuado segundo afi tarifas ou as tabellaa de .preoos ou 
de bases para o calculo destes, organizadas pelos .l\linisteríos 
iela Guerra e da Marinha, por proposta da Commusão Central 
~e flequisições, que fica areada, oom sédé no · :Ministerio: d~ 
Guerra. '·'· · · '1 · . · 

5 t." Fica o Governo ·.autorizado .. a crear Commi.ft6es dt 
'4.valiação de llcquisiçõe.s, uma · no 'Ministerio da Guerra t} 

outra no Ministerio da Marinha, e Sub-Commis.sóes, uma ero 
cada Estado e um&. no Distrioto Federal, todas subordinadas á 
Com'f!l.i8s6.o. Central de 11.e,gui.sições. · _ , 

§ 2. • Da Com missão Central de 11.eguisiçóes farãó parte 
obr~P~ºriamen~e uµi geue~al de div,i~ão e um viee-atmitan~e. 
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~ fotêndente d.a Guemi e um eommissario 'da: !làrinllà era
present.antes dos Ministerios da Agricultura, .Via9ió e Fazend~. 
p~endo ser nomeados, oom voto apenas oonsmtivo, um ju
rista e representantes dos interesses eommeroiaes, asrioolas e 
J,ndustriMs. · . 
.. , A~ c_omtn.~§ões de Avaliacão da.a R<u1uisiçóes e as Sub
Commissoes sera.o compostas de einoo m~s. Aquellas se
rio nomeadas ·pelos respectivos Ministros. da Guerra ou da 
~in.ba. As Sttb-Cotnmissões serão nomeadas pela Com.Mi&'
'S/MJ · Centml à.e ReqtLisições: !ESta será. nomeada pelo Presi
t1ente da Republica, por proposta dos Ministros da Guern. da 
Marinha, da .Agriculttira, da. Viaoão e da Fazenda. 

Art .. 22 .. Compete ã Commissiú> Central de Rcouuiçties : 
~· . . iº, organi:tár, parai submatter, á ·approva.ção do111 Ministro. 
<Iít Guerra e da :Marinha, as tarif~ ou tabeUa.s <le pre~ das 
cousas que eodem 'Ser requisitadas, -tomàndo em oonside~ 
::i.s intormaooes :forneaid~ pelas Commissões e SUJ>..Clommis-
~ões de Ava'1iação; · · 

2°, dar parecer em todos os oa.sos singulares de indemni
~aç.ão, que forem submettidos ao seu exan:ie, bem como res
ponder ás consultas dos Ministerios da Guerra e da Marinha, 
§Qi>re requisieões; · · 
· ·3", preparar as ínstrucçõQS e l'esulu9ães <los Miuistroi.; 
(la .Guerra e da Marinha no tocante ao exereicio do direito de 
requisiQio; . . . 

4°," e%pedir instrocções ás Commissões e Sub-Conunissõ@~ . ae ~valiacãp e resolver qualquer. consul? das mestnaa • . 
1Pdragra.pb.o unieo. As .Gommíssões e $Ub-C9mmissões Ue 

'.A valiacão são orgãos auxtlial'es da. Cotnmis8ão Cetatrol ~ .Re
Oitisições e lerão as sua.s ·funoçõe~ definidas nos reguhunent4)s · 
üesta lei. · . ~ ~ . 

Art , 23. São da. ootnpe~eia da Juati~a· Pederal e torto 
processo summario todas as causas relativas a requisieõet ml
JJtares e respectívas inder nizatJõeS •. 
. .Art. M. Fica o Governo autorizado ;i abrir os credito~ 

,Pecessarios para a exeouÇã.o desta lei. , 
.Arl. · 25. Revogam-se as disposições em contrariei, 

~ · Sala das Commissões; · 26 <lê novemb1•0 do ~ 920 .·. ~ (linha 
'Machado. Presidente. - Pt'Uden.te de M01'ae8, Relator. ...... <Jo
. mercindo Ilibas. - Amolfo A~vedo. - Mello Franco. - José 
'Bomfacio. - Deoctato Maia .. - Marçal de Esco~ar . - Vc-
t"i!rimo de MeUo. · . 

:A Commissão ut.' Constltuicão e Jus~ica aprcscnt.ou um 
isubsututivo ·ao projecto dl\s reciuisicões milita.roes e pediu quo 

· ®..bre ella fosse ouvida a de Marinha e Guerra. 
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~teriormente .j6 havia esta Côtnmisàão faUado •eobre • 
coilveniencia da adopoão · de uma lei que evitasse o atbitrio. 
prejudieial aos interesses· àos particulares, coillO aos da pro..i 
pria Nação, quanrto se tivesse de· usar o direito da requisição.; 

Essa conveniencia. foi reconhecida pela douta CommiSsló 
de_ Constituição e Justiça. Sobre a disposição, que autoriza a 
exigén;iia da prestação dos serviços pessoaes em eatado de 
sitio, ·foi resolvido que não é ella. i~constitucioual .. 
· Julga, entretanto, a Commissão de Con!5tituição e Justioâ · 
que são fundadas os receios manifestados"' no nosso parecer. 
pela possibilidade de se transformar o dispositivo legal énl 
armai de perseguição politica. ' . · 

A suggestã9 da GoDlDlissão de Marinha e Guerra · de só 
autorizar a re(luisicão de sei:vicos, em caso de mobiliiação 
durante o sitie>, de · peesoas que ao tempo Jâ os faziam no 
exereiclo de . sua profissão. e quando esses ·serviços forem !n .... 
dispensa.veis ao transporte .. das forQas ou ãs suas oper~eS, 
1oJ acceita e incorporada ao projecto. . . • 

O mesmo defeiio, que foi por· .nós notado, de descer o 
~Jecto a detalhes, mais proprios <Je um regulamento, im
•ressionou tambem a Commissã.o · de Constituição .e Jueti~a. 

· cue preferiu, em vez de .eliminar esses detallles e melhora~ a 
redaeçã.o . dos seus artigos, como. propuzera a de Marinhà e 
Guerra~ substituir o projecto por outro com uma f~ição mais 
propria a um acto legislativo .. 

C trabalho, que vae · ser apresentado ao plemu-10 é roaiil 
uma prova; da alta capacidade e profundo saber füridico do 
illustre Relator, o Sr. Prudeµte de Moro.es. Merece os applau-
soa da Commissão de Marinha e Guerra. . ~ · . 

· S~!a das C:ommissries, ? de dezembro de i920. ---. A.ntoriiq. 
Noou.eira, Relntor. ~ Mano He1'mes. - Ozoio .de Pal'Va. ........ 
Al"Srlando B~rLamaqui. - L.vra Ctutro.-Joaqulm Luú O~orio. 

Ministerio da- Guerra - Rio de Janeiro, 20 de outubro 
d~ i.920. • 

Exmo •. ·Sr. t • Secretario. da Camara elo& Deputados ~ 
?>e ordem do E:x:mo Sr. Presidente da Republfoa, transmuto a; 
V. Ex., a lnolusa mensagem que eHe dirige ao CongresRo Na
cjonal, á .qual se ache. anineu um proJeoto de lei, que re1JUI~ 
u t'&qulsiçõea militares. 

Saude e fraternidade. - caioaeras . . 

-
Sn. M'embroe :do Congresso Nacional - Transm.mo-vos. 

a. inolüS1 exposlll~- que ~e foi apresont.ada pelo . Ministro dQ 
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~etado da Gn~rra. ~co~pa.nhada de um proj~cto de lei, que 
lreguJa as requ1sfotSes ·m1htares. E porque me pareca que esse 
projecto consulta aos interesses geraes da nac;:ão, submetw~o 
• consideração do CongTes1:10 :Naêional. . · 
, !tio de Janeiro, 20. de outubro de 1920, 9'9: da Indcpen· 
C:lenc1a e 32• da Republica. - Epitaciq Pessôa. · 

· Sr. Presidente da · Republica - Désnieeéssario 6 encare.,. 
cer a importancia vital de uma léi ·de requisjções. Sem eU~ 
não exagera (Ju~xn jl.tfirma a in:ipossibilidade de mobili~ar e 
de abnstecer um Exercito. E sobe de valor e~se eon~eito, 
quando se tem em conta que, boje em dia, a guerrà já não é 
ia luta de fracções de povos inimigos, sinão o conmcto de 
todas as f<1rças naeionaes, com todos os seus elementos mo
raes, fnteJteetuaes, m.-teriaes, tecbnicos ~ proffssionaes leva-

. dos á t~nsão maxfma do esforço e d~ utilização. · 
Para sei.' eomplef.a, uma lei dessa natureza devera abran• 

·J!er tambem as mobilisac;ões parciacs; para manobras e para 
exerefcfos. Assim. pensando, o primeiro· esbo.co do presente 

.-~r:tbalho inctufa todos os aspectos da queàtllo, durante a 8'Uetta 
'q es&ado de sitio e as manobr1:1e. ' ,, · 
. . ObJe~~es foram-me feitas" porém. que me mereet\m o 
mais fundo respeito, embora não partilhe as mêSmas opini<les, 
•Õbt'e ilJma arguida fnconstitueionnlidade da applicac~ dai 

· l'"Cltlistçlles exn tempo· de paz_ · 
Sendo 1,fl'g'entissfmo eõlver o probJerrla, e como, som du.

\'lda, mais fmportanté se t4'rna e11e l)ara. ·. os -periodos de 
rroerra ou ·de estado de sitio, pareceu-me· mats aeertD'1o sa
.ermeai- a t>arte aue daria Jogar á discus9ão para · att1mder ao 
el~mento essencial i:rue é prover o E!ll:ercito nacional de meios 
=rie aoçllo. quando . tiver de agir ·pela forca das armas. 

Largos nnnos ba que a tirgencia : de se adoptarern medi®"'· ampliando-lhé.s as raias aU ao complexo dos recursos na .. 
cfonaes. em &ua totalfdade. · · 

.. . A fsto at.te~de o pro.fedo que ora tenho a iiottr1\ de eu-
J~ftu . ao esctareefdo crftel'fo de 'V. Ex. 'Pro.1ecto que resulta 
da cotlaboracão dos ori:rlios informativos deste ~f,inlsterlo, Es
tado-Maior é Mfsslo Militar Franeeza. 

E' ·o traliaUio incl~so ' que tenh.o a honT'a. da passar l9· 
m!los de .v. Ex .• pat'a, se merecer a approvacão dA V. Ex., 
ser submettldo ao . Conll't'esi;o :Nacional, de ·conformidade c()m 
o a.rt. 29 da Con!-itltUfQlo Federal. '-

Anresento a V. Ex. as homenasens d<> meu . profuncto 
r~111eito • 

• 1 Alo. dt 1..eiro. 2G. de ou'*~ 4e J..920 . .; .... ~.,..,~ ,: 
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. . ...,. .· ANNdS I>.A cÃ:MAJ'.-. 

Pz:ojecto ele lei 4• i:equisiQh1 

TITULO l 

JtlsPOSIQJF8 GEMES 

Art. 1. • Quando. ern ·Virtude do · esta.do de guerra ou: d.\l 
sitio. o Pode.-i- · Exeem'ivo doore~ a niobilizaçã&, . total ou 
par~ial, ·das forcas nacionaes .de ·terra ou mar, o PresidenM 
da. Republica det-ermina.rá, .por decreto, o dia em que ~.omeca 
na· totaHdade ou em parte do territorio .nacional, a obrigaçã& 
de todos os oi<laidãos attenderem ·á.s requisioijes indíspimsa
veis para e'Q.ml}leta:r ()t meios, de apro'\1isiona.roento e <1~ 
transporte do Exercito e da Marinha (art. · 59t, d<> C.Odígo 
Civil). . . . ,,. · - 1 

A1t. ·2,,. .. O. qireito de requisitar pertence, segundo o seu 
objeeto, ora á autoridade. militar, ora á maritima. 

Ai:t. 3. • Toda requisição deve sei- f0rmu1ada pol.' escri
Pf.9 e assignada ·pela PflSSOS do r~isita.ute, eom a. indieaç\'i.o 
do seu p~to e tuncçãu, ou, si nSo pertencer aos quad:ros da 
lilxereito ·ou da . Marinha. çom a in<:ioa.ção _da qUalidade ~-~ 
funcção que lhe aonfet'e o direito de requisitar. · 

Art. 4. • A toda requisição- satisfeits. corresponde um re,. 
ci.bo passado pelo requisitantti á pessoa de requisitado. 

Art. 5. • Todos os í'orneeimentos, obtidos peb requisi
ção, dão Clireito a uma indemnizacão, representativa do ya .. 
for do damno. ou ·prejúizo por eHa causado ·á pessoa. do r~"' 
quisitado. . · • · .· ·· 

.A1't. 6. 0 O Podei- Executivo regulameQ.ta.rá as (-Ondil;Õé>l 
de execução da presea'f.e foi. separadamente para o Exercito 
e para a Mat'inha: 

1°, designando as autoridades . que ·teem qualidade para 
Ol'denar e executar as requisío()es; · 
· ~. a fórma das requisi~es; 

3º, o processual das indemnizaçõeà; . 
4°, as regras segundo as quaes serão cal1'ulados 'OS vaJo'~ 

res das indemniZaQÕes devidas ás pessoas que satisfizeram. M 
requisiç5es; . , · 
· 5°, a nomeaçãe> e o funooionamanto das eomm.ísSõéS orea ... 

da!' nesta lei. . 
Art. 1. º Os regulamentos. expedidos · pe-lo Poder Exe..i 

cutivo, determinarã'o quaes . as ~s a ti,uem o dir..eito tl~ 
requisição pôde ser delegado, quer em vista de suas fnnl)r;oes, 
quer no ·cumpriménto de missões especiaes. · 

- Decretada a mobHiza~ão geral nos termos do art. 1.". ~s.~~ 
delegação podet'á ser ccmferida a pessoas' ~x·tranhás uoa qua ... 
dros do Ex<3roi'to e da Marinha. 

Art. 8~º N-0 ~so -ele ursencie.~ .dando oo:p.tn. irnmediata 
. ao ·Minbtro · da ~uerra, e 18dmep.te oom o fiÍ?t de re~gSJ: P!:I 
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$,provisionamentos necessarios á subsistencia e ao àlóJamento 
·nas tropas e dos habitantes, ameaçados pela. eventualktacte de 
uma invasão do inimigo, terá direito1 o eommando superior 
C:t> uma reg!.ão fronteiriça, dé operar valiJamente as requi
..:iir.;úe~ necessarias. 

Art. 9. º Em tempo de b"Uerra, ó President~ da Republica 
poderá conferir ao Ministro da Agricultunt. t·U a outro se
eretariõ de Estado, o direito de requisitar, ~obre todo 011 
parte do territorio da União, tudo o que for neeessario ti 
alii:nentaeão e ao vestuario da populacã~civn. bem como .o 
'que for préeiso como oombu3Uvel e meios de illuminaçã.o da!l 
cidades, viUas e respectivas casas. Em t~I caso esse direiM 
.MrlÍ CX'4)1'ci'do pela. mesma. fórma e segundo as mesmas ga-
1·antias e sanéções, já e&l)ecific3das nos nrtigos anteriores, 
quando . conferido ás . autoridades militares e navaes. 

TITULO II 

DAS COUSAS :J?) DOS SERVICOS lilXIGIVEIS PE1'A REQUISIÇÃO 1 

• .\rt. iO. Estão sujeitos á requisição: 
1" o alQ.iamento e a acantonamento nas casas dos ha-

bitantes;' . 
. 2º, :l alimentação diaria das tropas alojadas nas ca~as 

aos habitantes, na proporção dos seus recursos: 1 

· :i", os viveres, fol'ragens, combustiveis, meiog d0 illumi~ 
na~ã.o e palha para. a cama dás tropas; · 

4", os meios de atrelagem e de .transporte de t.O<la a espe
cie, inclusíve os navios maritirnos e fluviaes; os caminhos 
dn :fert•o e o materia-I de transporte n.ereo, com o séu pessoal, 

; imas insta!lações e dependeneit\s; . os combustíveis e fontes 
.. de força motora, assim como todo~ os mat.eriaes, mercado
r ia e objcctos accumula.dos, em oonsequencia do seu emprego, 
tta exploração e oxt.tmsão das ~inhai; de tr:msporte; 

. · 5•, o matet"i:il. as ·macbínas e as ferramentas, necessarias 
[ construcção, reparação e demolição das construcções, obraa 
e éàminhos, utilizados pelo Ei::ercito, ou que o int.e"esse mi-
litar obriga a ti;ansformar, ou a destruir ; ···· ·. 

6°, as installlaºõcs indtis(.rines de qualquer c::if.cgori::i, as 
r.mprézas ugricolas, minas rJe combnRt.iveis. ~nst.allnções. d'e 
:fori:as . hydI'nulicas: . · 

7º, oi:: guias mrn~ag(lil'CIO, eoducl.ores. de vehiculos hip
pomoveis fl nutomoveis, as!l-im como O!< operarios e i::erventes 

.Jtecessarios á execucão dos trabalhos de interesses militar:' 
8°, . o fratamento do!;:. do~nte!I ~ dos fe:ridos em cnsas do9 

l1ubif.::mtt>s: os meclicnmenlos, . objectos <l~ ou·rntivo, instru~ 
menlos dt' 1nedfoinn ü cirurgln, disponivfliS no commercio: 

9º, ns mutarins ppjmas, pecns isoladas; objeotos fabri-
cado&, j11etaHaoões, ferr~entas e maohióH, nece&pa~ia9 ~ fit-
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brfcncn:o e âo concerto do· material de fardamento, eq\ltpa ... 
m<>nlo. armam1'.'nlo. ar.ampamr.nlo. arreiamento e ttormi•.or·10· 
ôa!:i tropal-1 do Exercito e àa :Marinha; · · 
, rn, a5 r1~des telcphonit~as e tclegrapbiças, com ou s~m. 

fio, assim como respectivo pessoal, quer pertençam â. União, 
rlos Estados ou a (J(irliculares; . · . 

1 t, e, geralmente, tudo quanto o Estado t.em direito de 
rr?firar de seus propriefarins e detentores, e. todos os· servi .. 
ços que elle precisa exigir para satisfação dos· inleresses na-
cionaes. ~ 

TITULO tn 
DO ALÔJ hME~TO E AC!ANTO~.\MENTO• 

A.:rt. 1 t. O a1o.i:imento e o acantonarr.enfo são requlsi• 
tai:l'is. SPJ?ttndo as .fórmal:l, conrl i~ões e tarifas que serão re
gulamenf.adas pelo Poder Executivo nas bases seguintes: 
· 1.•, o nlojamnnlo o o acnrltonamento .no domicilio dos ha_. 

bif.nnles t15o s~rão CJxip;ido~ i;.;inti() ert1 ca"'c' dto. in~uiric:teru~ia 
dos edifir.ios, fosfal1açGes e terrenos pertencentes á União, 
aos Estado~ ou municipios; 

2~, 011 habitantes coo!;ervarão sempre, para si, sua fa~ 
rnilia, empregados, operarias e creados, os commodos indi!H 
pensi:weis: . . 

3º, os ·detentores de cJinheiros_do Estado serão dispen~a ... 
'õos de fornecer alojamento, q1.1andô as re!;peclivas caixas és-' 
tivetPm co!locadas em seu proprio domicilio: 

44, da mesma. obrígacão. serão dispensndas as mulheres 
vivendo a ~ns, ~alvo no ca~q do § 8°, deste artigo, assim como 
as 1iommtmidad~s reliEtio~as. femininas, os reUros da ve
lhice, os eslahal ecimefitos jlospitalarés e da assistencia e os · 
pensionatos feminin(.)s; · . . 

· 5°, Só na falta' de outros serão requisitados para . aloja..;.· 
mento e· acantonamento o domicilio, dos ausentes, os edifi~ 
cios e con~truci;ões onde funccionem. emprezas industriaes, 
commerciaes e agricolas, os estaleiros de construccã.o e oífi~ 
cinas; , · · 

6º, os prejuizos· e d:imnos, causados pelas tropás alojadas 
ou acantonadas, dão direito a ur-a indemnização equitat1va; 

. 7°., as tarifas norrnaes e unit Jrme~ do! indemnização por 
fornecimento . do aloja:rr.ento e ' acantonamento .serão estabele-

- cid;is, por decreto do Poder Executivo, que determinará, ao 
niesmo f.empo, o Droccs!:!o ~ scguir~se em vista de um prompto 

'e ~quitativo pagamento das somm~s devidas por prejuizos e 
damnos; · 

8v, o· otojamcnto,., e exccpcionn.lmcntc a hospedagem, das 
populacõrs cxpuH=ns do 1SP.u dc:lJnioilio habi!u~I por necessi
do.d~s mililnt'cil ou invasão eslrangeiro.t podt!rão se:r assegu .. 
raaos pela requisição, 
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As refugiadas, casada!!, ·viuvas e solteiras, vivendo a sós, 
11erão alojadai:;, ou hospedadas, de prefereneia no domíeilio de 
pessoas do mesmo sexo, vivendo nas mesmas condições. 

TITULO IV 

DA lmQUISlCÃO DOS ANIMAP.9 B DOS VEHICUJ.06 NZ:cB88WOS Mrl 
TRANSPORTES DE. GUEIUU. 

Art. H!. A requisição, preparada em tempo de p11z -ê 
ext'<"Ufada P.m tetnpo do guerr~, de todos os animaes de sP.tla, 
de tiro ou d~ carga. a~sfm e.orno a dos vehieulos hippomoveis e 
nutomoveis:. nece~sarfos aos transportes militares, serã re
gulamentada por decreto do ·Poder Executivo, obedecendo aos 
seguinte~ prfücipios: 

1. • RPcensertmento - trie'nnalmente, ou biennalment~ 
si o CTovP.r!lO sssim Jnlgal' neeessario em certas partes do ter
ritorJo nacional, os munic:ipios ralizarão o recenseamento dos 
animae~ e ''ehfculos existentes etn sua circumscripção. 

2. • Classi(ic(Jçr.o - . o decreto precitado determinará as 
regras mte i:levem regular. depois de finào o recenseamento, 
a classifiracão. pE'la antorid~do militar, dos animaes e vehi
culos uf.iliznvP.is pPJo Exercito. Os mappas do reeen~P.amento' 
serão. para_esse fi'm, ,~.:ansmitlidos á autoridade militar r~ 
gionaL . · 

3. º A· autoridade militar i'iscatizarâ os resultados consi~ 
gnados nos mE>smM m.appas, P. O!ganiza:rá o Mappa Re(lional 
'dos Rel'ursM de Transporte e Remonta, destinado ao Ministro 
da Guerra. 

4.º O Ministro da Guerra determinará; para cada Região 
Militar. a auota dos fornecimentos de animaes e vcn.iculos em: 
r,aso de mobillzaci'io. 

5. • Os commandantes de Região proeed~rlo :i repartic§o, 
. entre os munieipios. da auota tPral, de accôrdo cr,m os go
vernos, estaduaes interPssados. Em caso de divergcnoia, far-< · 
se-ha. appeUo á autoridade do Ministro. 

6.0
• A parf.e que cada município é obrigado a fornece!', 

b~m como o primeiro destino de mnbilizacão dM animaP.!1. e 
vehiculos. não devem ser r.ommunicados ROS munbipios stnão 
em momento de necessidade. devendo. no emtantri. constituir 
ms.npas minuciosos, em cópia remetudos ao Ministro da 
Gúerra. · , 

7.0 A creacão. e os trabnlhns d!l.S Commissões ~e Recebi
mento. dP!ide o inicio da mobilizacão. bem como as f'~rmulas 
para avaiillr .o pag9.mento do que for 't'equisitado, l!~t'llo re... 
plaJneatados no me&m.~ decretoa, . '-·' _ 

.... 
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.TITULO V . 

. DA REQUíSlÇAO. Dos NA ~los MAftl'l'lM09 

Ari. 1.S. A requisição <los na.vios maritimos. quaesquer 
que sejam sua tonelage.m e seu JllQdo de pro.p.ulsâi.\ inclusivB 
emba.rcaçõe'i e apparelhos fluctuantes de toda especie, do seu 

f· pessoa.l, mesmo .<los -estabelecimentos terrestres; e a: de todGr
os estaleiros, dccas, estabelecimentos, mater.iaes, n.pparelho~, 
mercadorius e objectos empregados ·na navégação maritima, 

1. será. · e.~erci.da pelo. Ministro da Marinha ou pelos se~s dele-
- gados. · . . . , . . . 
:' . Art. 14. Os boos maritimos susceptiveis de t'equisiçãn 
· i;ão . os que '.l)erteneem a sociedades ou cidadãos brasileiros. 
; os de .. socieôades estrangeiras ou. dependentes de paizes -cuja 

legisln.oão a. ·preveem ri.as mesmas cireumstancias. 
Art. 15 . As modalidades segulido as quaes ~erão effe

ctuaidas e reguladas as requisições maritimas constituirão r~~ 
.gnla.mento -espooia1, expedido· ·pelo PQd.er Executívtl. 

· Em . principio, e em.quanto eírcu~tancia.s exeepcionaes 
não motivarem a explor:i!ião direeta ,p.efo Estado, a. requisiç~u 

. dos navios terá .f'jómente por effeito submetter, is o~ e 6. 
''. fiscaUzação , da ·autoridade naval, a. utilização dos mesmM. 

cuja gerencia e cujo traféigo continuarão n. sel' assegnrados 
pelos seus ;proprietarios, armadores, ca.pitã.es oú patrões; em 
observanoía das tarifas de transporte' ordenadas p~!o Ministra 
óa Marinha, de accôvd'O com iO parecer <la commissio Espe~ial 
de AvaHa.çã(l instituicla 1110 art. &6 da presente le~. 

' ' ' .. 

. · .. TITUL9 vr 
DA REQUISIÇÃO DÓS MEIOS DE '.IRA~SPO~B ~tl\ÊOS 

... 
Art .. 16. DisJ;iosições especiaes, promulgadas por dooreto. 

- regulamentarão a requisição eventual dos appare1hos e do 
materiàl de t.r:msporte :~éroo, inclusive :i .d.o seu pessoal e dM 
~eus estabelecimentos. . 

TITULO VII 

PÂ· R.F..QUISIÇÃO õos MEIÓS DE TRANSPQRTE FLUVIAES lt LACUSTn:rr.;; 

Art. 17 . Êm caso dê m.obiliznçã,o geral, ou parcial e por 
ord-em do Ministro dia Guerra, os meios de transportes tiuviae~ 

. e Iàcustres poderão ser requisitadQs, pertencam ou não a. 
soei 9dades. ou oidadãos brasileiros. 

· · . Elles <"POderio ser, .segundo as óircumstanoias e a. impor
- ta.ncia das necessida<ies militares a sa.tisf02er, exploradQs peles 

seus Pt:OP.ri~~ri~s, ~9.1'~s9-q. pa~s, oQ.~Q~ -.iA~-
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·r,(lães <las autoridades qualit'ica.d~s pat'a Axpedil-ns. ou dir~.; 
cta.mente pela autoridade militar. 

Al't. :18. Todo o peesoal das e~l'ezas fluviM~, bem comd 
suas equipagens, ·ip-0derão ser r.equisitados da ffil}~mã fó~ 
-que o material. · 

Art. 19. O Ministro da Mal'inha ordenará. o 1·eeonhooi-l 
mento, desde o tempo. de .paz, por of:ficiaes parn isso déai-o 
gnado;:;, das ·condições de utilizacão militar da. rêde flu"Vial e 
laeustre nacionul, levantando elles, ao, mesmo tempo, a esta• 
tistica <los meios de transporte. Os resultados destes trabalhoa 
serão oommuni-cados ao 1\finistro da. Guerra, deYendo o 1pes
soal que os executou, em caso de mobilizacão, :3er posta .ó; 
disposicão ·da. mesma autoridade. 

Art. 20. Um regulamento. organizado com a collabora
ção · dos ·Ministros da Guerra e· dá. Marinha, detc!'roinará os 
meios de e:x:ecuQão <las dispósições acima ei-tadas, e estabe_, 
l_ecer-á -0 proce.ssual das indenini?.aeóes. 

TITULO VTTI' 

OA REQUISIÇÃO DAS VIAS Ff'.:RR.EAS 

Ar!,. 21 . .Nos casos previstos pelo arL 1° da presente lei, 
todas.-as companl1ias de estrada de ferro são obrigadas a pôr, 
á disposi~ão ·do 1\finist:ro da Guerra, o conjuncto dos seus re
l:ursos em I'naleria1 e pessoal, irtCllll'-i'VC OS edificiOS das esta ... 
\:Õe.s ') :da via perrnanimt~: as suas fontes dP. imergia e força 
motora.: ::tS.- suas officinas., materiaes :l'l'mazenados e provj
SÓeS uteis ~ 'é:tploracções das rêdes; as linhas 1telegraph:icas a 
t.ele'phonica::; e estações de teilegr31.nhiia ou ·~elephonia s·e~ 
fio, etc. 

Art. · 22. O pesosal e o material requisitados poderão oo~ 
indiff'erentemente- empregados - ·sem· distincção de compa ... 
nhia ou de '.':'êde ~em todas as linhas que o intere::ises milit~ · 
o aconselhar. ' 

Art. 23. Em tempo de .- guerra u. suspensão ou parolysa~ 
ção d_os . ~ransportes commeroiaes não (Wiam direito a. in-! 
demmzacao alguma. · · .. . .. 

· Att •. 24. Quatldo, conforme tis disposições do art. 21; 
·todas -0u i)artes das vias ferreas são postas á disposiQ'ão do 
l'tlinist.ro da Guerra. a exploracão das mesmas vias fcrreas ·Bê 
torna um servico militar, e o pessoal que se mantém em seus 
postos é consid~rado sob a jurisprudeneia militar. 

Art. 25. Em t.empo de guerra, o· serviQo das vius fer.-
1·em: é intl'iramente subordinndo ú autoridade militar. Q Mi .. 
nistre> dn Guerra dispõe das e!lradas de ferro em toda a ax
t.ensiio do terr.Hol'io nMional não occupndo · pAIOfl. Exercitas 

· f'.m operai;úcs. · . 
· O commandanl.a em chefe de um grupo de exarcH;os, dl1 
1.un e~ernito · ou de forç.ss operando isoladamen.te., .dispõ~ :d91 
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. .. . 

i:amlnbos da '""'º na pa.rte do terriwrio· deai~dct para u 
11Uas operac6M. · · . t . 

~ . . Nos exercito8; O· eommando tem, ao demais, 4 aua dispo
slo&o. •um pes~a.1 mi!it~ e!lllecial, comprehêndendo ~ 
. t , batalhi5t'1~, oompanh1as, ou seccões dé caminhos d~ 
.:rerro de campanha, . o~!lanizados, desde o tempo de pai, com 
.o au:tili<l do pes90a1 do!! batalhaes e companhias ferro vta
·:rla1 o com o das ·~êdes ezploradas pela União, ou pelos Es-
tado~: ·. · · . . · 
. se, tropa/li flS\)~Clt\eS< de Ctigenhari& '.t'erro .. viaTia. 

Art. 26. · DeCl"eto,- ttpedido pel'o ·Poder Executivo, r&-
-~lmlenfar: · . · · . 

. 1•, as rel~l5P.s q\ie as autoridades militares devem en
~litet~r. de!!de o tempo de paz, com as diversas rêdgs .da União e· do11 1'stsdo~: · . · · · 

2°', IH Mndle,~es nas quaeS OS transp0rtes eStrateS'iOOl:I 
ilerão preparadol: em t:empo de paz e executados em tempo de 
·guerra; . 

3'. os próc:E>ssos e ·as bases de avaUação das indemnb;rr.
tl".íes correspondentee ao gàsto prematura e ás perdas, Irmm-
1u•("{S b r;oncllcõeit cspectaes do emprego das rêdes .em temp•) 
êe gtterra. · "· 
. -. Art. 27. Convencões ·poderão . ser estabeleeJdas deS11e o 
~mpo de pu, em· vl~ta. da. detertriinMão. das taritas, ajustes, 

.011 C\lh'ns -comp~nsaoões, cr..10 retr.ibulrão as rêdes ferro-vi&-
rlas peto_s semt trantportes. do tempo de. guerra.. · 

TITULO IX 

• l>A J\BQUT8IÇÃO DO:!!I ÉBT'ABELEOlMENTOS JNDliSTR1AB8 EM 'l'BMPO 
DB.GUERRA 

At't. ·· 28. As requfefç~ee rel~tfVM ao élil'prego 'dos esta
. ·bftle,fmento~ lnrlustrfaes para o torneiolment.o aolll 1.exerottos 
. nm citmnanha dP· productos identicos on simUares aos de eua 

tah1"it"aell:o normal, e meemo nara a · utmzacão de !eU, 'DEISSOal, 
.'C!Jdlficfos. forca mntora, maehtnat'fa e materla.es em deposito 
para a fabricação de outros prodnotoS'. sõ· serão ordenadas 
.pelos Minfstros da <1uerra ou da Marinha. , · · 
· · Art. !9. Os. Mfnfsf.1'09 da Guet't'a C\ da Marfnhs. tendõ em 
'vf~ta ' al!I neeee1dda.des ev1>nt'unes •. mandarão proeede'l'. desde o 
term:m ·de paz. fJ. fl~f.aU9tlca miudeada dM estabeleeimentos 
ind1lstriaes. susee'Pti'·eis de serem\ requigitados, Pm t~mpo d_P. 
irnPnll. para garantlt> as fabrfoaçlles utéls ao Exercito e l 
Marinha . · , - 1 

Os planos de~as Te>aulsiçfles eventuaes serão prApat-ados 
mtrmcloaamente ~los serv1~os intêreseados. e ae ordens ·-re
!J)eotlvas· de remtfsfoão oerlo eonfia.das, dAflde o temPO ·1de 
pai,· dtit autortdadu VJJODn'eg&das1 ein oo~t•ilo opport-una. :d!! 

. -.OU\al ... .11. _.__....:_, ........... __ - ...-..... :...__.... • \ 

. \ 
\ 
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'l'ITtJLO X 

P9 RBOU4JCN DA.8 lltDES TELEGBAPHICA.6 E TELEPHONICi\8 IDof 
TEMPO DJ!: OUER.RA. 

' Art. SO. Em tempo de guerra, e deerde o primeiro dia d• · 
mobilizacão, o conjuncto das rêdes de telegraphia e te18pho
nía com o aern fio, inclusive os cabos costeiros, fica, qµaigsque.r 
que sejam seus proprietarios ou emprezarios, ás ord~D.8 do. 
Ministro da Guerra,. que disporá inteiramente do seu pessoal 
e material, e relfUlarli sua exploração. 

Art. 31. Urn serviço eepecial de telegraphia milit.a.r serti-. 
organizado, cesde o tempo de paz, comprehendendo: 
· . i •, no Mini.sterio da Guerra, um servioo de organiz&oãó • 

direcção;. · 
3", nos exereitos tropas activas de engenharia. especiali ... 

~as; , . -. . . . 
·a•, em tempo de guerra, o pessoal mobilizado das rêdes. · , 

- ~ . 

TITULO XI 
. . 

DÀ REQUlBIÇÃO DOS RECURSOS AGRICOLAS Jml 'l'ZMPO DE OUJcRR4 

A!'t. 32. Afim de assegurar-se, em tempo de guerra. aotr 
euidados ,da. Administracão Militar, a exploração methodie& o 
judiciosa. dos recursos agrícolas neeessarias á subsistencia do• 
exercit06 em campanha,.o Ministro da. Guerra organizará.. d~sde 
o tempo de paz, um Serviço Central de ~eabastecirnento. · 

Este serviço, com o auxilio de in!~mac9es forneeidat,; ~ 
eonserva.das em dia, pelas Com.missões Eataduaes de R.eabtUte• 
citnent~, projecta.râ o pltmo de conjunto sei\indo o qual serio 
realizadas e· repartidas as requi&ições dos referidos recur1oa 
qricolas. . · . ,., 

. Uma Commissão Regional de Reabastecimento será insU..i 
lufda em cada Estado e no Districto Federal. 
· Art. 33. As con_dições de appiicai;ão das dispo15içlíea do 
presente Titulo, bem como as regras segundo a.s quaes as 
autQridades estalluaes teem. de wuaborar, êm tempo de paz, 
:iio levantamento das estatiaticas, e, no tempo de guerra, · na 
reauiaição dos recuraos agricotas. serão objee~ d~ risUla"" 
""D.to e instruce001 eepeoiaes do Poder Executivo. 

•' 

DA imrcU(:.to nAS JtZQV18I~:ss 

· Al't. H. Em prlnoipio, a não 11er em ea11oa ·extepclonaea d 
iurgentea que deyerlo ~er Juslilioados pelis, aut.oddade requ·~ 
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. "' · ' . · ' ANN'.llSS IM ·c.~M..<\M" 

siümLc, loda rectuiaição davc ser dírir;idu ú. au't.01·idacte· civil 
mais graduada, _c~istente no . }ogai· onde e!la. se · effectua'l.' . 
. ··. A autoridade .civ.il SoE>.a · <!o diIJeito de examinar ~ vn~idad~ 
da requisição,_ de repa.rtu-a. entre o~ habitantes. exeeutando .. a, 
porém, no lugar, da~a e hora, determina-O.os pela autoridad~ 
;militar. · 
· · , Na .falta de autol'i<!a.cfo civil no logar da ·requisição, qual

.'luer cidadão pôde ·ser investido" pelo reouísitante do5 mesmos 
.cfireito.s e -obrigações. · . ' ,,. 

Art . 35. Si .a -autoridade a Que :fbj presente à requisícão 
aoolara que ella :S.obrepuj:) 35 dispon.ibiridades, .deve, em fodo 
o <:aso, -entregar . tudo o que . for possivel fornecer. · 
· A .a.utori<lad-e mjlitar poderá semp-re, neste ·caso, pfoce9er 
a verifiaaçõ-es. QuaQ.do eneontra.r· materfa.es, mercadoria.s e 
objectos que lhe~ . fo1•am indevidamente recusados, delles gP, 
apropriará, eop:imunicando ó · facto á a.utoridade superior para 
ps tins penaes fia jµrisdici;ão eompetente. , . : ._ . 

. · Art. 36. A repartição da.5 requi~ieões .. e'ntre os habitante~ 
é !eifa, ~anto quanto pOS8ive!, com assisteneia d·e d'u:u; pessoas 
de repr,esentação. . · . . . · ··"' . .. . 

EUa tem um caracter definitivo, .. e não é ·susceptivet ce 
recurso algum. · . · .. ·· ' . . · 

Art.. · 3i. Não :9erão requisitados: . . 
dº, os viver.es destina~os ao con~umo ·da familia durante 

:Um mez; . _ '· _ . 
. · · · 2º, as f.onagens ' destinadas á alimcntaQã.o dM animaes du~ 
~anta qU.inze dias; ·~ · · .. · . . .. . · 

-. · · · ·3°, .os materiaes, mercadorias e objectos d~tinadoo ao fun
~~ .. ec~naroento normal· d.~. esta;ooleeimento.s industriaei:;,. não re- ' 

· qu1sitados; dwante ~.mezes; ; . · · ... 
_ .4º, a prestacã(\ .. dós- 6erviços pes!ioaes das.pesSCJas éOm· tnai$. 

ije- cinco annos; . •· . · .' · .. .. . · 
,5 .. , os me~os .de transporte dos medi-0os e e-ü•urgiões; · ~, 
6°, os :i~ie e bens moveis e.e toda. naturezQ. indiêpen

~aveis á boa g86tão das obras de · eal'idade e a.sslsteneia insori
P.tos. desd·e o tempo de paz, ,em uma lista . de ise.ncão, . appro
nda por aecôrdo entre os l\linis.tros do Interior, da Guel't'a. e 
éia Marinha; · > · . 
. · 7º, os meios de transporte e o~ animaes <ie .sena, bem como 
ils immoveie -e b.ens moveis de toda natureza de uso dos' Agen-

. tes· Diploruaticos e Consulares ·dos paizes que oonoederem a 
mesma isenção· aos Agentes Diplornaticos e Ctlnsulares brasi-· 
l&iros • 

. Art. 38. O clomfoilio dos ause~tes não representados po
üerá ssr requisitado. em tempo de guerra, e na falta de outro. 

. Naste caso, a aut-ori<lade civil deverã prooede1• â abertsura 
~ a.o ::!eu fechamento, bem como a retirada. das meroadorias, 
oouaas e objectos requi&itados, eom a presença de d~ teste
inunha8. Uni termo d~· ó~eraoão . de:ve sei'. Iavra<!o pela mesn,t~ 

· ~lQridade.. · · · ' · · · · · · 
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·. Compete ã. auto1idade requisitada reclama1· da· autol·ldade 
requisitante O recíbo global das COUSa:i fornecidas. O dever dte 
registrai-o, e a entrega de recibos a cada urna das pessoas que 
cumpriram a requisição . . 

4(), A autoridade militar i executará, oow o emprego. da 
forl(a~ as requisiQões indeviuamente reousada~ ou dissimu~ 
Jadas. · · 

· Art. 41. Em te!llpo do g·uerl'a, toua a.utoridaõe ou Loda: 
pessoa que se recuso ou se subkaia á ijXecucão do uma l'e
quisição, será Julgada pela Justiça. :i;nilítar, sendC? ~veis d~.!! 
me1una:s penahdades que sao prcvtstas uo Cod1go Peual Mi
litar pelos arts. 166 e seguintes. 

Art. 42. Toda péssoa que, em materiu. de eequisiçào. 
abusa •dos pode1·es que lhes sãó conforidos, ou que recusa 
fornecer recibo legal dos fot•necimentos' ou servicos requisi
tados será julgada pelos Tribunaes Militares ~ pÜnida com 
mn oú dous annos ue pt'isão. 

Todo militar que e:t:erca requi::iic;ão, :iem qualidade pa1•& 
fazel..,o, .~et~ã punivel oom as penas prevlst.as para o ol'ime do 
!ut'to; e; Bi taes reqtiisicões fôrem effe.ctuadas com o empre
flO da fo,1._·ça, as penas serão as p1•0vist.as rpat•a. os casos de 
violcncia, tudt• isso serri prejufa.o das indemnizações u. . qu~! 
P,ossa ser condemnado. 

Tl'l'ULO Xllf 

UO llJ::GUL.Al\l!l:NTO UAS rnOE.MNIZAÇÔI~ti 

:Ar-l. ·i3.- O pagurnenlu Jus iw.lemuizações devidas pelos 
tornooimentos entit'egues, ou peloi:; seir.viços requisitados,. é 
efrectuado, em. rp1·iueipio, na base dos caiculos feítos pela au~ 
toridade o.druinistrativn militar. conforme os precos fbcados 
pelos MiuiBtros da. Guet·r&, ou da Mal'inha. e a estes p1·op0-3to 
pelas <Jommissões de .4.vaUação tias Requisir;úes. 

No rospeitanto ús requisições mul'itimas, ,ou fluviaes. a 
avalial(áo será P1'fcetuadu por· uma Commissfio r.;etitral de Re
quis~6es Ma:ritirruu. com s~dc no àfinitorio dn1 1~füi>illhu. 

As t•cquisiCÕül'.! flJilitarl'S serão avaladas por Contmi~súf!s 
de ·A.valw1~ão d'1.s Rcquisfçúc.~ Jfilitm·e~. . 

E' insiituido. um11. Cbmmi~siio do Avaliru;ão por Estudo, e 
urr.a especial 110 Districto FcdrJt'll.l. . 

At•L. .j,1, U.t:na Commfs:rão Ccmtr1Jl de· lte11u~i~:ão tei'á 
~édo iicmanonte no l'llinisterió uu. Guerrli, afim do realizar u. 
unidaâ·e de vistas onko as divm•s11s Commissões de Avali:i<:ão; 
rover as suas tarifa9. hem como as suas p1·ooostas de prct.)os no 
tocante . no. exoroicio do dit'cito do t•equisicíio, tanto nos cxer-

. citos rio interior do pniii. . 
·Art.. .i,5. UJll,ll Secção tio Contencioso d(ls Rcquisit:ôà,' 

com séde uo Mtinist.erio da Guei·rn-, ~stsudará os !'itiC\'ios e a~ 
· questões Ide direito que lhe forem presentes pelo t!Jnistro ou 

pela Commissão Central. 
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· :Art. ~,6 .. Quando, pela- applicação .do art. ia .da presente 
lei, ae · appella pará os recursos proveni~ntes da requisição, 
taes .Commissôes e secção são nomeadas e reunidas immedia ... 
tamente, por iniciativa e instruccões dos\ministerio.s interes-
sados. · · 

As · Oonll:nisslSés de Avaliação propõem com urgen.eia as 
tarifas dos principaes recut'Sos alimenticios 1e agrícolas, assim 
;coreo .dos materiaes e objectos ·susce:ptiveis .de provêrem .ás 
primeira& nect:ssidadea do Exeroito e da. Ma1•inha. 

Tas. te.rifâ.s são' applica.veis, .desde que rec.ebam app~c
:vação dos ministros interessadores, ou dôs· seus del'cgados, 
quando estes. funccionem; especialmente, ~m legares distantes 
c:la Ca·pital da Republica. 

Ellas sel'Vem de base. aos pagamentos á. boeca. do cofre, ou 
~s que tenham. de ser ,diferidos. ·· . 

~m todos os casos, a tarifa applil':avel é aquella. que : esta~ 
va em vigor no dia da noti!icacão :da requisicão civil. ou, nos 
casos excpecionaes e urgentes, á pessoa do priprio requisí~ 
rtad(). - I 

. -Att. •. 47 .. As 'Commissões de Avaliação das requisições· mi-
Jit.ares são oomposta.s: . 

JZ) de um mag1strado .federal, Dão .a:obifü;avel, Presi-· 
Ilente; · · · . ~ ..,. . 

b) de tres reembros mil!tares não perlencerites mais ao 
Exereito aclivo; 
. e) -de tres membros civis, não.· mobiliza veis, . notavels e 

·tdoneos, representando respectivamente os int eresses agrico~ 
las, eommerciaes e industríaes. 

Art.. ~8 ~ A Commissão de Avaliação das requiSii;Oe$ ma~ 
\'itimas é compostã .de : · · 

a) um almirante não pertencente ao quadro activo, Pre .. 
;si.dente; , - / . . . 

b) tres membros mliitares. sendo dous officiaes eomb~-
:t.entes da Marinha. e um ·oíficial machinista; · 

e) tres representantes da marinha. meroante. 
:Art. 49. A· Commissão Central das Requisio~es Militares. 

~ composta ~e : · · 
't . a) com voto deliberativo: · 

Um marechal ou general de divisão. reformado, presi .. 
'Sente· - . . 

· Ürn general ou coronel do Servico de lntóndenala da: 
' ·OU.erra; · 

: Um o1ficia1 su-periol'. de engenharia, rerormadO! 
· Um representante de cada um dos Mm.isterio!J da Fa.; 
~da, Agricultura e Viação: 
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. b) com voto consultivo : 
tfü:ico notaveis, idoneos, representantes dos interesses 

commerciaes, agricolas e industriaes, norneados pelo Ministro 
d~ ,guerra, por propostus dos Ministros da Agricultura e 
V1açao. 

:A~t. 50. A Secç_ão_ do Contencioso das Requisições será 
pres1d1da por um mm1stro do Tribunal de Contas, e com
prehenderá um representante de oada um dos serviços geraes 
do Miníaterio da Guerra. 

O estudo preparatorio- dos processos e sua àpresentação 
à secção po~e~ão ser confiados a um ou mais ,juristas designa
dos pçl<;i Mm1stro, :por proposta. do presidente da Seccão do 
Contencioso. . · , . 

. Art. ~1. As Commissões de A:\!alíação, a Conimissão Cen
. trai das Requisições e a Secl;ão. do Contencioso poderão ouvir, 
a titulo c.onsultivo, pessôas qualificadas para esclarecei-as em 
seus trabalhos. · 

Art. 52. Quando 9.$ pessoas requisitadas e os forner.edo
res não acceitarem as tarifas ministcriaes de requisição, ou 
os preços fixados pelas respectivas. commissões, o pagamento 
será adiado pela autoridade a'dmínistr-ativa. militar - que 
disso informará, do que tiver sido requisitado, sem demora, a 
Com.missão de Avalíação local. Esta enviará, ao Ministerio 
da Guerra, immecliatamente, o processo relativo ao litígio. 
O Ministro mandal~o-ha ao julgamento da Commissão Cen
tral. 

Dentr~ de quirtze dias, deverá a Commissão Centr al apre
sentar ao Ministro de· Guerra, o seu laudo,· consultando, pré
viamente, si nssirn entender, a Seéção do Contencioso. 

Si o Ministro decidir .a questão a favor da parte, a. Gom
missão de Avaliacãô será disso informada e a decisão minis
terial equivalerã, ipso-factó, a uma modifico.cão dos precos 
precedentemente estabelecidos, que serão applicados a todas 
as requisições da mesma nat.ureza operadas a partir da. data. 
11a notificacão no Estado interessado. 

No caso contrario, o processo ó transmiltido ao Ministro 
da Justiça, quo o enviará. immediatamente, ao tribunal .. de 
primeira instanoia do domicilio da parte recl!ímante, por in
terrncdio do Ministerio Publico. 

O julgamento será proferido summariamente, o no prazo 
maxlmo de dous mezes: a contar do dia em que o processo 
chegar ao procurador da Jurisdicção, sendo susceptivol de to
dos os recursos ordinarios. 

Arf.. 53. O Poder Exooutivo, por ·proposf.a fios Ministros 
interessados, regulamentará as disposit:ões contidas no pre
sente titulo. 

o Sr. Pre1ddente - Está fjnda a leitura do expedi~nte e 
acha,..sc sobro a mesa um. re-querimento que vae ·ser h~o . 

C. -Vol . .XIII 30 
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E' lido, app~ovadq ~ post~ em discussão o .seguinte 
~ 

J\EQUER1Mb'NTO 

Requeiro que sejam publicadas no Dia'l·io do Congresso 
·.e nos Annaes, as palavras de Pedro II, no exilio; hoje :d'ada :i 
1publícidade .. pelo Correic•. da Manhã., 

· .Sala das sessões, 6 de dezembro çi. e102à.:. ,......, Mauri.Cio dE; 
Lacerda. · · · - - · 

Encerrada e adiada a votação. 

ô Sr. · Sampaio, Vidá~f - >&. Pl'esidente, corno Relato~ 
tl~ Conunis~ão es:eeeJal ~e. Conta:b-ilida!Cl':e_ Publina; venho trai... 
zei: á cons1<lerac;ao da. Ca.ma.ra, o 'pl'o~ecto de reform'1. do 
Tribunal id_e Contas !.". .i'aY-t;f succintamente a sua ,justif;cacão. 

O mg-1men· pres1dcnc1a:l. crea.do . tPClo alto s enso politi•;o 
UO!> organi~adores dos Estados Unidos da Ameri.c:a db Norte, 
i·egin .• un :t'e!)Utado por Gll:ldstono como obi·a: prima. do euge
. nho 11liimarn.>, vae JJerdcndo no .Bl'aisil os seus grand~ admi
rüc!o.;·e~ que t~he:;am a pensar na1 reforma. da. Coru;t.itui..,ã.o 
,_.ara. o rcstabcle.c1im.~ntv <lo 1-egürum ~par lamentai·. Sempr~ 
me in~urgi cont-t·a semf:!llni.111Lo diesan.imo. · Esses tl'eseren tes 
l~bol'a.m em imro erro de apreciação. O que se lem pr~tica;do 
;10 J>ras íL (luc1· ua União. · qu.-e1· nos Estado.s, não é. o regímen 
Pl'<:'!::>idcn{!ia , nu plenitude <!as funcç.oos dús seus organs co~ 
stitut iyos. O quo sr tem praticado no Bras:TI, come i·egra 
p.oul'.o exceptuada. é um :res-imen pessoal, despotico, clandes-
1.rno 0 ;rresponsa .... ~el ._Dahi a descreríca d.e seus prinliLiv'os de...; 
JenSOTC'>. ' . ··I 

~~l'i1 duv:da. mn todos os rcgiJnens, o poder ó sempre ô 
])Odt>l' . J\fas. · o rcghrAen p1•esidcncial, investindo o chefe do 
Bxoctü~vo ele poderes ()Uts lhe àsscguram maior liberdade de 
ac1Ji\.o, tlcu logar entr(\· nós nu eu.rra.quce-imcnto lamentavel do 
Poder Lcgislnli'~o. As oloicõcs não c~.Prime.m a vonta<le da 
Xucão. . 

A ma.china ~loiLornl tum a -sun. alo.vanca m.esL1•a ao 10.1-fo 
..-fu cu1·uI dM prosldcnU!s . A mnchina obccle<,;c docilmente oo 
mov~m·:n:o .tht milo poucroi:;o~ Síi.<> .1.1leilo!:l uquclles ·que os 
l 11'Cl':l1drmlus qucrom que o !;~;Jam. Ou::1sn fórmu. os mombron 
do Con~rcliis:'I qut> dav1nm iser v C:\'ll,loento da vontndo micionn.l. 
occuot. .n :n i;u:ns cndeirnia no pa.rlnmonto, :Cm ultima u.nnlysc. 
ptn• ur.-:a oulori:o. dos PrHsidcntes. As prop1·ias minorias em 
rrnn gC>nrrnlld~dic 11ii-0 loorn outra origem. T.ud~ isso teµ-. a}Il
nu!ludo lnm<'nlavchilC!ltl' a lmport.au~e BíCLuaç.ao const.1tu,10-
nnl q,.w co111pP.t~ ao Podei• Legislativo. Mns, não é um l'aso 
p1wdido. O I:!ro.sll (. um pa.iz 1!m formn<:flo. Outros puvos 
tccfü pa.ssa.do i1or vi<!'i~itudes ma.ia tremendas . O Brnsil in
cmrtel!t31VP.hnent~ vno ~nf.ru.ndo agoru em uma p,'hase ~ov.a.: A 

... 
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pror>ri~:. guerra despertou energias aité então adormecidas. :Ai 
mocid~1cle actual vae sendo formada ·noutra escol::i. .o noutra 
atmos-pher·a . .com M~as maiis nitidas sobre a vidu. mundial, 
so1'rr, ~ nova organização · .da sociedade e sobre os gf'verr~os. · 
A act.uàcão dessas forcas novas vaa transformai' o B!'asil em. · 
:pour,os annos • . · · 

Em ma~eria eleitoral ~ tudo estaria transformado no 
dia em que pelo rigor da lei e dos seus executores fkaJse 
impb~·.tada no cerebro dos brasi1e.iros estll idéa s.imples: -
que fr;:;udair uma elei(.)ão é crime t.ão srave como furtar ou 
roubar e quando todos tiverem a certeza de que, frauJiando 
eleição, vão pat'a a. cadieía. como aquelfo quo roubou ou 
m::i:te>u. Implantada essa: itd~a estal'U. feita a regeneração elei
toral e estará o Poder Legislativo reinlegrado na plenitude de: 
suas Iuneç-óes ~onst.itucionaes. O poder dos Presidentes ~rã. 
con!.raslado pelo Poder do Co~resso. O regimen prei;i<l'encial 
n~o será: mais p~roal e despotico . 

Mas, ha cousa mais grav.e no t•cgimen actual ~ é a 
clandestinid~de da . administração fina.nc-eira, ó a clandesti
nidãde ,da appli.caçâo dos J.iinheiros publieos e corr.o conse-· 
quemia f.atal a desordem financeira. que aggrava dia a dia a 
situa1Jã1> do BrasH; . · 

.Em . trinta nnnos àc Rapuhlica: os pr~sid,entes até ho.ic. 
não cumpriram o seUJ maximo devt.n• constitur.üonal de ore.-ta:r 
contas ·ao Congi•osso e nem podem oumprir porque a. adminis
tracão financeira do Bra.sil vive iminersa em uma jesordem 
inenaiI"'avel. · 

O Presi<:lnnte não prcsla. .tont:ns U'O Congress.tJ porqu~ não 
as t.ern. lia ·setl~ aunos que o Thesouro Nacional não lcvant~ 
balan~'J da gestão fina.nceira <la União. 

Ora .. isto nunca foi regimon :presidencial. ~\ Constituioão 
d'P.~rmina no .seu al't. .24, § 1 º, que o Congt•csso tome ns 
contas da receita e d~ <lcspoza. :cre cada exercício. :e esse rc
gimen presidencial fez ainda. mais -do que isso. <:reou 11m 
órgão especial eom tó'rjas as garanl•ias de indepondcncia pa.ra
fi~cali7ar a a.'<lmini;;;lraciio finaru;eira do Governo, tomar G.S 
·cont.as dos i·csponsavois 'por dinheiros publioos e ot•eou esse 
or~ã" ·especial, como dP.legatlo do Cong1•esso, pnl'n- exnmiruu' 
P.réviamente :is contas <ia gest.ão de cada cxcr.c·ie.io antoi~ do 
!he sarem apresentados (-art. 89 <la Constituieüo). 

Porque descrer <lo regimen presidencial sa ollo off-01·ce~ 
to?as c:::isll6 garantias para a serit?da.de da· o.dministraoii~ .nu
.':Jhca? Lamimt~mos n relaxamento dos costumes 11ohtit•oi.:, 
rooonhrcamos as graves faltas oommt!Ltidss nu prnLica do ro
gimcn e tratemos óe corrf$?il-as o sohrotuclo do fau.cr fun
C{'ion.ar efffrfentementc .()CI Cll'Jriios crcados pola Constitui~ilo 
nara ,.mranf.ia dos dfrcitoi.i dos <'idadãos e da boa ordem e ~ 
rioda<io na noulir.tv:üo d0s tiinh "'"M ""'"'i""". 

Incontf'sta.velmcnf·(I. umn rlA~ mnforN1 -cnrfl·TI1ins r.ntr" M 
qua lornm crMda~ pplos l"i;ri(.llnrlr1rn~ roMtituint"!i ó r> Tri
bunal de r.ontas. E' uma instituição fundnmr.ntal. ho.~o do 
rredllo pub~rcc, ~uprema s:ira.ntia para n sP.ricdado cln ndmi- · 
ni~traçü1J. Crendo com gra,.r,dc confianl)a polos fundadore:. <ln 
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R~p(ll1Hi;a, · ('°"nstituit:Io por roiJ;listro.s vifalicfoc; · e por isso 
mesmo· mdepen<ientes, entretanto, o Tribuna;l de . Cont:is . . em 
rtuasi trinta annos de (fidStElnciai nião .consegutiu ainda de;:em
}JOU~ar sati!;füctoriam-ente a.s altas funcções que lhe foram 
, ~onft:l:das- p,ela Cón.'>l~tuição e pelas respootivas leis organicas. 

. lio,ie, ~odas a~ nações bE)m organizadas teem a SU!!i a.dmi-. 
JUst.ra<,ão :tinance1r~ perfeitamente. contro~a e os seus Go
verno:r preslaim ·regula.rmente, -ent <lW.ido tempo, atJ $Suas 
t-Onta;.._ <!e appJicacão dos dinheiros pu.blícos . · · 

A propria -Russia, hoje entre~e a: uma situ~ão lamen-:. 
f.avel tinha antes da guerra uma. f1:..ci.cahm.c;ão seve,rai da aclrni
.nist1rll~·â.O finan.eeira. A Inglaterra, a Fran.ç;a, a Italia~ a. Bel-
gica, otc., emlbora. com systemas differen~es. te em fisca.liza.<:ão 
rnodei;;i.r 3. respeito . dos- dinheiros ]Jublicos. O Bra.sil infeliz... 
lllentie tem ai s ua administração immersa. nas trevas de uma 
bur.ovraci.a im.penetravel. Em m3.1teria da applic.ac;ão dos di
nheiros publl-c.os, vivamos em um regímen de p lenà cland~s
tinídade e is.c;o em grande parte porque o ';t,'ribunal de Contà.S 
nã.o tem podido • -0umprir al sua· eleva.dai missão '1'iscali~adora. 

o SR· CARLOS P.El\~AFIEL _, Mesmo no Braisil, em al-
guns Esfau9s ha. fiscalizacãQ . · · 

O iSR. ~AMPAIO V1tiAL - E' lam&ntavel que a União até 
hoje não tenha podido organi:t·a.1-a efficienbementie •. 
· Sr. Pre.qidente. _ · -

Impressionado eôtn a deficieooias <los seus .serviços. o Sr., 
Pres.<U<J1te d~ Republica. em .:mensa.gem envia.da. este anuo ao 
Congresso., fez sentir a. necessidade da. reforma d-0 Tribunal 
õ.le Cor.tas.. . · · · . , 
. v Gjamos suoointamenté quaes a:s fun<:cões co_nfiadas ao 
'I'rihu:t~l. quaes âJs suas fal:tràs e .quaes os remed'ios ou meios 
<llo sauaJ- a~. · 

Como se sabe, o Tribunal e:térce duas funccões riavitaes. 
a s~bcr. funccionll; . 

i · como fiscal <la adminllitrac;ão financeira; e, 
;;·, oomo Tribuu.al de .Tustiça.. . 
'Cr.mo fiscal da. administração financ~ira1 . véia. pela fiel 

execu!(iio da lei orÇamentaria, instituindo exame prévio l!Obre 
o.s aotos relath•os á receita é á despe?.$ pu!blir.,a, autorizundo o 
registro apenas daquelles que se aich84'em de accôrdo com as 
regrs.s de direito e com a.~ leis que os regulam , · Quanto á. 
uespe~. faz -O . exame prévio das ordens do pag'alllento, aju8tes 
~ontrs..1)tos, manda.doo de adéantamenlo, disLribuicão de cM
d!L'Os, etc ., ordenando ou recusando o registro quando ess•JS 
u.ctos estão ou não de accõNlo com a lei. · 

Como Tribnnnl d.i> .rusfi c.a tomn. cóntM d~ todos us l'f!C:• 
ponsnvi>is pelo r ec p,b im1>nlo, :;uardn P. o pplicnçi'in dl>!I dlnhei • 
ws. valores ou bens publicos. da Fazend·a Federa.1, d-ecreitam1Q 
a libertação dos mesmos responsaveis pela quit.acllo o:u oon..-: 
demna.Rdo-os ao .pagamento. <los aloanoes verificaàos. 
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O .syiitema .dq nQsso Tribunal é -0 do .ex.a.me prévio, quer os 
aotos relativas ·á receita quer dos 3ctos relativos á despezn 
publioa! . 

Exercendo ·essas a.ttribuicoes, enlrel.anlo, a funccão syn .. 
fhetfaador~ e superior do T.ribunal de Conl1as ó - o exame 
global ·das eonit.as da. gestão financeira <lo govcmo antes d!:l 
serem api>esenta..d.as ao Congresso. Rco.líZàndo a oon trastnçi'i.o 
d.os balanços d-efinitív:os dos oxeraicios .e das contas ministe
~'iaes com ·o rcsuHa:do das contas dos responsaveís, nessa v1 ~ 
~ão· de conjuncto, o TribunaiI, como delegado que é do con
r~resso, d•eve fornecer 11 esté a demonstraoão da fórma pc[J. 
qual o Governo execu't•ou a lei .orçamentaria em cada. ex04·-
citiio. · 

• Eis ahi, em re.s11mo1 as Jmport.antes fnncçéfog dtesse :ippn-
rclho cread<> p.ela Const~Luiodo pam imp.edi.r pela reouoo do 
regi.stro que o Governo pratique qualquer il'regula:::'ídade n:'l. 
ar~ecadacão da i•ccclta e que fD.ca qualquer pagamento, 
e,iustc -0u côntracto que não se.iam autorizndos por lei, t.o~ 
mar Q>S contas dos que gerem ·dinhcir-os ou bens publioos o 
finalrne:pte apresentiar as conlt1as totaes rla gestão -ao Con
gesso. 

O SR. NtCANoR NASCIMENTO - Desde que o re.g:isLro s~ 
. t)6de f~er sob protesto annuHa-se a 1'unccão do Tribunail. S6 
compr,j1Jendo o véto absoluto. 

o SR. SAMPAIO VIDAL - Não l)OUSO como V. Ex. o vét<J 
absoluto ti por :demais _rigido. oCaMs ha em que neoessidnde!i 
pr-émentes da administr.ar;ão p.Ublica justificam o registro sob 
p;:01l1Cst.o . Além disso "Ylão dev.emos esqtteMr qu0 o 'l'rih1illial 
de -Confias ó um delegado <lo Congl'SSSO. Si o Governo pede 
um ragisLr(} sob protesto por -exLrema necessidade. o Tribu
ri al o faz, mas leva -0 taato ao conh·ecimento do· Congresso q':.!CI 
é S'.lber.ano para ratificar ·-cu não () aoto d<1 Executivo. De 
roaLo, •a simples recusa do registro já repl:'iesenta u.m co.'l
tz.ole moral de grande retlovan-0ia, despert1ln<lo a n:Ltencfi.o 
como verdad-eiro 1fioquo \de l'ebate contra. o acto íllegal qu;_, 
pede regiistro. O Congres~ .soberano resolverá o c~so. 

Mas, Sr. Presid<lnte, vou· retomar o fio das coruidern.
cõcs que vinha fazendo. 

Qual tem si<io ·a fórma par <rue o 'Tribunal fiom desempn~ 
nhado n .sua míssl'lo ? 

lnfeliirnonte, ó lamentavol a de'ficiencia dos sorvi~os do 
't'~·ibunal, quar quanto ú. fiscalfaaçl1o financeirn qu.cr qua.nt'l 
á toma-da <lc con1tas. Ba·sts mO'lloionar ostés da<los improssio
nant.es: 

No oxeroioio da H.118, .da <laspeza da. UnFto no tol-o.l dl) 
78 • .212 :271$27 4, ouro ~ 569, 185 :690$588, papel, o Tribuna! 
openu.s <oxercou a sua fi~alizaçiio sobre i5. 026 :777$G38, 
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curo e 96.674$2000541, papel. Quer 2Slto dizer - qué o Tri
bunal apenas fisee.lizou _a quinta. pa.rte da. despêza. publica. 
As outras quatro quintas partes. escapara·m por oompleto á 
:f.iscaUzação. · 

Quanto á tomada de eon:tag, f.uneção verda.deirament!:l es
,sencial d-O Tribunal, é larnên!.Q.vel ·a deffoieneia dos seus ser
':\'iÇÓ'S. Devendo tomai· oontas de 10 a. 15 mH processos annual
mente, -0 T.ribunal em i 918 apenas conseguiu julgar 568 pro-
·c~dM. . 

Vàle isto dizer - :que a grand1:1 .maiorioa. dos que g.erem 
dinheiros · d:a. · Fazenda. Federal . 11ã.o presba.n:i conrtias de SUíJ 
'i=e::rtão .a quem de direito. Entretanto, e.omo essa fiscali.Zac~o 
<Jeficie.nte, o Tribunal em poucos annos já apurou desfalques · "':!'. imp-0rtancia d~ 17. ~ :S98$730; rmaginemo.s a. q·ue· ci'frR ~ 
a.ttingiriam ·esses aloances si o 'Tribunal pudesse desempenliar 
~1:s suas fu.ncçoes ·a julgar todas as ccmtas d•e responsaveis • 

. São factos impressio.nan!t.es, :cujo!t algarismos constam oa 
mensagem dirigida ao CongTesso pelo Sr. Presidente õa 
,.Republica. . . 

, · . .. Os ['epresen:fiantes da nacão não podem cru~r, os braços 
'..:leante de Uma. ·situação grave como esta qu.e por dad-Oi.S offi: .... 
ciaes se demonstra o ·desbara.t.o inomínavel de .dinheiros pu
·nlicos por mil fórIIla:S escusas que nunca são a.puradas po."-
que não ha presta.oão· de oonta-s. . :':'.' · 

A consiequencia forçada nesse desbarato é o er.e!jloiment.o 
dos deficits, .a. aggravação dos imposf.os, o augmen1tQ dos im
"Çlres.timo-s, as iemissões freqµentes ~11.l'a. -cobrir 'deficits,. e1n 
·,:-;umma, a 1si:tuaçã0 ooda vez mais pr.amente das finanças b1·a-
sileil'as a comprometter . o proPrio ered'íto na.ci-Onàl. · .. 
· São d~zerias ou melhOr ·eentena11 de mil contps d-e réis 

. que ,se desbaratam t>õr odespezas feitas sem autorização . légal 
(~ por alcances. de exacitl>res que nã{') .prestam contaa:- T·udo isto 
devia ser eneriica e efficazrnent.e evitado . por . .esse granda av
pa.relho cr eado pela CoMMtuicão que o . dotou de membros 

· v1talicios .e portanto ind-e~ndentes e fortes para o cumpri-
mento do seu dever. · t 

o SR. FRANCISCO :VALLADAREB - Mas, já houve RO Brs
.~i! urna consequencia. quâlquer da !isos.lizàcíio d.o T.ribuna.l .? 

o . SR. NICANOJI. NASCIMENTO - Nem haverá em· qua.ntl) 
tivermos o registro .sob profie$. · · · 

() SR. SAMPAIO VIDAL - Como não houve '! Há pouco oi·· 
· rt.ei a V. Ex. este facto impressionante, ist'O é, q.ue mesmr. 
ruticcionando "deficiente~ente ··o Tribunal já apurou a!canoes 
ilm poucos annos de 17.832:000$000 ! 

O Sn .• TosE' Lo:eo (ao S1•. N icanor) ~ Aliás, esse easo 
dos nlca.nces -nada tem qu-0 ver <:om o r egis tro sob .protesto. 

E p()J:'lquc o Tl'i·bU.iUi.l não iom desempenhado essas fu·ri
cç.ões 1t.ão imf}orLa.ntes para. a boa. <1rdem e .seriedade da . n'ii
xnini&traçã.o pubUc-a e pai'Q o .Proprio cre<lirto ·da -N~çlio .2 
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As causas desite deficíentissimo i'uncdonamento .são de 
.<luas -0r<l1c.ns; 

1 . ~ A. grande difficuldade pa1·a o fun·ccionamenLo <lo Tr i-
. bunal. es.kí. no .proprio Mini,stel'io da Fazenda. De facto - a 

;naterí-a prima so-b1·e que se c~xcrcc a accüo ~lo 'l'ri'buna.j- ~f.í:'J 
ift.S conl,as do Thesoui·o ou em uma palavm, papei;:: que <le
:vem ser prepiara.dm; pelo 'rhf'souro para s0rcm uprn;:..cnfa<l<h: 
:í. fiscalização do. 'fribnn-a.1!. Ora, no 'rh13sou1·0 tud.o ·">fl eorn-
1~1íoo, .se ar.rasta e. 'Sf~ retarda. <J.e urna t'órma di>so!aclol':l, Que~· 
o centro, quet• a.s repa.r1fjcõe,: <lcpen<le·nll1r.s, fleiiwa r,ías fisr,iw~, 
l(;!ÍC-. vivem cm um akazo inquali-ficavcl ele quasi lodo~ · •J':' 
~:'lrvij}OS. 

Corr;o prova dessa. a.f'firmacão bast.a referi t• csLc ractu 
iquc i;>ar-ecn invcrosimil: o u ltirilo balanço <lú 'rlrnsouro é ~l·) 
19:13 ! Ha sete 11nnos que não se IavanLa balanço da gú .!,üo 
financeira no Brasíl l Balacetes de delf,lgacias fiscacs que rlo
Yem ser envia-dos mensaLmcntc são retarood-0s seis,' oito o d::~z 
mezes. Vimos em um !Jalancet.c ·de uma das delag-acias este 
lWçamento curioso: Desp.ezas ·pen· classificar, 1. 500 :OGO:J;O\ld. 

Tudo isso dispensa commcmtarios. As tomadm.:: flc conta:> 
..:.e- arrostam ás vezes por m~is de vinLe annos. Ent.retantt), 
seria injustioa a:t&ribuir toda essa. <leso11dem .á. sim.plns ,desi-. 
<.lia. <l-0 pessoal. A culpa principal é dos supremos r e;:;
j:}onsaveis PP.la administração publi~a que não tcem e5il udarl·.l 
in loM~ e-0m verdadeiro eonheeimento <le causa, u.R g-L-and~ ~ 
:·%lh':>.s do nossa .organiz'a~ão faz.endaria: ·a ·pcs·sima d.istr-ibu [ .. 
i;ão ·do 'Pessoal, a inenarrav~l comp:licação de- nossa bur .1-
eraeia a .occasionar um cmol'me desperrlieio d~ for~as ou LT':-t·
halhos iem incríveis futilidade• que nada reprPscnL'lm pum 
ó inieressc publico ~ que ent.retant.o roubam o prrcio<io ·1 rmp<! 
e ·(iraha!h() que podiam ser applíc.a.dos com mais cffk iencin. 
cm pl'.'.oveito da. ··administraçlW publica. 

Ha fa.lhas na organiiacão fazcndu:ría q.un i rnpoissib iJi1t:ain 
o serviço. A Dr.logaeia do Ama.zonas u~m ~3 t'unccionarins. 
A Delegacia Fiscal dn S. Pauln· tom .14 fnncciom1riM Of' nuu .. 
<.iro. Como po<ie1·ia eis ta De·legac ia Fiscal dE'srmpnuhai· n~ 
~ua·~ func·cões, no Estado em <1ue suas opf'rac:ú!'s. financeira~ 
pelo menos quintuplicaram e. enireLan(o o pcs.'Sürtl (: o trtc>smo 
<!e vintr-uannos atraz. ··· ·· 

Tud·o ·isto causa. um zrnndo ntrn?.ú cm lo(IN:: oi;i ~t:rvico" 
do Thesouro. · 

Como poderia o Tribunal funcciono.r cffieirmlr mPnl r ~ i 
11~0 1Jhe fornr.-c8m a mu:ficria pritna que siin ni' cont.ns do Thn
F.OUN~ em fórtna. rerm11ll' o nrn tempo opporf.rmo ? 

E' uma n~c r~sidadn prf'menf,igsimn p:ll':.l o Rm~<il - n 
~·eforrtm ili' <i:fond en ~omblr:s. doc:r Mrviro~ cln 'rhr.souro. A 
rli-sord4'\m, n, compl ienciio. a de fie iene i:i d" no~~a 01·gon i:.rnr:fio 
faztmd:U'ia. twn.dn aos c!Jos r comoromrtf,. o l'·l'l'difo do n rn 
~il. 
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A nova lei -de contabilidada publica, si o projeoto for ap·~ 
provado estabelece. bases muifo .soTidas para. a boa ordem das 
1to,ssas finanças. Resta que o Governo, compenetraio, como 
.~ei que se acha, da reforma, ponha mãos á obra resoluta-
mente, como quem ·está realizando uma obra de sal'vação pu-
blica. · 

E' preciso, é· imprescin.dhrel, que ô 'Thesouro Federal 
iunccione om ~rdem, que a sua cont;a.bili:dade esteja cm di:J., 
que levante balanço, que esteja a todo mômento ha.bilita'.i.J · 
~ informal' o Presidente da Republica .e o Congresso .a r~s
})ei to. da si!lruacão financeira ·do B~a:sil. . 

Em =summa, pelo que respeita a.o Thesouro, sem contás 
cm ordem e em dia, Sflm b&la.nço ·da gestão do exer-Oicio -
é impossível ao Tribunal de Contas cumprir a sua missão. 

. ~· 

O SR.. NlCAr<on NASCIMIW<Tô - Em quanto não tivermos 
o vito a'bsoluto, as fu.ncções <lo Tribunu.J são imagina.rias. De 
que v:::.le da.r r:onhecimento ao Cong.resso? · 

o Sn. Jos~ LoBo ~ Corno membro que sou dai Comm1o-. 
t:ão Je Toroa:da. de Conto..s devo declarar que ainda. não veio 
'á Commissfto um :i.cto- de Executivo que não êstivesse em 
condh,.ões de ser approva'l:ll() e Jamais o Governo interveio d-i-

• :recta1 ou indirecta.mente parn essa approvacão. 
U SR. SAMPAIO VrnAr,.....;... Retomemos o fio. Vejamos agoira 

a ;;eS't1nda. causa d-o mau funccionnmento do Tl'ihun-al. 
PvI tros reformas já paSS-Ou esse app~arelh<> e atá agora 

t1ão fUlllcrJona regul8ll'mente. . 
· &tuda.mos demoradamente a organiz.ação do Tribunal, 
em e .. mfronto com os similares astrang~iros. Ouvimos com a 
maxima n.tLencão os seus mini.stros e funC'Cionarios .cotnpe
lent9l:I e ~hegamos sinceramente ú. oonclusão de aue o. estru
c.tura gera.! do nosso apparelho é boa. O regulamento uUimo 
de 1~ de· novembro de 1919 encerra. um systema de."orovi<l'en
cias que as!legura.riam uma. fiscalização tião. e-fficaz como a 
d•J~ mNhores apparelhOB similares de outros povos. Sem du
\ ida .ilguma, os seus Ministros tee.m ai mais ele·vada. idéa. da 
missão que lhes· foi confiada. Mas, infeli7"mente elles não 
podem rea 1 izar o milagre de :fazer iiunqcionar um gTà.nde 
app;uelho a que faltam ~ças e õrgalns esse-ncia.es. Eis a: 
(!úestão. O mecanismo esta incompleto, nã.o eslá. mon~ado com 
t-O'dtl.S' as peças para o seu funccionamento il}tegral. 

Soão .vejamos: · 
'o Tribunal pe Contas é constituido por qua.tro corpos 

distinctoa: 
1 ... 1corpo ~eliberntivo _;_ Minis~ros: .. 
2", corpo mst.ruct1vó - Funcc10nar1os ].)reparadores doe; 

. proco~~os; . . 
::r, ço!"Po e:;pec\n.I - e.ud.1te>r~~: 
-1º. Mini&t~r10 Publico. 
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O corpo deliberativo, élcvado ip.e1:i ultima reforma. a 
nova Ministros, está hojé comp!eLamonl.c apto par°' todo o 
::.crviço. Esi:-a r~forma no louvavcl inluito de melhor:l-r o 
5ervi;;o. dívi.diu-o em du~ Camaras. A primeira. camara trata. 
da úsc;alização financeira e n segur,~da está incun-.bidu. da to
mada de contas dos respansaveis e fimi.lmoute ha rnatel'ias 
que aão subrnett~das ás Ca..maras fümnida.s _ 

Os auditores tce.m duas fun~cõcs: a) relata.t' os prot>.esws 
de tomnda de ~antas perante a .s1Jfl'l<ttda cárnara ~ b) substi
tuir o;: .Miniatros . 

.Fm:thncntc, o Ministcrio Pulblico com dous rc1p.resentan
tes promovo tudo quanto intcressni :J. Fazcndia Federal sob o 
ponto de vista judiciario. 
,. Nessa. or~anizaç,ão n.ctual, assim cxp.osta. - duas grandes 
ralhas, no .mecanismo do Tribunal csLão pcrfoítatneonfo veri
ficada·s pel~ pr~tic~ <liaria dos set•vioos ~ 

.;i) a c.oruprovada deficiencia do (pessoal do coroo im!Lru
"tivo,. :.l!CtUJalmente incap·az de ··vencer. o sérviço ,do oreparo 
dos ,)rocessos. 

b) a falta de dc!egaç.õcs ou representantes do Tr.ilmool 
junto daR Delegacias Fis1Jaes nos Est1ados, Delegaicfa do The-
8ouro em Londres, repartições fiscaes e pagaidorias em gera.!, 
l\!ini:sterios, ,l\.Jfandegas, Oorreíos, TelGg'raphos Estradas de 
Ferro, etc_. · · 

Esta falta das delegações é de maior grav1dade para o 
:fun'C',riomnnento do Tribunal. Em unima analyse-. sem e11a.'I 
o Tribunal de Contas apenaJ.S oxe.rcc <® sua missão fiscaliza
dora. no llio de J~meiro>. l'odos os servioos ide arrecadacâo o 
applícn.ção d.os dinheiros publi'COS da Fazenda Federal nos 
Estados se rea.liza.rp inteiramente á revelia 1t!o •rr~bunal. E 
a p1~oposHo, ú inleressanto esta anomalia. No Il:io de Janeiro. 
t• Tribunal .. .conlrola: o.s actos úoS llfinistr.os, negando rcgis~ro 
ú.s suas. ordens de pagamento e, entretainto, · noi:i Estados, um 
rlclei?"ado fiscal arreca·da. e paga grandes quantias sem à fisca
lizacão priMa. determinada p.or lei. 

A falta <ias delegações - tem ainifa maior gravMada 
I.mra a tomada de contas, que é aJ funcção pot' cxceUencia. do 
l'rib•m&l. 

O unl~o meio de pôr em dia esse servioo é o exame feito 
mensnlm~nte .peln.s delega,ções em cada uma '!:lias Delegaolas 
l~iscaes. -

Para: Isso. os axactores envia:rito ns ·~cintas de cada meiz. 
acompanhadas· <los documentos respectivos {15 Delegar,{a.s Fis-
13a.0~ e -0s lielegados do Tribunal farão o· exame de- cada pro
cesso,. nonrlo o «Seu vislo>, sendo o pmcosso cnvlndo depois 
ao· 'l'ribumll, para julgarnento tl'efinitivo. S6 assim ~e con
~ ei;-uirá tornar uma realidade a 1p1rest.açifo do contas dos 
rcsponi:;avflis. ieto é, f,orntll-os mensnlmcntn no proprio Estsrlo 
ou reparf.it.ti1o c~ntral e.om ai nssistencia: <lo do!eg"Udo do Tri
bunal. F.' ~xactamente oste -0 procnaso dc_t{]rmiuado pe1Q 'pro
.iocto .de lni da oontnbilid'a.do 11,:mblica. · 

l~stn simples P.;qiosic~o t.ornOL evidente n. n:ece!;\si<la.àc da. 
11rg-nnn;ni:i10 immediata' <ias dolega~Õt'-31 pe.rn quo n a.ctua9iío 
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fiscalizadora do Trill:>u·nal se extenda a: todas as r cpadiç.ões 
fodeiae~ do Brasil. · · · . 1 

. O SR. P-:WLO. DE Fno.'li'!'ft.l _;,_ Mas, as D'elegaci~s Fist\.an·s 
ptJdia.m ~er f1scallsadas daqui mesmo pelos seus bailancos ou 
.balancetes mensaes. · 

O SR. SAMPAIO VmAL - Perilão.. ·os factos · estão · a de . 
ll!,ODSí.:ar º· iC-Ontr!lrfo, ?sto é, a:usex~~ia completa. <ie fiseallza..
(;3'). .lia- Delegac1as F1scaes que dlemoram. mezes ai remess::\ 
de balancetes. · 

E p bataooele Jl·ão reipres~nta fiscalização efffoaz . . Tá vr
mu:; hli.lancetes com esta clas.sifi<Ca.ção: despeus por classificar 
1. 50u . l!()(}$00t> . . · 

~ A f'icm.liztr1óüo do Trihuna!, p9r seu delegado, . é de ouf,r~ 
o.r-OeM. isto é, ·ar,tti poi:- acto da. administração. Não se fa1 
.P.ag.amento :S~m 0 visto do delega.do <l<> ':l'ribunal. Não se li
au.ida coll!l~ ide ex~tor sem o exame e o visto do <.tele.irad.:i do 
Tribunal.. · · ' 

Ve V. Ex. que ai fiscaHin;cão ~- ma.fs methodic:i. e eftl}-< 
e tiva .· Continuemo~. . · · 

· Ma$, a organizae:ão das de legações reeta.ma· um per;~oal 
l'Onsid1:>ravel . H.a Estados que devem ter uma <le1egacão co.m
p.osta. de tres ou quatro funccionalrios. Q>ara. atte.l)(der- ao i:.er-· 
vico c!~,s Delcga<'ias Fiscaes, Alfandegas. Correios.· Telegra
~hos. eté. Nc) proprfo Rio de .Tane-íro ser"ão orga,nizai~af! dele~ 
~õe::i M$'" Minis~eri~s, e em_ O'U:b'a.s reprurtiçõcs depEmdar.~es. 
~a1xa -de Amortizaoa.o, J\.l fa.n-Oega, Casa. da Moeda. Correios 
Telegraphos. tnSlp-P.,etoria de Dortos, Recebedoria do Di!ltl'ic1tn 
.F ederuI, J<::s.tr;t<l~ do J?erro e 01,1tras. · ... 

· T·~da essai organização nos Estados, n.o Rio e em t.O'lldre,J "ªº r cl: lama.r mais de 80 funccio.nrurias novos. 
Accresce airuda que ampliada. como ficattí. tw aiccão do · Tri

bunal t.• ·si:irviC-O do corpô · instru-0tivo vâe ser oonsideravel
tnen.t-(.1 augmentado e como · j\!. se viu, o -s~u pessoa~ act.ial-
lllenti;, é deficiente. · . 

-· Por essas rázões. o presidente do Tribunal, inspiraJdo 
pelo p~trioti-cO emp<mho de /(lar effi(lie~~ia a ess~ i..mportantP. 
appa:-elhó de !iscalizaç.ãq, 68-tudou a. -0i:-ga.nh:_aicão. d~s àelega,
~ões e oheg-0u á conclu$ao de que s~ torna. rnd1spen~vel 
~ugn1entar -0 pessoal do .. corpo ínstructwo com os se~mntes 
iuncc1cmarios: 

20 pritneir<?S P.SCt'~pturariós, 3{) segundos~-, 30 terceiros e . 
20 quartos eser1pturar1os. . . 

Esso augmento de cscripturarios vae _importar em 
M2 :000$000 . . ~ 

E' .do c:ict.rema n ecessidade 'que se integrem _as_ funeco~s 
do 'l'ribmlal . Comn está, e llc não cumpre a sua m1ssao constl
tucionàl. Com effeito, a Gonsti~uiç.ü~ instituiu no seu ar~. 89 . 
um Tribunal do Contas parn bqu1do.r c:as cont.as ela :teccnta o 
<la. clespeza> ~ verrnca.r a :ma legitimidade antes de scrom 
prestncns no Congresso. 



Cfrnara aos Depl.lados- lm!J"esso em 2B/09/2015 15:12 - Pêgina 60 de 305 

• SltSSÁO ll:M ·6 DE DE7..HMllRO Dl!l 1920 

.. ~ , ~)ois bem, na Phl'?-Se de ~m dos ,n:uiis illu11t1•os Ministros, 
o '.Ir1b1;Jnal pela organ1za,cão .v1gento o monpai: <lt.l realizar essa 
obra, o ym appai:elho muttl. E' e.ss~nclul qu<.1 ~e integrem 
as funcçoes do Tribunal, pensa o Mm1sLt•o •l com i:iso ter-se .. 
ha. realizado uma ~as refo:rrias .mais utois pu1·u. este paiz ,...._., 
tornando uma reahdad~ a f1scalm11.:ão du. doi':ipoia llublica. 

Como está, pois, actualmente o Tribunul do Contns é um · 
apparcH:io ornamental ê dispendioso n tiuo fnlt1& ú. missão i.rn.-f;. 
portante que" lhe foi confiada. · 

Tratemos de fazel-o funooionin• (1nm nffiofoncia 9 u pen-. 
semos em supprímil-o por inut.il. 

· _Que!Il já <?bservou es~e quad1'0 !,jomhrio cruc ti a adn:iinis
ti:-a~ao _fin~nceira do Brasil, em quo 1'1'~ torn dispendído 500 a ···, 
600 mil contos annualmente sem u. pl'ot1luciío de contas im-

. Posta pela Constituição, não t:>ódo hoslta1• em augmentar 
6•12: 000$ J?a'ra-~ int.~grar a.s :funcoõ<!i.1 tle~so importante appa, .... 
relho de flscahzaçao da despeza pubHon, o qunt no rigol.' da 
sua accão poderá. ovitar o desbarato do "º . ou úO mil contos 
annualmente. E' admiravel que, tnntaH vuze8, intelligencias 
de &scol estejam a tecer mil expedientoR pura conseguir na 
lei de orçamento cquilibt•ios illu~orioi:i o u11t.rotunto1 não se . 
enfrente eoin a· ~~xima e~erg~a n restuurnollo dos o.ppare
lhos de arrecadacao e nppllcacao dos cJinholros publiaos. 
Pelas 'pecas desconjuntadas dessas VAlhns mnuhill11.s que pa
recem funccionar em porões escuros t\ quu tJl!!uôu. grande parte 
dós dinheiros publicos. Ninsuem p\klt• 1111.àoulnr us so1nmas . 
que se desbaratam annualmenta por dl11p'1ndios fei tos sem · 
nutoriznção legal e nn voragem dns rupurtl~õos que nã_o 
prestam contas. Todas essas irrogltlnrldndti~ o de~baratos fi-. 
ca.m mergulhados na::: ~trevas de rcpnrtlQOl~M qu~ nlio levantam 
lJalanç.os durante sete annos. Dahl r> llVl·ilhuJo augmento dos 
def'i.cits e a situação cada :vez mniti u111ml'tlm111 dus finanças 

· brasileiras. · 
Diante da desordem das nossat1 Cln111tQn.11, sempre · ti

vemos esta conviccão: o Brasil perdo mlll14 do 20 % <ias s~as 
rendas annuaes no cáhos da sua. udminh•lrui;llo i'azendar1a.: 
Isto daria p~a conjurar em bo11 pnrtu mi tkficit:t a-q.nuaes . . 

Ora, francamente, . os . represent11nlc1i d1L Ni11.,1ilo não podem . 
assü:tir impas;;:iveiS · a essa o:-gi11 finnnooh•a q110 aff~cta pro
fundamente o credito do Brasil. E~tá. om i.uns maos . fazer 
:runccionar esse grande apparelho flso11.liz11dor quo tem o po
der de impedir despezas i.Ue8'3:es e do obt•Jgcu· u. prestar con
tas aquclles que gerem dinheiros publicos. 

v:a.mos, portanto, integrar- os orgil?s do 'fribu~al de. modo 
(jUO olle possa s.br-ange1' toda a ndmmlstrllQCiO fmance1ra d.a 
nepublica, fiscalizar todas as reparticõcs 11r1•coadao'":"as e pa.- · 
gn.dora.i tomar ern t~mpo as contas dos rm1ponsa.v01s e cum
p~ir 0 ·'seu alto devél' constitt,1c.ion~l d<l !!Prosentar uo Con- . 
grcsso ~s contas de cà·da e:x:erc1c10 financeiro. 
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A~sim, pois, resumindo ~B · causas do mão funoeionâme~to 

o Tr;bunal, e oe ·meios de. sanai:' a.a faltas: · . 
. · .t - 11.: de ur$'énte e ex~rcma necessidade a reforma dos 

Sê!'V11}os do Thesouro. A lei da Contabilidade Publica vae 
est~belecer ba$es solidas para es$a reforma. 

C~pre ao _Govet:n? rel;llfaal-a em moldes praticos --' 
su13pz:umndo as ln<I!Jahf1cave1s cçmplicac?es buroêratioas que 

.oa ~on~t1t1:1eP1 voo-dade1ras resistenc1a..o; passivas a entorpecer e 
( ... 1mpo~s1b1htar a presteza e pontualidade do serviço. Sem con

tas elo Th_(\soor-o em ordem e em dia, sem um processo men
f'al ~ r&.p1do <.le tomaüa de . ooüt.as dos responsaveis sem ba
lani:o da gestão do exe1·cicio, em summa., sem todos 'esses ele:
mentos que competem aô Thesouro, é impossivel que ·o Trí-
4unal de contas funooione regularmente. 

~º - Quo.nto ac proprio Tribunal, sem-as delegações que 
amplifiquem e estendam a sua acção pór todas as repartições 
da Repoblicà1 ...:_ ~Mé appare)ho continua.rã uma inutilidada 
pe.In defftlienoia lamentavel .na fiscalizacão da despeza pu-
bhca. . · 

O SR . l>Al.!L::i DE FRO'NTIN - Mas, o Tribunal registr~ os 
l)llg'ánlentos feitos pelas delegacias fiscaes _,_ exerce fisc~li
íncão sobre elll\s. · · ' 

O Sa. SAMPAIO VmAL - E» engano de V. Ex. O Tribunal 
registra apann.s a distribuição do credito quê co:rn~eta á cada 
Deleaacia Fise:al, pel~ lei orçamentaria,. Nada. ma1a. 

M!Js, ~rn cada Estado, as ordens de pagamento do dele
~âdo fiscal silo oumpridas sBm registro 'prévio do Tribunal. 

A ndmi_rrislrncno financelra àe cada delegacia é feita :í 
reveiiã. <lo Tribunal. · 

ln' a Iaçuna que "7em preencher o delegado do 'l'ribUll.al 
·junto de cada. delegiioia. fiscal, isto é, fi.s:i:alízar cadá ordem do 
pag&meiito ap.te& que este seja effeotuado, dando ou negando 
registi:o a. e~sa. ord~m •. . .. 

· E1E1 ab1 às prmo~paes suggestoes para o melhoramento 
dos s ervie}os .do . Tribunal. · . 

Todà.via, diversas outras providências sãô. ainda n.ec~s-
snrias. TrtltemCls das maia urgentes. , 
· . Há um problema sério qµe acode logo ao é,jtfü'1to, recla.
mando prompta e ittlptesofadivel soluclio. Pela. e~osição 
íeitll jâ se viu quo e con~ideravel o atr~zo das toma.das de 

, contas do~ r~spom~aveis . . :F:unccionarios. cômpet~n.t~s do . 'l'~~- · 
bunal oaleúlam qúe ·no rég1men -repubhcàno attmgem a ma1! 
de 1003'100 o~ procêS!OS de tomadas de eonta.s em atraio .. Es
tamos, portanto. di.ante de_ um problema grave par-a. se pôr· 
esse serviço em ·dia. ôomo venoer é'.lsa montanha. de pro-

- c~ssos o.tra2ados, sem parturbe.t- as toEJadal\ de _contas notua.es ? 
AbandoMr ess~ probllaJllfl sem soluoao é contml.1ar ag-gr~ylll?-
do a. situac!'io dia, " dia.. Lembramos para soluoc11;màr . a. <l1fí1-
<mldade a ofgamtação de uma oommissão oomposta. de 
i'unocionarioa do Thesouro, do Tribunal de Contas e de guar
da-livros . éontraçtadQs P!ll'B tratar especialmente do.s tornadas 
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~e co?!t.as de i920, dando-se uma porcentagem regular como 
mcentivo .t>ara_ a pr~steza. do senrico. Nessas condioõos 0 pes~oal ,ordmar10 do Thesouro e do ~ribunal de Contas cui
<lar!a ~omente . dos processos da 192~ em dia?te. Esta. sepa
raçao . é. essencial para se pôr o serviço em dia e assogurar a 
effe~t1v1dàde dos serviços da. prestacão de contas dos respon-
sa.ve1s . · 

. 1 

_Desdó que se. trat.a de tornar uma realidade a · fiel exe-
• cucao orçamentaria não •podemos deixar de firmar preceitos 
claros e positivos sobre a fiscalização prévia <io empenho da 
despezo. pubHca. Nessa matería · que é da maior importancía 
pa.ra a seriedade da admínistracão · finance.ira temos dado 
pa~sos muito incertos e vacUlantes: Instituimos um regímen 
ho.Te, _par~ alterai-o amanha, sem maior exame. A consé- . 
quenllla disso é converter o empenho da despeza em uma 
·simples figura burocratica, sem ordem, sem sysíema, sem 
eff1cacia alguma. · 

q;De balde se asseguraria a vigilancia sobre a ordenacão 
da despeza. O ~xame da ordem <lo pagamento, pondera Ed. 
Bcsson, seria . illusorio si o ordenador pudesse, sem critica 
prévia, empenhar despezas, ou contrahir para o Estado obri= 
gacões não autorizadas. em lei. Essa. faculdade assim ampla. e 
livre dos ordenadores da despeza. faria pesar sobre a execução 
orçamentaria uma terrivel incognita.::. · -

Com effeito, de acéôrdo com a a.preciacão a.ttica de um 
Ministro erbinente de nosso Tribunal, o ~empenho~ é o «m-0-
meolo oritico_ <la despe:m public~. precisamente porque é o 
momento de assumir o Estado a obrigação de ·pagar um for
necimento ou um serviço.' A fiscalização desse acto é de im
portancia evidente. Si o Estado conlracta um servico . sem 
autorização legal - está creada uma sitúaçiío anomala. As
sumida a obrigar.ão, nasce para a parte o direito de e:dgir 
o pagamento do Éstado". De que• vale então a Consfüuição ter 
creado um Tribunal de Contas para fiscalizar a desp~za P~-: 
blica, si o ordenador tem a livre faculdade de assumir obr1,.. 
ga.ções sem lei que se autorizo ? . 

A questão do empênho prévio da despeza, com.o se vê, é 
uma garantia primaria para a boa execucão da lei do orça-
mento. . . . 

. _ Si o Governo ·ctttizer contractar 1-!ID serviço sem autori~ 
· zacão legal o 'rribunal · negará. o . tegislro ao ()mpenho d~ssa 
despeza. Terá o .Governo -de iustifioar o seu acto, pédmdo 
registro sob protesto e o facto deve~á ser levo.do ao Congresso · 
para se regulnrizar a situacão .. 
. : E' focil nqui!atnr n garantm que represcntn 9 Cf!lpenh_o, 
evitando que o Governo contraia livrem,.,i:ito obr1gaçoes nao 
auto.::-izndn.s por loi . · ·. ·t· .. 

Vamos;, pois . . firmar pl'incípros b em claros e pos1 ivos ... 
réspeito de materfa tão imporlante. 

O serviço do empenho é muito simples. • ...... 
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No !ivro proprio dos. empenqos, no começo do anilo, abre
se u~n ~1tulo par1:1. cada verba . ocçamentaria do ministerio res~ 
pechYo. Por exemplo, o cl'edito votado· para a despezá.. tal é 
d!3 100 :0008000. A' med!da Que o chef~ da repartição for pI'e ... 
't:IS?-ndo contractar si;rv1cos ou :fornec1m.entos, o delegado do 
Tr1hunal-sc..,pronuncia sobre a sua legahdade ~ faz-se o Ian
camen:to no livro proprio, deduzindo da verba de :100 :000$000. 

S1 o 5)elegado do· Tribunal entender que o servico a con
. tractar nao ~e enquadra naquella autorizaçãi> orçamentaria; 
negará o registro do empen,ho. -. . . · 

• . O empen,ho da . rlespeza é feito nos mini~tericis. Esse re
gunen podera continuar, çom algumas rned1das complemen-
tares. · 

O empenho SCL'á fejto e·m cada ministerio ou I'eparticão 
respectiva após o exame prévio do delegado do Tribunal de 
Contas. · · · 

Do empenho lançado no livro proprio, serão extra.Ilidas 
tres guias, sendo uma para o ministerio ou repartição, outra 
para :i. parte interessada e a terceira para o Ministerio da Fa
zenda . A segunda e a· terceira · guias serão entregues á parte 

·· interessada que se incumbirá de promover o registro da sua 
guia no Ministe1·io da Fa;,,enda, isto é, no livro de Registro 

• Geral dos €Jmpenhos da de.speza publica. Feito o lançamento 
<lo empenho, o Ministerio da Fazenda porá o seu carimbo na. 
guia e entregará á parte para que esf.a poss'a annexaJ-a oppor"
.tunamente á ordem do pagamento. O \Tribunal de Contas não 
rei;istrará Ol'dern alguma de pag-amento sem· que esta tenha 
annexa a guia. do empenho devidamente carimbado pelo Mi-
nisLedo da Fazenda. · ' · 

Nofl. Estad'os, -fato é, fóra. d.a Capital Federal, o empenho 
será feito nas delegacias fiscaes e outras repartições em que 

' se ordenam dáspeims e será. feito o seu lançamento no livro 
proprio após o exame do delegado do Tribunal que, porá o 
<1'.Seu visto~, autorizando o empenho. Desse lançaruento serão 
cxtrahidas duas guias, sendo' uma pai-a a propria reipartição 
e outra para a parte interessa.da ambas com o carimbo da 
<lelega~fio do Tribunal de Contas. • . . 

A guia. entregue á parte sera. opportunamente annexada 
á respectiva- ordem de pagamento. · · · 
. . :As Delegacia!> Fiscaes e outras l'eí}a.1•ticões nos Estados 
650 · obrig.!l.da.s a enviar ao l\Unbterio da Faz~da. ?- re:Iação de 
tod-0-s ôs empenlrós 11u.nçados no seu respectivo hvro no mez 
anterior, sob pena d'e xnult.a de 500$ a i :OOO$il!f'O. . 

Ciom este proC!esso teremos ass~gui:a'4o -0. '(lom:pie-nho de 
to.da a d'espeza publica. creando;--se no Mrn1ster10 da Fazenda. 
um regisfro geral, centralizador de todos ()!$ :empcnihos .e:tJe
ctuarlos os diversos ministerios ç t'espcctivais 'I'epart1coe.s, 
Correios, 'l'elegraphos, Insp.ectotm <le Port10s, Gasa da. 
Moeda, etc. . l\i' . t . tl ..,,,,,~ à t" .. Com este H.cgist,ro Geral, o · m1s m·10 a r...,,en a es ~-
r:l habilitado. a ecmhecN· o informar a quo.Iq~er momento qu.J 
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~x~~0~0tf~1t~.r~~~~iffr~~~abHidactes a~sumiuas pela. ULliii.o na. 

iauo1?6~-~~~o 1-lfi~~o 'ljue 1:ecla1~u. u. !lú~sa atlen~.'i.o é l'elativo ao8 
J.•antn a Sco e~~ t~rn i u.nicç<~o prmc1pàl rela.tua· OL'a!mcnie pe
,. \. , .. ·- "'u1ir-1a. :.;:a;m~u a os r~roces~os tlc tomada~ d.e uonr.as. :0 PI f f.lca._ t.r~l d~monsl:rado u rnconvc;nínnda do l'cl:.tlo i·io oral 
· 1 rc u .orw escr1.P_to a8set;·ura muior P.Sl'Udo do processo e fir_: 11ª 3:.-1csn,on-sab1hda.<l.e do auditor· du modo mais JJUsi Livo. 
,1} ~;b c:;~as as medida~ aconi:ielhavcis pa1'a intoirt"ldo e me
~ i~r ~ unc~10-11amr:!n1to elos scr·viços .do Tribunal. ;l'r;1Úlo HiiJo a 
.1.1lt.1m~ l'E:iorma rJecrnt.a.~:a cm uove:mhro de HHU t1 timdro fi
(v'!_do mcomp.lot~ a o~·ga11u;a1Ção, <.:omo se pro.curou uemo11straI· 
nuo J2.0d:emos a1ndn. njuhmr ou condttmnar e:ssa ultima remo~ 
·d"QkJ.çao. ? bom. s~nso ..ác um cispiriw consct>vadoi-, <lt:an!c 4ll;l 
um 'apI?ar ~Jho cuJa estructura gera! :parece boa, :.u.:onselh'a 
~ui; p1•1me-1..-omentc S1?., completem n~ . 'P·c~·as ou orgã-os aue 
!falt.am. e se trate í!lllao de fazct• funcciona1· o 'fribun.a! com 
a. vlen1.tU<~c <lf) seu ap1~arclh~n1enl.o a VN' se pócle- cumprir l.li 
nlta nussa:o que Hl'C Joa t.:oní'lada 11eloa ConsUtuit~ão. 

Temos a mais firme convfor,;üo d1~ {~m· <1 Tribu nal dn Cor1-
.!t11.-:;._ 1'vw todos o-s s•m~ ot•gãos orn plt!'Ua fuinef'iio. JilZt>ndti fr-
1:u.t1nn• u ~ua at..:tivida1Jl.. fi~l·.ali%nd~ora por f.odti~ as rt~tn.t..t't.it.;õe::; 
J ·~dCt',Ut~s d1

_1 pa.~r. e nodemlo api:r·~entat· ao C<J!lg'l'e:-i . .,;o \l.'.Ht t'e
lttf.cww cf1·! g·1~st.:w d·<~ cadtt t.•x0n:ido, potier:i. cuntribuir 1JOlle
l'ü·$tHncnlu para u. reg:1~.11c1w:ã·o Ji naueeint d'o Bt·a$il. 

J.·~· profoud'u:n.!oer>le !anwul-a rd que não s{~ fat~t uma c:.un
~nanh.:i. patt'iotica cm 1míl üess;,i n.•geuc1•a,;ão. o· vorn .hJ.'lU.li
leiro n~o l'az id•!a alg-uma da ll'cr>ord'em que i'CiIH.1 111as · finan
:~)tl.~ foderaes. ~' uma situa'.:i~~) inona.rravcl. Qt11>m f.(.'tn o 11a
bito dle ver contas em orctem. balancetes e lualarn;os, -de
monst.raçÕP.S exactas - fica. surprelrnndido dcu:n l.n do cahos 
t>m que vive o Brasil cm maleri~ <lo ciinheí·ros publicot: . Pa
rece que a. Fazenda. Naeional G. uma' graude fa:t.enda de aU'
~"nt.os ignora.dos. l\P.ío se prestam contas do recebimento e d'a 
.ttpp!ica.ciio <lc ái1iheh-os, n.s rwoprias mensagr.ms presidenciaes 
lla park fiuanceir::i. tra~e-m d~idos a algarismo~ arl>i t.rairios, 
<lo ;símpíe-s IH'<loílllilifaâes. , 

O expoentC>. vcrdaé-eiram(!nLC\ cxpl'l'S8ivo dc:osu l:tesord(')m. 
,·, o The.!';ourQ nU,o levantar- bularn;os ha sete a.nnos. Enll'eta.ntb, 
ossu si tttação ll{ilo pó<le con Untia r. 

E' css~ncfal qne sH reforme fundamen~almcnt.eo_ o 'l'heso~
,I'o, que Sl3 sttPlH'ímàm l!Jda~ essas rcsi.stencias ·pu.~:;1vas coo6ti
i..uidas velas formal·idadcs h!'UJ'dcraiit:;.~ 'SUpei•lz1ws, q1Ue so 
.fospcccioncim todas as rcp:wt_1çoes arre!:aclaàoras e pagaà.oras, 
que se ·ponha cm dia _o_ serviço de t<?mad~ ~1~ ~~nt!l~· que se 
o\1•ga,nir.n uma contab1Uida;do .ceint~a.l!~d01 a . pt.1 re1~a. :_cap~z 
die Iernnlar balanco~ e di:mon!:\tracoes COf11plc~as~cl'a goslJio f~
:nanceira. Pairando acima dú tu<lg issp, H. cssoncwl1 QU_fr o TPl
hunal du Contas ex:erç.a. sua acçao fiscah:r.adora ... ~ontunua so
lwe todas ns repartições, pm·a assegtTt'm• a foJ:0J10.liade da cxe
:1mçã.o dias leis orjJ!Linenl.a·ri·as. 
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Só a.~sim po'derá o Congresso reoober e tomair as canlas 
~~a gestão fínanoeira do Executivo cump1·üHlo a elevada mi5-
E>ãO que lhe confiou o art. 34 da CO'IlStituição. Essa fµnc.çü.•) 
~ das · mais impol'.1t;antes do Consresso. . 

Desdie .as suas origens, os parlamentos sempre tiverain 
~orno funccão ,:Primaria .. e ele'tada. votãr meios orç.a.mentati?~ 
é -tomar contas aos go-v.ernos. Tal é ·a des()rdem que tem rc1 ·· 
nado :na . orga.nizacão financeira <lQ .Brasil, que os Presidentes 
em trinta a.nnos de R-epublica nã<> conseguir~m ainda' ull11l· :;ú 
vez pr.esta.r· contas ao Congresso. E' um .facto digno de ·mawr 
l)On.deracão. Esit:á em <la.usa o proprio ered'ito do Brasil. 'rrJ~ 
cos aquellas que .teem uma pare:e.Ha de regponsa.b!lidade no~ 
podcr•es publfoos devem :reagir- cont.ra . semelhante .si tlJ~ão, (> 

. paiz -não póde -con:hi.n:uar nessa desordem. Estabel~mos · a 
.:irdem nas .'i!Uais finanças e o çredito d'o B~asíl :Será Lifo 
gr-ande como o seu territorio . . 

~nviq á Mesa o projecl,o e o parece.r · da. Co.mmis~ão. 
(JJuito bem~ muito bP.m,. O orador é cttmprim.entado pelo,~ 
Deputados presentes.) · . · · 

Pr-0jecto n .•• 

O C~ng~esso Nacional u-ecrela : _ 
Art. i. º Continuam em vjgor as disposições do deerei..:i 

u. 300, de 8 de -Oultlubro de 1896, ·.e leis posteriores rela-tivas 
:co Tribunal, de Cont-as, com as .alte.raçõf.s constantes da pre-
sente ·lei. . · 

·~lArt. 2. º Para. o Col'po InsLructivo <lo Tr-ibunaJ de Conta~ 
fiem crea<los .mais .Os seguintes Jogares: 20 primejros es
í:riptur:.rios, ·30 segundos, 30 ~erceiros e 00 quartos escri
pti.Irarios, com os v encimentos <la respectiva. :ita.bella. em 
·vigor: · 

Paragrapho unico. As primeiras nomeações para. êSS M 
Jog~s serão feita.s· em comrnissão e por -concurso~ mas s(> .. 
mente serão effecliva.das no fim <ie tres annos, se estiverem 
cm -dia as tómadas de contas dos :responsaveis e regu~ariza<los 
os demais serviços do Tribunal. O ·. · 

.Arl. 3. • As de.legacõe& d() '.l'ribuna1 rfe · Contas, de que 
!.ra:ta ()a.d. 25 do regulamento n . i.3.888, d'e 12 da nüvembro 
<le i9i9 serão immadiaJbamente .org.anizad.a:S junto ás d ele
gacia-$ i'iscaeã nos E~ta.:ios, nelegacis. <l<.• Thesouro em ,J,on·
dre'!:!, •assim eomo as r~p:.irti(.'Õl?S d~ contabiliilad.e, fii!caes e 
pagadoras dos Mipist.erios Cqrr.efoa, . . Telêgraphos, -Eistr·adas de 
Ferrq. p<.>rtencl!rtlt>s • F~era~ão, . J,Joyd (' outras- -repnrtições 
ana.loga·s da Un:ião. ~ssas de-legações serão o'l'ganiza<toas p~\0 
Tribunal de Conoos em Gamaras Reunida~, escolhenrto-$•) 
para esso fim os funccionarios mais compc:tentcs do Corpo 
Instruclivo. · 

Ar~. 4. º A fiscali7.açiío financeira exercida pela5 dch1-
gacões, as$i"In como n. tomada de conitras dos re.sponsavels, .se
rão feiLas ct·e aceô1xfo com a legi-$taçã() em . vig-0r. 
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Art. :; . º Fica o Poder Éxeeuií vo autorizado :t or:;anizar 
uma co1nmissão especial, composta de funccionarios do . Tlle
i-;outo Nacional, do T1•ibunal oe Cont:rs . e de .. guarda-livros 
eonlrac·lados, para o fim de roalizar a to-n1ada de contas dos 
l'e.sponsaYcji; pol' dinheiros .e bms publieo5 aLé 3fJ <le <lezem -
bl"O .de 1920 funceionando o pessoa.! ordínario do Tb~ouro o 
<fo Tdbunal de Conta::; nos processos de tomad-a. <le coula.s d'.3 
J 921 -0m· de3nt-e. 

Para csso effci:lio, &ervii·á. de base inicia! pa.t·a os PN·• 
c_essos no ... ·os o saldo vedficad1:1 nas repartições fc-cteraes a :li 
de dezcln.bro .de 1920. 

Art. ô." O Tribunal de Contas por ~i e por -:;uas deli!
i:;a<;õe!S inaLi t.u·irá. exame prévi-0 sobre · o -eúlpenho da c!~spc;;;a 
public~ nas repartições federaes, e:~cepLuados os ca.sos do 
art. iH do regulamento n. 1~.868, de i2 dt> novembro de 
i919. . . . . . 

§ 1 . .. Na Capital Federal,· o empenho da-s despeti:r.s -s.mí. 
feito no~ MinisL-eri-OS e lança>Cio U{I respeotivo hvro a.pó$ o 
exame fei t.o . pela. de legação do Tribllnal • Do empenho serã(.I 
:~xtrahidas tres guias, destinando-se uma ao proprio Minis- ' 
teria, outra á parto eont.ractante e a terceira ao l\finisterio 
da F'azcnda. A-; segundas ~ terceiras guias serão enrt:".egues 
á par~e conLractanf.e que se illcumbi!"<l. d:e promover o aeu 
ragiS!llro no livro -proprio do RegLstro Geral d.e Empenho d5. 
.Despeza PubHca, no Mini·sterio da Fazenda, entregando-se a 
.s~gi)n<ia. guia,\ cievid.amcnt~ earlmba<ia. á. parte, para sel" an
nexa<ia. á. r-es~c~ivoa ordem ci.e paga.r:tiento, :ficando a tercei.cá 
guia ·no ·Minh;t>crio da Fazenda. paTa. sua csc1•ipluracão e ar-
cbivo. , · 

§ ~." O Tl·ibuna·l d!) Co1~tas .não ordenará .régisfro·~ã ol'
dam de paga:menoo. que não Lenhá annexa. a guia do empe
::iho, deYid<i.me.nte ca:l'imbada pelo Ministerio da Fazendà. 

§ 3. º Nas oukas repar.!.riçõcs d?. União, fót•a . <la Gapil~I 
Fede1~a1, ·O ctnpenlw da. -dospeza scrá feito e lançado no 1ivr::> 
proprio, · após o exame do ~elegado do 'l'l'ibuual. Do ompc:':" 
nho .serJo iexll·ahidas <luas guias, ffoandQ utna na. pt•opl'ia 2•,c
parf;ição, sendo a out.ra entregue á partD que deverá aune -
.ia·l-a oppoi-Lu11amente á. or.dem <le .pagamento. 

Os dcloegado:i. fiscacs e out.ros chefes d'o rcp~rlicões fi:;
~aliza<los pelo 'fribQ,nal são obrigii;dos a. enviar ao MinisLerio 

. da · F~l'z-~nda It t•elacáo dos ·empenhos feito~ no w.ez a.nt.el·i1>r. 
~ob p<?na de multa de 500$ a .J :000$. impo~ra. pelo <firo;lor 
<la: rcpadição co.rnpetcnte. · 

Art. 7." Da re~usa do roghit1•0 ·por P!l.l'tc da. CJelega.çiio 
lrn.vcrã recurso para. o Tribuna.! de COn!.a~ que manl~rá ou 
não o acto do i>eu delegado, realizando-!>e o l'<?gi-.;tro sob pro··· 
~;esto, si foi' o caso. 

· A1•f.. l:l. 0 O ~1-ato1•io <lo~ -nudito1·~ srir:l upn~sm11lado pot• 
cscripf.o e lido pcJ.os mesmos 11a se.ssão do JulgR.m1.mto do~ 
·prooàssos do tornadas de contas.. O resulta.do con~t.ará da uUL 
fj.e cada pr<>0esso. 

e. - .Vol. XUI .u 
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_ Art: 9. • O Goyerno expedfoá o_ regulamento para a e-xe
i;a.? da p:res!3nte let. consolidia_!\<i'O to<l:as a.s di&posiçõc$ a re:;-
peiio .do Trt·bunal óe COOt.as. . . . . 
. · .Ai1t. 10 . Re\logam.-se as <lisposições :em contir-aric . 

. yem á ~esa e é hdo .um projecto subscriipto 'pela Com
m1ssao espéc1~l do Cod!igo de contabilidade: · · 

. g Sr. lt~esidente - O projeeto vai ser ~nviado a Com .:. 
m1ssao de .Finanças. · . . 

9 Sr . AncJl"ade B.ezerra - Sr, Pres_idente, entre ats .in
stit.u~oões · creadas pelo . Tra.tado de. . Versa.1 ll~s, aquella. de que 
á 11c1to ~sperar bei:ieficios mais· immediatos é à ôr~anizaoão 
Internaeional do Trabalho . . 

O fim d~ssa,organfzat;ão ~. não só elaborar leis interna
r.íonaes proteetoras dos tra.baJ.lhadores. como providenciar vara 
a execucão dessas medidas, estudando minuciosam~nte a si 
t~ aoão de cada pafa e pro~q.r::indo intervír para a solução pa
e1f!oa dos ·problemas trabalhistas. Bem ·poueo ·seria, em ver
dac_ic, assent~r os prmei:pios_ da. :paz entTe a~ nações, se n~o se 

-ou1dasse seriamente de garantir· a barmon1a entre pa.tro~s e 
operarios, dentro de eada pa.iz . · 

·Db.hi a justa preocoupacão dos homens que tiverem a res
ponsabilidade de negociar a paz· internacional. quanto -á -crea
cã.o de um o.rga.nisl}lo permanente. investido <ie pr~mover a 
paz social no agitado mundo do trabalho. -

Cedo é ainda para joJ~a.r ~os d eftoitivos resuJtado.s des<3aobr;r . 
mas a Yerdáde é que eUa. Ja. começa a produzlr º' · seo.s primeir01s 
t'ructos~ Duas conferencias já.· se reuniram, a primeira, em .washi:1· 
gton. em ·novembro ' do a~no passa.do; a a segonda , espêelalment.e 
convoC&da par:1. tratar do trabalho marítimo, ·om Genova. , em junh 
do. corrente anno. O Departamento lnternacioaa.l do Ti-aba.lho Já. sH 
acha igU&lmente, funcoiOnando, no desempenho da !ormida'V'el t&rora 
de pre{)arar ó_ii m&teria.es para. as dscisões da.s prox\J:na.s conferencias 
e oonsolidar a. obra da legisla.çã!> internaeiona.1, sob tão bons ausDlcios, 
iqioia.da. · . 

Na qualidade de Memb1•0 daguella Orgaoinção Iutorua.c1onal, 
tomou pane .o Brasil na primeira.· diLquellas reuniões, fti'm&ndo, com 
oa demais palies varlos projeceos de convenção e recommondaçii.o, 
!Obre os assumptos iosct•ipto! n:i. ordem do dia da mesma oon!erenoía. 
O Tratado de Pu coaoede o prazo de um a.nno, por circumstaucia.s 
~cepclonaes., pt0rogavel, até i8 mens, para a. ratl8caçilo dessas con-

. _ Ten~ ou ado~o em leJ de.!!sa• recommenda.Qões. · · · · · · · · 
O Br&Sil Dlo falt.ará, dé certo, a.o co,npromlsso intarna.o!ort&l de 

dar f~rça legal a prlnoiplos ~egu~l,!lenta.dores do trabal~~· deflnftf!il
mente consagrados na. eonsc1eno1aJUridlc& dos povos civ1lliados, lor· 
mando o minimo d~ rohindic&~ões & queju11ta.me1tte w;piram os prol~· . 
ta:rios do universo. Urge, portanto, que o Con~euo ~om~ oonhec1· 
mento daqueuaa resoluçOes intem~naes ; e, ·nell!!e 1otu1to, apt•o
sentei é. C~maira. dos Deputados. na ·seissio de s de dezembro. 
u111 _projeoto e indioaoão, em que eram pro_poata.s a rat.i!ioação 
e adop9ão em lei naoional daquellas medi<fas, faiendo--os pl'C· 
®der de minucioso estudo historico e oritJoo sobre as conolu-
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:>õcs da ·1eonfcreiwia úc \Va,,;lüu;;Lou. O simu!f,auco inovimcutu 
dos diversos parl~menlos, no ;:;entido da approvaçã.o d.essas 
regrae; de proteccao ao::i lraballlador:es, as~egurn o desenvol
vimento de um vamo juridíco, tão novo quanto importante: 
o dírcitu jnternacional operario. · 

l 

ESTADO ACTUAL · DO ])~.EITO INTERNACIOifAL. OPERAIUO 
' 1. Prímordios - O direito in~ernàcional operario é ·um 

ramo novo e a.inda insufficienlcrncnte el:pk.11·a.do do velho 
tronco d.o direito das ~entes (1) . Um ou outro !.rala.dista lhe 
l.lonsai;ra breves referencias, ao estudar a situac;ão juridica 
dos e·straugeiros, encarando, de passagem, a condição do tra-
balhr.d<Js.· alicnigeua em -0oncorrnncia. com os na.ciouaes. IA! 
proprhí de.nominação dessa nova especialidade juridica parer:e 
Lm· !Sido ctuprc~ada, µela primeira ve:l, em 1906, fogo após ás 
t•.onvencões de Berna, por B. ltA YN"AUD, ptôfessor da .F'acul
dade de DfreiLo da Unive1•sidade -Oe JJijon, em um.a. série d~) 
estudos, posteríot·mellte reunida em livro, sob o LHulo de 
JJircieo Jnierrwdonal Ope.1-ar·io. Da.hi em diante, ficou · esm~ 
expressão definitivamente Mnsagrnda entre os autores, a el!a. 
const.anlemente se referindo o JouNUJ.l de Droit Intematio-
1itll, de Cr.üNE'l', e a nevw: de Drc'it lnternational, de DAMAS. 

Até então, a solucilo do .problêma da proteoção int.erna
cinnal dos l.rabaJhadores não p11ssál'a das oogit.acões generosa;;; 
t! pur·âmen~e LhMricas de alguns l'e-formisLa.s sociaes. A 
pha.se de aguda concorrenoia economica em que estavam em
penhadas as mais pro3pec·as e adiantadas nações, não deixava 
po1·ci.eber a e:drema gravidade que dentro em pouco tempo as
sumiria a quesUto operaria.. 

Aliás, não foi sem cérta 1·elota.nnia da pari.e de alguns 
iuternn,eionalist.a.s que se operou o reconhooimentio desse novo 
l·amo de direi lo. R.ot .. IN .TACOtJEMYNS, fundador da .Revue de 
D1'oit lnOel'naticnal et L·éaüwtiom Comparée, oomn:\entando os 
rcsu!La<los da confe1·encia dé Bet•lim, chamava-a. ·de .i:socia
lit;mo no direit.o inlernacionab>. e fazia votos •Para que ~as 
cou.su.s não fo.;;sem adiant.e;,). RIVtEll, por seu lado, manifest.ava. 
o receio de -:.ver t.ransportar para o dominio do· direito das 
gentes certas utoJlie.s que até o pl'esenle não podem exeroer 
:.ma devastação senão em algumas legislações naoionaes•. 

(1) - BlBLIOGnAPHU ~ E' relativamente escasga a 
1'ibliog1·aphia <lo direito inletnacionul operario. · Sem prelcn
~ão a apresor,I ai• uma li~la t:uiupfola das fontes, indicamos ns 
pr-ineiparti l1·allalllo.s 1k que terno~ 11olillia. até agoi·a publi
curJo"' sobl'e a malut·iu; J\01,1m: Der 1'.11trn'n1Uiono.la Schuü der 
Arbeiter (1886) Alloi.ro BUYLA, La p1•otección d<:l ob1·cro, 
( t 910) ; Â.Ll'' ASSA·, '.L'as.~ociation i1>l<:mat-ionale pour la prolc}
ction ltiqalc de:i· travaillcurs {Revue .l~IHique et. Parlement.aire, 
19íH.1 ; AN.!.ll\AU.li: Il~z.llM.ll., Anteccdt'llil:.S da le' sobre acciden.tes 
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'~ - J.s questões do trabãlho e o dt,telto lrttemacional -
A verdade, porém, é que o· direito internacional l'.lperario é 
cl'.lllsequencia da -profunda transformação reali~tla ·nos prin
cipios funda~entaes do direito pelos p1·oblema.s· do trabalho. 
Todos os depa.rtam1mtos jurídicos, deMe o direito publico ao 
administrativo, ao penal, <livil e proc~sual, foram influen
ciados pel(I. questão tra:balhista. Porque sómente o interna
cional haveria. de escnpar a essa J;>enetração de idéa6 novas 0 
®mina.doras? SIDNEY WEBB já dl!Sera. que de todas as in
,,.·enQ{ies do seculo. XIX, em materia <!e organizaç;jo ·~oeiaI, a 
legisla~ão 'do trabalho é a mais largamente espalhada. e O 
eO'llleco do seculo XX a encontra dominaindo sobre um tP.rri
to:Ho mais vasto que o da bibliotbeca. · ipublica. ou da. caiiXQ 
economica. Tem fJ.l,lvez uma irradfaçã;o mais larga que 'a. es-

. cola primaria. ou o agente de policia~, 
O interesse por toda parte cada vez mais accent.uado da 

opinião publi<!a pela ampliação das garantias i·cconhecidas 
aos trabalhadores, denotá. utn progl"essr> rta consciencia juri
dica <Ias nações .civiliza.das. O direito internacional operario 
é, segundo MAHAJM, a ma.nifestl.t,ção desse desenvolvimento da 

11<>. trabalho (1919); 'BMNTS, -Z.égisla.tion du travail comparée · 
et intCTnationalrf (1903): CAPI't'ANT, Les conventions internatio
nales .rn:r les accidents du travail (1910); C~EYSSON, La Ugis
lªtion internationale du travail (1889); DANIEL CRICK, La l~(Jis-
lation intetnationale du. trávaiZ (Bevue de· d1·oit 111 • · 

comparéc, 1905, p. · 432-) ; D1umRTrNS, Voies et moyens de 
f.éatisatfrm de la protection ouvrie'l'e inteNtationale (i904); 
ER?\ns·r MAHAIM, Protection internatio~ale du tTavail (ReV'Us. 
e-con. internntionale, i 904.) ; L'a.ssociation intemationale pour 
Za prof,?ction lf•oale des travaiUeitrs.: sem histoire, son but et 
~tm oeu.vre (1904); Lc droit internatiimal ouvrier (·1913); ER
?-õl!:S'r Rõ'ttiLTESB~i\Ci::fí., Di!r (u' beit1:1-.schu.tz · von iriteniationalem 
3tandpunkt atts beleuchtet ( 1904) ; TABACov1c1, -De la légílta
tfon ú1ternationafr dtt h·avâit (1896); FAGNOT, La conférence 
internatfonale de · l11(]i..~lation ou1.n'iere (Parlement et 0Pi.nion, 
set. 1~13); FRlfY., Zur geschichte de'!' Jdee des in~ernationalen 
A1'l>Pitenchut:::es (.1900); lTAr.o MARIA 8Acco, .Raz:e, nazioni, 
strrti tiel cqnuresso interna:;ianale d el lavo1•0; Gli stituti inter
na:;ional idel W.voro' (Rivista i•nteI"nazionale · àí scienzé sociali 
e êisciplino ausiliaric, junho o agosto, i.920); KAR.L BücHER, 
Zur Geschichte de1• internationaleri Fabrikgesetzgebur.g {1888); 
LE Ctt.o\'I'ELAXN,· Ld · protéstion. internationalc ouvri.ere { 1908); 
LÉON PC>lNSARD, L.e droit. wternatiO'nal au xx• siecle, ses pro
gres ct ses tem'tlru:es (:1907): LÉoN POLIER, La p ·rotection i1~te1·- · 
Y<tltionale de.<: trmmilleurs (Le Gorrespondant, junho 1905); 
Lm~LD · COMiíE. De· la législatfon ·internaticmale du .travail 
(t'897); LtCHTEMBEROER, L'association internationalc pour la 
prote~tion légale des t1·m,.aiUeurs et sa sectiou. françaf;se; Lou
BAT, Les ai:cidents tlu trmiail en droit internatianai (1.911); 
Louis 'DE SAINT-ALBIN, État actuel de úz réulementation inter-
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missa.o do Estado, procur::mdô r~;;olVP-r o duplo problema da 
e:ttensão dos .dP.\rcres do Estado Pi da sua 1mbP,ranis, 

Cumpre estudar :i situacão dos •no.~.~os nacionaes ope
ra.rios, quer no m;trangeiro, quer, -0.éntro do paiz, em frente 
aos operarios estrangeiros; e, cm geral, o que podemos e de
v~mos · faZCl' quanto :i ~stes ultimos; Tae.s .são a..s duas 
facP,s de uma mesma questão que domina lodo · o direito 
internacional operal'io r~ lhe d~ unidade. Vê-s:f' logo, àdverLe 
o professor belga, porqu~ se· trata. de uma parte do di
reito inte,rnacional oper.ario. .T:i rião se contesta hoje. ..que 
ao direito internacional caiba t-egular cO'rlflietos ,fo leis sobre 
os interesses prlvados dos eidadãos. ·Dá·-sc o mesmo quanto 
no direito que. r.studa.mos: o Esta.do. é <lirectamente inte
ressado na. ~olução desses casos, ,!fesde que a sua soberania 
está em jogo, na regulamentacão dos interesses priyados dos 
opera.rios, de que se occupa aquelle· direito, e sâo ainda os 
Estados que se acham cm ·causa no.5 tratados geraes de tra
balho. O <i'ireito internacional operaTio tem, ·portanto, in
t1mas ligRÇõe~, tanto com o d irei to intamacional privado, 
eomo com o puhllco. 

nationale du travail {t907); M.u.c>N, La l6gislation internatio
nalr> dtt t1'm;ail (Revu~ socialistc, 1890) ; MAURlCIO DE LACERDA, 
Série dP. a:rtiyog publicado,<; ern marro e afn•a de 1919 •. no 
«0 lmpm·ciab; MAX TUR::vlANN, J~a prote.<:tion inte1·'11ationale d.u 
tmvail (L'a~sociat.ion catholic1ue, j'unho 1900) ; M~'1'1N, Le.~ 
traités Oll'L'?'icrs ( 1908) ; MILLr:tlANn, Lcs traités d1t travail et 
W. conférence àe Bâla (Revue J)O]. ot parl&mentiairc, 1903); 
Nrcot.As POLITIS, La CO'll/érence de Bcrlin (Rev. int. <le socio
lor;de, agost.o 18~i'.i); PAtlL P1c, La cozivention franco italienne 
o'tu trattail de 15 crnril 190J; La prote1;tion legale des. trauail
lr.vrs.: La sécrmde Nmférence i1itemationale de Be-rne et l'as
semblée de Genime.: La confheru.•e internationale de Rerne, se-
ptembre, i9J3 (Re''· gen. de droiL iflt. puhlic., XI, p. 515, 
XII, p. 565; XIV, p. t'.145; XX, p. 752); Les i>écent.ç p1·oores du 
d'l'oit interriational ottv7'ter; 'La. prntection legale des travail
leu.-r.ç et le rlroit i'Tlternational mrnrie1' (Rev. de droH. int .. privé 
i909 .ps. 153 e 501); Les assurances .socialcs cn France et à 
l'étranger (19t3\; RA).'I'lAUD, Droit intcrnational ou:vrie~· 
~(1906); Le ctmtract collectif au point d~ vue intemational (Re\·, 
ecol').. int. set. i 920) REN~ PINON, ·La protcotion internatíonale du 
travaii et les catholiques (La. Q'uinzaine, sept. 1898); ToNIOLo,
E. AGLrARDI, La protezionc leoale i-nteniazwnale del lavor.o · 
(1.903); VALENT!M-FERSINI, Protezione e legistazione internc.
:;ionale del lo.voro (i910); WERNE:R SOMBART, Die aewer/Jliche 
Arbeiter frage, ( i 904) ; • .. , L'organisation internationale du 
travail (Le Côrrespondant., sept., 19'20): LEAOUE OF NATlONB. 
lnternational Labor Conference; First an.nual meeting, october, 
29, 1919-nov. 29, 1'919 Washington; Office /'nteT7KT.ti.cmal du 
·Travait, (Bàle). 
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3 ........ Conceito do direito ir.t:ernacionat ope!'!Jrio - Na 
d&finição do <iireil-0 internacional o.perario RAY!'lAUD at
lende mais a seu .aspecto privado, cara~terizanõo-o como < a 
pa.rte do direito mternaciona} que regula a situa~ão jurídíea 
dos o·perarios estr-angeirbs, sob o ponto. de vistà õns questões 
do trabal·ho>. MAHAIM comprehende. melhor os fundamentoi, 
desse direito, definindo-o como «a parte do direito interna
cional que r.egnla as relacões dos F...sf.ados entl'$ si, no que con
cerne aos seus nacionaes operarios.> 

Conforme esta ultima definição, é facil determinar o ob
jecto desse ramo de direHo. Cogita elle, em primeiro .togar. do 
estabelecimento do·s opeNl,l'ios ou das migrações o'perariail, 
determina.ndc os princípios jüridicos que r~gularão o& de
vereS' dos Estados : f •, para com os operarios e~trangeiro1S em 
seus tP.M'itorios ;2º. oar::. com os seus proprios· opel'arios no e~
f,_rangeiro. Estão ahi comprehendidos o direito de estabele
cimento, o direito do estrangeiro . ao trabalho e os c.onflictoi:: 
da mão de obra nacional com a mão de obra est.rangeil'a . Em 
q\la medida deve ser protegido. dent.ro . do paiz, o estrangeiro 
que· ahi se estabelec.; pora trabalhar? Para resolver esse pro
blema d1wem ser passadas em revista as varias modaiidadcg 
das leis sociaes, protectoras dos trabalhadores: policia da in
dustria. seguros sMiaes, direito de associaoão .e assistencia 
· social. Todos esses problemas teem de ser reso1vidos tambem 
quanto. aos operorios nacionaes no estrangeiro. Por ultim:-i, 
resta indagar se ao Estado não cabe re!oroar as medidas de 
prot.ecção, ~elebrando tratados com os demais paizes. 

EstãO ahi claramente delineàdn.s as natura.es divisões do 
âireito internacional operario : 1• estabelecimento dt> operaria 
nó P.str6nneir·?; 2•. o ope7t<Wio est.rarz(Jeiro em. face das l P-is pro
ter,tMas do trabalho: . 3.º os tratâct.os de tr.abal.ho. 

4 - hnpo.rtanc;ia das questões internacionaes do tu~ 
balho- ...;.... Se indagarmos ,. das caus&S que teem ultimamente 
trazido para n ordem do dia os asi'léetos internaoionaes dos 
problemas do .tl'abaf.ho, veremos que ellas decor1·eni duma 
sensivel modificação do espirito -publico, em t.odos os povos. 
cada vez mais fayoravel ao .melhoramento material e moral 
eia sit:uncão· dos trabalhadores. As mesmas. cireumstancias qne 
em c~da paiz tornnrnrn oossiveis e opportunas essas m~di<l :i.i:: 
de garantias deviam influir para a. e:xitensão deUas aos ~pe
rarioi:: P.i;frangedro~. es f.nbeleeídos ou não, no territorio na~ 
cional. Al~m dARse, O\;tro factor -de ordem economiea deveria 
inf1111r ·para fortnlecer a accão df's~a. primeira causa: a situa
~ão desvanl.ajosa em que ficariam os paízes que possuem 
·aquella legislação protecto.ra, Rm face de coiroorrenl~s que 
·~inda ni'io rAp:ulamentnram o t.rabalho industrial. Verdade é 
quP. OR deh·ncf.ores e . descrentes do movimento de internacio
halizaçãn naA 11.'iS Operariàs exageram muito a influencia des
-~~ factor .: P rncuram com isso negar o huroanit.a.rismo dos 
parqdl!,,rios e propagandistas da legislação ipternacional <lo 
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frnbalh~. 'A P.Mes. porém. :r:esponde RAur .. TAY que a regula .. 
rnenf:içao do trabalho é do mteres!';e da prnpria industria na
~on.al. àando-lh~ auxiliares capazes d" 11ma producção su
pe.r1or. em ouahMde e q.uant1dade. P.P ha periodos dH'fi-

. ce1s i:te atravessar, que se recorra aos dir~ito!'i de alfandega. 
prPm1os, subvencões. pois rme tof1os P.Sse~ mP.io~ valem mais 
mH1 a manutoo0ão de condi(}ões de trabalho desf.inadas a Ie
,·m· á ,f'IP.gradni:-.~o -phyAica e moral uma parte da nacão. 
.. Ainda nm ontro factor p6de ~er aponfar:lo como detAPmi
nant.e rla importan~ia ultimamente att,ribuld::i. aos prohlemas 
.'to diri>.ito interTlar.ionnl nperal'in. E' a crescente mobili7.a~!'í.~ 
na mão de obra. resuHant.e ·<las correntes migratorias de t.ra
hnlhndores. Não só enfre paizes visinhos, como entre os mais 
nfaflfados. dão-se com.tantement.P esses Movimentos oe ope
rnrim; Pm hnsc&. de Ot'.C\Upa~ão. Era · nnhirnl que esse pheno
Jnl!nn ch~sperfal'li::e tnnto no~ p:i.ize~ de immigrar.ão. tJomo nos 
rlc nmii;raç!io. o m!l.is vivo interesse pela sorf.e · dos tr:ibalhn
fioNJs: os priml'!iros preoccuoando-se com á defesn dn. mãn 
dP obra nacional: e os sP.gnndos, com a prot,ecção a se11s ope-
rnrio,; r.xnaf.riados. · · 

Rar.ãn r Jnha. pois. o critico do )Ou'r?Ul.f. de .Droit Jn ffJ-mtt
ti'onai Prfoé ( a.nno de HH 2. p. 783'. l\íl ohs<',rvt\1' Qne l\ d~.mo
rraf.ização no direifo di> todos os povos n.flnho11 reagindo sobM 
si mesma e transformando-iie. Obr1gaàos a organizar uma. 
~opfoi;a le!lislaoâo soei~! reg:ulamentadorri <l:i locaçfi.'.l r1P. c;er
·vtco. t.iveram os Estailo!=i fie regnl::.r os ~nnfl\ctos nrovpcadClS 
rnr r11dA. uma dessa~ le .. l:'is!ações no mr>r.rarin ,(,lo t.t:abalho. f.nr-
1rnlfo internacional, 

5 - Precursores do direito internacional i>perario -. 
'A ffirmn NICOT~AO KRA WTCHENRO. professoT' da untvP.r~1-
·~farlc de Tomsk. E>m notiwel estndo insert-0 n~ · RemJ.e d P. Drni f 
fnferna.tirma7. P.f: de IArri!:latinn' COmpa.rP.e fn.nno 190.t fl. 3119'. 
nuP. a idéa <le ~riar para a classe opP.r:trfa um f'!nlendiment.n 
~Clllfl!\f.iVo das Potenciar:: i'oi '{)'el3. -primeirn VP.Z exnosln. por 
RLANQUT. em sru riursn de economia politica. pnblicadn P.m 
i R9S. <lnmmi>ntando n :prof.e<'.l'iio tmramenti>. · n :rntona l <1ri 
~l:i·ssf'I opP.r(u•ia. exprimia-se BT.ANQUl neslP-s tPrmn!'i : <tl!)sr,n 
rP.fnrma t.iio be1'la.. tão· justa. t:ãn necessal'ia P. l er;ti t.ima. n5n 
~·tão facil clP. r·etilizar l'Om pódP nrir~cer a.os rruc nnd11 v~t>m. 
aMm do !lOffrim1mto. dn momen!o: uorqne P.J.la tra.7. · Mmn 
nrimeira <lonsecrwmcia deixiir morrer n. fome os ouP ho.iP. ;<:ó 
,iant.itm peta metadP;. Uizyi só me.in e:d6te dP. consee:uil-:i. evi
t~ndrt-Ihe a~ ÔP.flast:rn~s· '°Onseqni>:r.e.in.s:· ll.Pl'fa faz.p,l-n. :i.dnp l.flT' 
ao mesmo t.empo nor t.ndos m: unvn~ ind11!':t.r irtPs P.xpost.oi:; fi 
f'nnc:nl'!'PTI(\l:l. ·ext.erinl'. }il"ns, C:f'T':Í ÍSSO nP.!'lf'jaVPl P p~ssivel '> 
ne 1act.o, porcrue não ? 't'eem-f'ro feitri n.t.é a~nrn t,rnfa-dos dP 
pot~n('.rti.,.n Poff"nc•in nara n r.nmnrnmis~n dP. mn faT' homPns: 
norquP. n1'ín serãn · feil.os hoje para r.onservar-lhe::; :'!. vidn ~ 
tnrnnl-{l .m:i iR sunnMtnvel ?:i> 

BLANQ!JI não ·fe~. por~m. rnai~ do que aHudir no pro~ 
hl~mii e pl'f!YPr ii .~nn irnpnrr:inr.iii, não o tendo !PVado n sua~ 
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consequencias práticas. Tocaria a D.Ui"IEL · LF.GR.AND, in
dustrial e reformista alsaciano, dar· a essa idéa .uma fórma 
olara e precisa, formuiando o conceito da legislação inter
nacional do traba·lho. Examinando os motivos que levaram 
LEGRA-N>D a dedicar~se á propaganda dessa idéa gencro~a. 
dá DECURTINS, em seu relatorio sobre os meios de realL
zação da }lro'tée~ão opere.ria. internacional, apresentad<' .ao 
congresso de Zürich, as · seguintes e:tplicações·: <DANIEL 
LEGRAND tivera em sua proipria patria · oceasião de aprêci3.1' 
os effei.tos funestos de uma industria que nenhum e.ntreve le-· 
gal dctem no próseguimento des~nfreado de seu unico obje
ct.ivo: pr.oduzir sempre mais. Profundo observador, dera-se 
elle conta da influencia nefasta que exercem ·sobre a · saud~. 
intellectual, moral e Mrporea do _ povo, o emprego usurario 
das forcas humanas, em geral, o -trabalho de criancas e a 

· destruição da vida de familia especialmente pelo trabalhO d~ 
mulher. Chri~t.ão r.onvcncido, condemnava elle essa ex:plo
raQão do operaria pelo egoismo do .patrão. Isso se passava n~ 
época em que, sob Napoleão III, celebravam o capitalismo e o 
industria:lismo seus triumphos; desesperanrjado de ~eal1izar, 
sob taes auspicias, ·uma législação nacional effieazmente pro
tectora do::- operarios, concebeu LEGRAND a idéa duma .so
lução internacional do problema>. 

Antes de -chegar á couceµção da legislação internacional, 
cesenvolveu LÉGRAND em ·França uma e.xt.raordinaria. act.i
vidade na propaganda de reformas nacionaes. Com esse obje
ctivo publicou innumeros artigos e estudos sobre ~ necessi
dade do repouso dominical, a limitação das horas de traba
lho dos m~orcs ·e a proteccão, em geral, das crean<:.as ~ntr.a. 
os abusos da exploracão industrial." Em 1$40, dirige elle sua. 
primeira circul_ar aos governos da Allemanba · e da Suissa, de~ 

· clarando insufficiente a. protecção restricta a caca paiz, e, 
proelama. ~. urgencia dum accôrdo de todas as Potencias in
dus~faes. especiahnanle no que diz· respeito ã regulamentacão 
normal -do dia de trabalho . Sua segUnda eircular, publicada 
a. 26 de janeiro de 1.8111 e dirigida ao cbanceller de Franca e 

· nós membro·s da Camara c!os Pares, chama a attenção dos le
gisla.dores para a necessidade da regulament.aeão do trabalho 
ce menores. De 1844 a 1847 escreve LEGRAND a duas perso
nàlidades politicas, ~m gl'ande evidencia na época, o duque 
de BROGLIE. em})aixador da França junto -:í Côrte da- In
glaterra, e GUfZOT, Ministro dos Negocios Estrangeiros, cinco 
e.artas, publiic.adas em 1848, em brochura, .nas . qq.aes . trata 
claramenl.e da ~gú.fa.nren.1.sJ;ão int-e'rr$.cional do ~balbb. 
Sem . <lessnimar c.om o in!l.u.ccesso. cJe suas reiteradas 
tentativas, a.proveif.Qu o industrial alsadano · a opportu
nidade da reunião da cxposicão universal ce i853, pa.ra 
dirigir · um novo appello a todos os paizes industr1aes, 
exbortando-os a abrl'1" i:?m Paris, simultaneamente á ex
p.osi~ão,' um congresso para preparo de uma eonvenção in-
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t.ern.acional sobre a situação dos traba.Ihadores. 'A esse a.p· 
pello era junto um projecto -de dei ínternaeiona.1>. Não con- · 
seguindo, a.inda. desta vez, os resultados almejados, LEGMND 
nem por isso desanimou, reiterando por tres vezes, em 185~5·, 
1856 e 1857, seu ap{l~llo, clarividente e generoso, ás nações 
industriaes européas. Nada. de pratico resultou desses· eons~ 
tantes esfor~os, mas a idéa estava. lançada corno bôa semente 
em terreno preparado e daria dentro de algum tempo os seu" 
fructos. · 

Ainda na França , Pm 1856, um antigo discipulo de SAINT
SI.MON, AUDIGANNE, chamava a attenção para a utilidad~ 
de uma legislação internacional; escrevendo nm um de seus li-

- vros: «O direito díplomatico, o direito das gentes tem re
gras e ·princi,p.ios collocados sob a salvaguarda da honra de 
todos os povos , Por<1ue, numa época em que as trocas in
ternacionaes se multtplicam cada dia, não teria os seus o 
direito indusirial? A unjdade dessa ·parte das leis enLre as 
nações civilizadas seria um progresso sol} o ponto de vis" 
dhristão e sob o ponto de vista sociah. 

Em iS58 a idêa. é na Allemanha acceita e defendida oo 
c:Diccionario ~-de Sciencias Políticas>" de . BLUNTSGHU @ 

BRATER. Em 18'64 e i86G, a Associação Internacional" dos 
Trabalhadores. no acto de sua fundação e ern seu· ,primeiN 
congresso de Genebra, adopta esse p.rincipio como um dos 
pontos de seu programmn. ·Em f868, o Congresso Operario 
rle Baltimore segue :i. · mesma orient.:i.cão. Da·hi em deante, 
esse é um ponto ohrigatorio da ordem do dia de Lodos· os 

·congressos operarias. 
Em 1868, WOLOWSKI num curso de conferencias 

populares sobre o trabalho dos menores, a ssignalava. a. oppor
tunidade de uma regul3mentacão internacionàl, exprimíndo
se nestes termos: <Se ·é verdade que os pov-0s foram 
levados, por uma necnssidade de equilibrio individual, a ex
plorar s. criança, o adolescente e a mulher, seria. o caso de re
correr a um 'ont,endim":cto internarional, que, de oommum a.e-

' côrdo, fizesse cessar um trafico liío doloroso; como fez cessar 
o ahominavel escandalo do trafico dos negros. Tantos trata
dos foram concJuidos · com o fim de fazer ma.lar os homens ! 
Seria saudado com profundo reconhecimento os que t.ivessem 
por fim íazel-os viver.> -

Em ·breve .a idéa i;:e generaliza. Na Allemanha, SCHON
BERG, LORENZ VON STEIN e WAGNER (lodos em 1871) se 
declaram ·seus adeptos. Nas assem.bléas do. Verein fii.r Soifat 
r:o~itik de 1872 e 1882. a fhese da internacionnlizaÇão das ga
rantias rios trabalhdores .: brilhnntemente sustentada pot:' 
BR.ENTANO, e spezar de combatid:i. por COHN, é .n.cceita pela 
1l't::isi tetalidadê dos inembros des!\111 aggremiaçâo. THIERSCH 
U875), BARON (em 1878) e SEYFFERTH (1879) adherem 
i't·ancamente ao movimento. Em 1880. o socialista. belga CE
SAR DEPAEPE dedica ao assumpto uma serie de confer!!ooias 
de propaganda . Dess~ data. em diar.te, come.;:am os homens 
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'de- gO\rQtno a int.eres~ar-se por esse movimento de opinião. 
partindo da · Suissa as primeiras tenfativas de teuniã'.o de con
fel'enci.as offfoiaes para. o êxame daB possibilidades de uma 
lcgisiacão jnf.ernàôionaf do trabalho. A idéa J)assava, assim 
de ~ua. phase purain1mt.e theorica para o campo das realiza.: 
i:;~es pl'atlcas . 

6 ..:...... Condi9io do .. o)Jeraiio estrangeiro - ,J!!xamfnemo!\ 
a:;rora. se ]:)em qm~ ~m trai;:.os Iat'güe, cada: uma das 'Pl'incipae<:\ 
divii;ões do diFeito internacional operario. A . tnàteria ~ m~a~\ 
tota.lm~nte inexplorada, de modo a encontrarem-se ainoa. 
rnuif.as duvidas . quanto aos seus· pontos princfpaes. ~gui
remos. resu\nin(Jo e adaptando ás actua~s eondic!Ses do di·
reit.o intl'rnacionnl criadas pelos dispo~itivos do Tl'ntado dP. 
VP.rsathe~ !'!<>hre á orgnnizacão internacional do f.rabatho. n 
sobria e s"'gura ex-posi~ão do professol' M'A.ltATM, em que esfãn 
eondf'n~nda!'I :is lir.õe!'! cln.àM num curso õn Facul<lade de D~-
rt>if.o de Parle. ·. · · · 

Comecar&mos pêilo ·estudo da condicão do 01>erario es
f.ra.ngeiro. Quasi f.odas r.~ Je~sJa.c.i5es hodiernas reconhecem. 
em n1'inciipio, tto estrangeiro a Jiberi'.JadA de trabalho •. NP.sse 
uarticular. ~ r,onheeif'la a liberalidade -do dil'eitô brl\zileiro. 
Mas. sendo J icif.o ao Estado restrinp;ir o tfireito d~ livre en
trs.da dt>. Pstrani;reiros em ~eu. tel"l'ilorio. alguns paizes tee'm-se 
aproveit.ado ~P.~~a facqMad~ parsi rePP-11ir os ope~arios forns
t.e!.ros. Os. F.slados Un'idos. o Canadá e. as eolpmas nustra
lianas, rirohibem· o ingresso f!m se.u teri'itorio aos hin<Ms. ma
laiiOs, cM.tU~7.es (>. 3a'i)one:z.es e atA a quae1icru~r opera.Tios . estra;n
:::?.iros «enga_íados oor contracto>. A lei . norte-amArlcarta' d~ 
1. 907 nfio se r,ontenta.va com claásifi-car entre .O'S dndese.iaveis> . 
as pP.sson~ cttte parece!'tsem ~.onstituir um encargo publico. as 
rue go1'f're~!'IAm -de 011&.lnuer in sufficieneia mental ou physicn. 
dP. . modn a imnedil-as de. ~nhar filéilmente a vida. mn!l 
ninda. ~os operariM enif.l_iado!! l>Or contraoto. que tossem IP
,.ad-0s nu encorajadô$ por meió dA offertas ou nromessa.Q de 
em-pre;:l'.J on por .forca ·da contract/)s oraes.-- escriptoi; · ou lm
nrP.Ssos. f'XPlicit,os ou tacif.os. o se transportarem '!)ara os E!!• 
f.l\do~ Unido!'I com o fitn r1e ahi se entrP.sr::i.rAm a tr9balhos de 
4'malqttP.l' ~P.ni:•ro. que P.'ltiiam 011 não habilfdadA protissmnair.,. 
Ne!nh11mn restrfor.ão. pot'6m. se faz ã . introdur,cão dP.. operitr~(I~ 
nualifif'.ndm: fak l11 P.d ) «SP. for impM~iVP.1 i<>nMntrar nn n:1"i7. 

:. nperarinct à:i mesma profisslfo desoectipados>. Um l'~centé bro
.íf"oto. dn lei procura f P.Char os portoR noí't~-americanos. d11-
rnntê ~l'rto numero de annns. ~oi:; imm igrnnt.e!'l esfrang-Pirn!' "" 
qualquer proeedencfa. · 

SP.m ir nt~ 'a r.omoTet.n · orohihietlt>. val'fn~ 011t.ras le~Mn
r.<Jt:)!> . imhõem r.on<Hc;ões ti t>ntrnàn dn$ op~rnrinA estran~\ros. 
Na SnPC'ln " r•rn vnrio!; ":tnf,('IP$ !>nissos. nA 1>.flf.l'nmreiro~ qn~ 'fllP.~ 
rF.tn 11\"n·c:fn't' urn e.!lt.nb~Ter..ímf"nfn Mmme.rr,fa~t fic".m su.ieifóA a 
uma .. nú!orizn0rlo prC.viA. dn nul-0ridaiJf.i putfli~:i ; Essas atiti'lri-
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7.a!}õe!!, bem como .'l!:i de perrnaneneia, e:tigida.s em outros 
paízes, nem sempre são gratuitas. Na Russia e na Suissà es-
11as conce;,sões st1 revP.sfü~m, antes de i 9i 4. de todos os ~ara· 
oteristicos de um imposto sobre immigrantee estrangeiros. 
Em certas regiões da Allemanha e da Austria, ao menos. anfcfl 
da. guerra. a.têm de mírtuciosas int.ervencões das autor1dad~ 
policiaes, soffrinm os trabalhadores estrangei:-os as çonse
qliencias dõ regimen corpoi-ativo, ali ainda vigente em cert.o~ 
ramos da pequena industria. 

Ninguem poderá negar ao Estado o dever <le preéaver-se 
contra. a entrada em seu· territorio de elementos inadaptavei!'I 
on pP.rigosos. Mas esse ~ um problema que não comporta so
luções absolutas. Tudo depende das circumslancias. Em todo 
cnso seria inacceitavel, do ponto de vista do direito íntetna
(}iona.J. que qualquer Estàdo répellis.se gystema.troam·e-nte todo 
estrangeiro. A experiencia demonstra, diz MAKAJM, que as su
gestões do proteccionismo opera.rio proveem dum naciona
li:.mo . est.reito e egoistico, em oontradiccão com todas as ~en
dencias do direif,o moder110. A culpa cabe, de certo, ao pro
teccionisrno commeroial, de uma parte, e ao syndioalismo, 
de outrR.. ParP.re natural no primeiro prot.Pgflr a mão d~ ohrn 
nacional, depois de haver protegido :i industria nacional. 
Parece necessario no segundo ÕP.fender ·suas ')Onquist~s em 
matP.ria dP sàlnrí0 P C1ondii;-õP.S dn trabaLho, contrn os des
mancha-gréves e cGncorrentes expJoradorés· da mise.ria 
alheia. M;as, é licito pen·sar que um e outro .confundem in
teresses privados ou de clas!'le r.om o interessé geral e q:ue no 
:E!st,arlo cumpre livrar-se dessas mesquinhas suggestões.>. 

Pa.iz de immigração, precisando do concurso do ora1,;o es
trangeiro para o aproveitamento de suas riquezas naturaes, 
não encontra o Brazil os mesmos motivos allegados por ou
tras nacões para adopçâo de uma politica de extremada de
fesa dos trábalhadores nacionars. Mesmo sob o ponto de vista 
da s,.,gurança e saude publica, em que ª" medida.s de t'éstri
cção r,ontra os )ndf!se,iaveis se tornam cada vez. mais nooes
sarías, nenhuma lei ainda possuimos. Temos cuidado a.penafl 
de nos armar de meios para a. expulsso dos estrang~iros 
indese,iaveis que j•á: se encontrem no territori"> naciona.t;· 
a-0hando-se em unimos estudos no Congresso um pro.iecto 
de lei moãificmtivo das leis n. 1 . 641,1 de 7 de Janeiro de 
i 907, e n ~ 2 ~ 7 4'_, de .8 de Janeiro de 1 !113. .. 

Quanto ao a.speôto puramente tra.balhisfu clesse pro
hle.ma., o que a l':tper,encia iir1dica. de modo segt•ro, P que, 
mltito melhói' qne os meios arbiLrarios de prohibirão do in
gresso dr operm•io~ esl,rnngeiros. póàe-se au:x:ilin:· n defesa 
de trab:i.lhn.dor~s nanio'l'!MS pelo desenvolvimento de todas 
as insWuif:.flrs CllfIB1.eR dP. dar-lhm; m\lior dficiencia technic~ e 
economica. Isso ~e consegne pelo desenvolvimento do en~inn 
p1·ofissional e das val'ias especiP.s d'e organfaaç<io synd ica
lista. E1:1sas · instituii;ões. :podem, .por outro lado, concor;-rer 
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:p~rn. a. ma.is promp_ta. adaptacã.o dos trabalhadores esLran
g81ros, transrorma.ndo-01; em e!lemenlos utefa. ao meio social, 
que os acolhe.. . , . 
, 7 - Operarlos .n.acionaes no estrangeiro - A protecção 
dos tt'abalhadores na.cionaes estabelecidos no esLr.angeiro é 
outro problema da alçad& do ·direito internacional operario. 
:As regras a. a.pp-licar 11tesses casos interessam pl'incípalmente 
:i.os pai2es de emlgra.c;ão, tnas não delxam de ter im,porta.n.Cia 
p3ra os patzes de imniigTação, como o nosso, uma. vez que 
oMa$ medidas teem de ser executadas no L~rritori .> destes 
uJt.imos. muitas vezes mediante accôrdo inlernaeiona!. Cada 
E!ltâd'o tem o devel' de proteccão a seus naeiona.es estàbele
cjdos no estrangeiro. Por mais modesto .que seja o indi
viduo, póde contar com a. ·Proteccao do governo de seu pa.iz 
para defesa de seus direitos. essenciaes, no que tHz! respeitÇ> 
á sua. seguranca pessoal, á sua liberdade e até n. . seus inte,.. 
resse~ · materla.es. · A BSSà proteccão teem tanto' mais di-

, reito os trabalh~dores, quanto sã.o, em regra., iinod.ividuos desc.. 
.. · . providos de recursos materiaes e de instructão. ·Por. toda a 

' ;parte, o~ agentes do servi1:-0 eonsular acompanham com Q 
maximo .interesse a. so:rte dos operarios de sua nacionali- · 
dade, ouvindo suas reclamações, -aconselhando,..os, solicitando 
das autoridades do .paiz as providencias necessarfas para 
assegurar- o bem eatar de1lles. · . 
\ A proteoção dos . ttaba'lbador~ nacionae.s estabelecidos 
no estrangeiro é ma.teria que póde ~ perfeita.mente regu
lada pelos tratados internacionaes. -Já alguns paizes o teem 
oientado com plCnf> ·swecesso. li' o caso do tratado entl'e a 
França e a Itailia, de 15 de Junho de 1910, <para protecção 
dos JO\l~ns op~rarjos italianos que trapalham em Franca,. 
Entre a6 varias mediãas de proteccão, cujos detalhes . nã.i:> 
no~ interessam por atteD<ierem a peeuliariéda;d-OS da eondiçM 
daquenes dous paizes, cumpre por em destaque a (}riação 
de juntas de pat.N>nato pari\. os. meMres opera.rios immi., 
grantes, demonstrando da 1 parte -dos ~ontractantes a compre
ben6iio do dever de prot~· internacional. Essas juut.M 
dever-se-iam organizar em -0ada um dos grandes centr.01! 
industriaes <Ja' Franca e Italia, compostas de pessoas da na
cionalidade -d06 jovens opera.rios, sen:tlo seus membros, de di
reito, o sub-prefeito, o «ma.ire') e o inspector <lo trabalho. 

Teem essas junt:9 a attribuicão ele fiscalize.r: t ., a es
tricta applicacão das leís e . regu.iamentos retativ06 ·ao ser
:vico dos .menores tn:balhftdores, italianos ou fra.ncezes. Para 
esse _fim teem ellas . o direito ,1e, nssi~alar aos inspect.ores 

.Oe. trabalho toàas as infracoões que ohégar&m a seu conhti-
aimento, e especialmente os -0asos cm QUC os menores tra
halhadores forem .encarregados dum servico excessivo pal'll 
suas for~ar.::: 2º, a observancia l"igoroea das disposiC(Ses legae.~ 
.relativas ~M cerljffoa·do de cnpaciclade; 3", ii applicacão dac; 
leis. sobre a instruo~iio primari~ · obrigatoriu.; 4º; a applica
oão de tratamento 1hümano e ~uitativo aos menore3 ope-
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r·arioa alojados fóra de sua .propriu.. familia e ao relpeHo da6 
condíOões de ·hygiene e de moralida.-de, sempre com o a.po10 
da autoridade competente e na~ condições previstas :pelas 
i·cspoolivas leis ·nacionaes. Essas juntas podem, em cei1tus 
caso~. estender seu patronato aos ope1·ario.s de qnalque.l' 
idade, italianos .cm :E'ranca o franceies ua. !ta.lia. 

E~se l1·atado é a. prova evidenLe de que og Estados, já, 
,antes da guerra, -comprehelldiam a necessjdade de uma prote
l;Ç~o ~fficaz. a~s seus trabalh'a<lorcs emigrantes para o eskan .. 
gcJro. permrttmdo que ·em seu proprio lerrif.orio 8e formem 

. comrni~.sões, compostas em maioria de estrangeiros, . parit 
fücaJiiai,;~o das tnedidas de garanlía aos trabalhadores. 

·Depois da guerra, accenLúa-se a. orientação· de garantir, 
por meio tle <:onvenção, a. sit.uaoão dos opera.rios naeiona.es. 
que ímmigi:;i.·m ·para o estrangeiro. E~emplo disso são os dcius 
recentes .tratados entre a. Fra.noa e a Polonia e entre a· França 
e a Italia.- O :primeiro, de 3 de scLemb1·0 de 191!'9', assegura a.os 
opera1·íos originarias de ambos os paizes, sala.rio igual i)Or igual 
trabalho. E o segundo, . <lc 3{) do mesmo rnez .e a.uno, eont~m 
uma. clausula: formal de reciprocidade, estabelecendo que seus 
tra.balhadoves ;mmi.grantes gozal'ão <la mesma protecção con
cedida aos na.éionaes, pela legislação e usos de cada paiz, ein 
tudo .quanto se l"cla:civM com as condioõ"es do trabalho e de 
·vi<la. Para fàcilitar o encaminhamento e solução da.s diver
gencias suscitadas :pela. appli<iação desse .accôrdo, poderá cada. 
governo criar em sua: · embaixada junto ao outro governo1 o 
cargo de ronselheiro teehnieo, encarregado de estudar as 
questões do trabalho interessantes aos dous paizes. 
· . . 8 - As leis operarias do paiz. e os '1'abalhadoras H~ 
trangeiros . - A parte mais interessante do direito inteMJa
cional operario é a .<ftrn comprel1ende a. applica<;;ão das lels 
operarittS de. cada pa1z aos trabalhadores estrangeiros neUe 

. est-a:belecidos. Sob a protecção de que lei, se eolloca o operaria 
cstr~mgeiro no excreicio de sua actividade . profissional, da 
sua lei nacional ou da do pai7. em Que se acha ? O estudo. dessa 
questão implica, no dizer de :l'vfAHAIM, a .solução prévia de uma 
outra: a extensão da soberania do Estado. em materia a.e 
pr()t.eccão do trabalho. Leva-·nos ella, assim. ao problema. fUn -
da.mental do direito intel."nacional privado: distinguir o ão-. 

. minio <la autonomia da vontade do da ordém publica interna
-oional. 

:Por uma exigoncia de methodo, dev~mos e::z:amtuar a. si
tuação do ope1•ario eslt•angeiro quanto a .e.ada uma. dessas mo
dalid~des da !eg-islncão protectora do trabalho: lei de policia 
da industrin; Jeis reguladoras do contracto de trabalho: leiiJ 
da s~S'uros sôciaeS'; direito de associaoão; leis de assistencia. 

9 - Leis ele J>Olicia da industria - As cbam9.da~ leis de 
proteci;.ão strtcto sensu, ia.quellas . que são estabelecidas por 
um p1•i-ncipio <te uWidade social, impõem obrisaç6es ge
raes que abrs.ngt'm todos oM trabalhadores, de qualquer con-
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<lição e nacionalidade .• Taes ·são as que fixam o· maximo de 
trnbalho diario e o descanso semanal; regülamcntam a. sa.ude 
e segurança dos trabalhos e a.s condi!)ões eis'peciaes du 
trabalho de meno1·es e mulheres e dos trabalhos perigosos e 
insalub~·es; e fixam a. indemnização pelos· aecidentes. Seria' 
possível conceber que num determinado estabeleoimtmto se 
fiz.esf!e dist~nccãio entre opera.rios nacionaes e estrangeiros, 
terminando o tra.balho de uns e conbnuando o <le ot.:itros além 
dos ·limites legaes; suspendendo sómente' para: uns o servic~» 
nos. dias de repouso obrigatorio; des:prezando-se as :pree!!-u
ções dé hygiene e seguranca, quando se· tratasse de operarias 
a.henigenas '! O Estado tem o mais justificado interesse pela 
conscrvacão da saude e l'esistencia physica, tanto de seus na
cionaes cómo dos .estrangeiros estabelecidós em seu tr;,rriLo
l'iO. E em nenhum outro terreno, como o da bygicne, se evi

dencia· a solidariedad'e en~re os membros da coUectívida.de 
. !:>ucia.L Por outro lad'O, os p~oprios operarios nacionaes seriã.m 
os pdmeiros· a exigir a exLensão ~daquellas .. inedidas a seu~ 
companl1eiros estrangeiros, afim de evitar que da inapplica
ção daquellas regras de. prot.eccão, 'toda~ pecuniariamente 
onerosas para a industria,. resultasse uma especie de premio 
ao emprego da mão de obra estraugeira. 

to - .A.ccidentas no trabalho -. E' certo. q:.i~, em ma
tet'ia de accidentes parece que algu-ns paizes fá2:em exceLJQão a 
(1ssa regrà, diminuindo . os beneffoios dos trabalha.dores es
trangejros na fixação da· indemnização a que .teem direito 
P·~os aecidentes de que fox-em víçtimas. Tal é o l.'egimen da foi 
fl'anceza e allemã, as qutes, entretanto, perm:ittem que essas 
re~tricções ::ejam· modificadas por accôrdos h.it.cr nacionaes pal'a 
os C-strangeiros, cujos pa.izes de ('l'igem garantam aos rrancezes 
o allemães vantagens semelhantes (tei allemã, dle 30 de junho 
de 1900; e 'franceza, de 31 de marco de 1916). Mas easa ex
cepção é apenas . apparente, porque pelo· systema de seguros 
contra accidcnf.ea~ adoptado por essas nações, ·as indemnilar;üei; 
são pagas a todos ~s segura.dos, · na.ciona,,., ou estrang~iro~. 
p~las caixas de seguro, para as quaes o . Este.do concorre 
com unia contribuição pecualia.ria. Quanta aos segm'Qs pro
priamente sociaes, o principio da territorialidade das· leis de 
P.rolecção ao tq1ba.lho soffre proftmdas excepções, como adi-
ante veremos. .-· 

A lei brasileira de n. 3. 724, de 15 de jal'l.eit'o iie UH \il . 
.!;Obre acddeQtas' no trabalho. não seguiu o re<S",imen do segu1•0 
obrigatt.orio côntra os accidentes. E no emtant.o, em seu aritig~J . 
27, reoo·nhecendo· ao opera.rio e.sU-angeiro direi.to á indemni-

, .taÇão, nas ·mesma·s te.na que os naoiona..es, nega esse be.neficw 
aos rep~eseint.antes do· trabalhador estrail~il'o., quando, no 
tc,mp6 do accidentc, não resídirem no paiz; · · 

· ESsa exces:;\!ãO, ln!lis leve que a. mantida. p~r outras loi;is -
lações, ausoito'1· algumas objeccõeS. na disc.ussão do projcetv 
.:faq:uell& ·lei. ExI}Hcando o ponto de vis!.& da Oommissão d~ 

' 
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I .egislacão Sooiàl : da Camara dos Deputados, disse ó seu.· Ru
Jator: «Póde parecer q,ue, precisando nós do concurso· du 
braço estrangeiro, sejam contrapróducentcs · qua.es.Que1· 't'es
tricções aos dir~itos e garantias desses ope1•a1·ios, cm relação 
~o trabalho nacJona\. De acr.ô.rdo com o 9~~1croso espirifu de 
nossa legislação cívíl, que dá plena capac1dad'e aívil acis . atie
ni~enas, affigurou-S'> áquelles Deputados odiosa essa 'restr!·. 
c<;iio de· gnrantia.!! . A Com missão rec.onhecen<fo embora o valor 
d~sses . _ a~gumentos, m~nifestou-~ pela. ma.ntença df1quella 
d1spos1çao, por ser a lei sobre acc1dentes de ordem publica. 
t'm QUf~ meno:; do que os in~resses indivíduae«;, se visa as
,.-egura.r os inte1·e~ses do.s classes operarias .e ·empr~zg.rio!:i da:; 
industrias do paíz. A lei sobre accidentes nil.u e ti~ ni:is iswn
t.liai e . . oneran\lo a industria nacional. -não seria jusLi ; rn.ze1· 
rcca'hir sobre ella o onus ct~ ind~mnizat· ~ JJCSsoas qu e, re~i .. 
11i-ndo no estra.Jlgeiro. em nada cont..L'ihuum, nem como J1t' (1 • 

i1Uct.o'res nem cO!mQ consumidores, para a economia. do pait. 
A lei ga1•ante a indcmn~zal,láo a.os Qpet·urivs _e:.o;Ll'a.lu;:oil·ul> qu;·, 
:. ntre nós· se fixam de modo esrtavel. a11ui .m nnLendo. swt 
familie.>. · 

· Cump'l'e, entretanto, salientar que essa distinccão, om
.1.ra lis-eir;t, entre trabal1hadores nacionaes e estrangeiros no 
wcaute a j·ncemnizacão por aceidentc, êonLraria o principio 
rW igualdade estabelecida na regra 8", do a1•L • . 427 do Tra
tado ele Versadhes, que manda assegotar; em cada paiz curo 
tratamento economico ju&\o· a todos os ope1•a1'ios · nclle lega.l
m.enta residentes>. E tanto é isso certo que entro as modifi
cações. ~a lei sollre u.ooidentes já aceitas -pela. Commissã.o. de . 
Legislação Social da Camara, está incluida a. completa. . equi:
paracão de opera.J.•ios nacicmaes e estrangeiros, pacá todos . os · 
fins da mesma lei. . 

Póde-se, poit&nfo, assentar que 'as leis de policia da in
dustria. t.eem applicaçã.o territ.ol'ial. As. di$posições legacs pro
teotoras do trabalho, stricto sen.su, não são coinprehe!ndidas no 
csl.at~o pessoal do o.perat·io, não pod~ndo portanto sel' ·in
vooad.as pelo trabalhador estabelecido em territorio estran
geiro. A elles são applJ.caveis àS garantias reconh_ecidas pela!'.! 
leis -operarias do patz olllde se estabelecem. · 

u - Contracto de trabalho - Entre as disposições. juri-
.. -dicas rfiguladoras do oontraoto de trabalho b. ~ a distingurr aB 

facultativas, 9Uptpletorias da vontade das partes, das obrig-a
toriás ou imperativas, que não podem ser alteradas por olau
-sulns copt..-ractu-aes. Tudo nüa~lc. diz respeito,. de ~odo . geral. 
~ls r.,ond1cõ.es do oontraeto de trabalho, está rnclu1<lu no do
minio da autonomia <ia vontade, podendo ser submcLtido á~ 

. disposiç~ de uma .lei 'estrangeira. Se nó contracto nada ti 7 
ver sido expressamenbe estabelecido ia esse respeilo~ . a. !c-1 
a,p,plicavel, ·segundo os prinoipf!JS do . direito internacional, :~ 
a do Jogar do con~acto, lex loci contractus. 
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. c_uo1pre, po~m. not.a.r que as . disposições de natureza. im-
pera.llva são de ordem publica, não .podem set' derogada.s. 
~eJ~s pa~t.e~ e teem <l:PPlicaaão territorial. Taes são, em nos.so 
Cod1go C1v1l, a.s seguintes reg.ras: 1. fixacão .do prazo ma:x:imo 
~e quatro annos para a locação de servícos,. ainda que o co11..;. 
~.-acto ~enba por c~u:;~ o pa&ame:nto ele divida do. locador ou . 
se ~estme á exe~ucao de-certa e det.er~inada obra (a.rt. i .220); 
casos em que o Iocadoi· póde .dar por findo o~cont.racto, apezar 
do qualquer gonvenc~ em .sentido diverso (at't. · i.227)-; ca.-: 
sos em _ que o lo~tar10 póde _despedir o locador ainda que o 
c9ntrar10 tenha s1~0 convencionado (art. · t.231~; a pt'Obil>i· 
çae de lransft::ren~1a :i. outrem do . direit<> aos serviçós . ajusta
dos ou da -0br1gaçao da prestai-os · (art. 1.232); e a veda.oio de 
cobrança .ao locador, de juros sobre as soldadas adiantadas ou 
sobre qualquer divida que o locador esteja pagando com ser-
vteos. · . · 

: . l'f as legisl~ões estransqiras q\l e teem : garantido com d.is .. 
t-l)ssc-0es espec1aes s. . s1tuaçao do trabalhador. devem ~r in
cluidas, 'entre as de ·cara.cter imperativo, certas medidas sobre 
execu~ão do contract.o de trabalho, como o modo e tempo d<) 
pagamento dos salarios, a prohibição do n-uck '&11stem, as. re.,. 
gras para medkla ou · cQ.ntagem do se~iço, bem. como a3 que 
Bfl veem ultimamente elaborando sobre os 'contractos collecti• 
vos de trabalho. . · 

t2 - Sega.roa sociaes - As obrigacões impostas pelas di• 
versas· leis de seguros sociaes aos empregados, trabaltiadores e 
patrões; são de ordem publica, não resultando do contracto de 
trabalho, mas da lei. Em seu . domínio não :i>óde , exercer effi· 

· caeia. a autonomia da vontade, tendo as leis 9essa especie àp
plieação · territorial; devendo abr':!nger os trab:~.Ihad0res sem 
distinccão de nacionaUdade. Mas, como esses deveres ·e:xJ~m 
:fortes sacrif!éios peeuniarios, não só das indust.t>ias como dçs 
Estados> varias exeepcê'Ses- são abertas á regra geral <le equ1-
paraçã.o, procurando-se restringir, a.té certo ponto~ os bene-
ficios dos operarios estrangeiros. . . :. .. 

Quanto a.o seiUro contra as d<Jencas ·é neceas81l'10 • a.is- · 
tiógúil' · "*5 legiidações ' que o adoptam obrígà.toriamente das que 
o dei.tam livre. Quando (lbrigat<>rio, os '"U-abalbadores nao10!" 
uaes e c·strangeiros ficam ein pé de igualdade, suJéiros ap mes-. · 
mo on1fs e com direito á mesma ind&mni~ão. Haveria. a re ... 
gi!t.rár apenas a oxcepç.ão da InS'laterra, Õn e o seguro coµtra 
<'oenoas ·é obrigatorio, pela lei de :1:9U, mas os cst.rangen:os, 
oom residencia de menos de 1>iuco annos, recebem uma. in~ . 

_ demnização menor .Que os naci~naes~ Nos J'.>O.iZes ond~"~se 
se:guro ó facultativo, ll!> coropanh1as podem hvreme.nte u.uu,1t-
tir segurados estrangeiros. Em regra, porém, só podem ser 
benericíario,s os 'residentes n.o paiz onde tem séde a. <:ompa ... 
nhia sesuradora. . · 

' Qua:nto aos scgurus contra accidentes, as questões e. re
solver são do duas· ordens: uma,· é a differcnca. de tratamento 
entre operarios nu.9ienaes o estranlteiros; outra, a do con-

' ' / 
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flicto ele leis. As legi..slaçües acLuaes podem ser assim oiassi
ficadas, quanto á. indemnização ás victirnas de accideutes ou. 
seus representantes: um primeiro · grupo equipara naoionaes 
e. estrangeiros.,, para todos os cffeitos ( leis belga, bolla.ndeza, 
italianu, e~panhola, ingleza e suissa); um segundo grupo 
cria regimen de desfavor para os o.perarios estrangeiros ou 
seus representantes, pcl.'mittindo, entretanto, que o Governo 
modifique eS'sas restl'ieçt1es por meio de accôrdos tnternacio
naes, sob condição de l'eciprocidade (leis ·rra.nceza, alleinã, 
austriaca, liungara, !uxemhurgueza ~ suc·ca}. Um terceiro gt'U
,po, fol'mado das legislações norueg.ueza e gL·ega; nega qual
quer direito aos beneficiarios eslrangeiros, quando residentes 
fóra do paiz. As leis dinamarqueza e fínlandcza exigem para 
todos os bencfíciarios a resid-encia no paíz. 

· A Associa!)tío intenta.ciorull. para p1'0lecçr1o leqal dos fra-. 
. balha.d01'es ado.pt.ou, cm sua reunião de i904, um voto as
signudo por MiILL.ERNND, . presidente da s~cção :franceza, e 
CltSPAR, delegado · do governo allemão. no sentido da 

· completa equiparação de operarios nacionaes aos estran- : 
geiros, ou seus representantes, quanto á indemni1.aoão por 

· acoídentes. De um modo geral, essll. orientação foi consi
gnada entre os principios ela ca1·ta do traballw adoptados no 
Tratado da Paz. 

O segund;} problema a solucionan.· é o dos conflictos de 
'lei. Póde acontecer gue varias leis. sejam invocaveis pa.ra. 
regula.r as. conl!equenc1as do aecidente; acontece outras vezes, 
diz MAHAIM, que nenhuma se applique. Para re.::olveI' essa 

diffi.culdade, adverte o professor belga que é preciso, em 
primeiro logar, attender paro. a natureza juridil~:i. da. l~i. 
Indubitavelmente 6' ella de ordem publica inte't'nacional.· 
Gumptt.> depois escolher ent.rc as reis applic'aveis, que sã.o: 
a) a 'da nanionalidade da viclima; b) a. do pait ende foi ce
lebrad•) o contracto de locação de servico·s; e) .a da. séde da. 
t.'mprn~a; ou d) 11 do paiz onde ·occorreu o accideinte. A epi
uião Jl)minante decide-se por esta ultima, pocr serem de or
(lem p•Jhlica as leis reguladoras dos accidentes no trabalho. 
ApenM uma c~eepçii.o se admítte a. essa regra., quant-0 aos . 
trabalhS&dores emp1·egado'a temporariamente, em territorío 
estrangeiro, aos que.es se deve applicnr a. lei que reoge a em- . · 
preza a que pertoncem. .. . .. . . . . .. 

. Quanto aos seguros coutl'a :i velhice e contl'a o àasem .. 
prego, u tendencia accontuada nas diversas legisle.ç6es é 
francamente 're~trictiva para. os ostra.ngeiros. 

t3 - Direito de assooiaQio - A liberdade de asso<iiaoio 
é wna. notavel conquista. dos trabalhadores, asseau:rada, a~ 

menos orn . prineipio, pel~ legislação de todos 0$ povos. Pa· 
reoe que paizés inclustrialmente .dcsnnvolvide>s, só um o Japão, 
ninda.·nt1o reeonhooe aos OJ)~rarios a.{füella liberdade. . 

Vori'fic1t-so em todas a:; nacõe!l in-dustriaes e;o;:l.raordi~ 
n:lrio desenvolviment.n. do s:vndicatk:mo. f'xcrconi:Jo papel iJn-
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Podante na defesa dos interesses operarios. Esse movimento 
é · fructo da liberdade 'de associação. Aos estran~t.iros asse
i::µrnm as uivor..ai; ler;·islacõc~s o Clii-C'ito de fazer' parte de sy11-
d1cato~. ·J\penas fazem ,1ma excepçiio a es:sa i:-e~a. vedando
lhes a eutt·ada na direcção dessas sociedades. O motivo 
~~:ssa prohibicão é ~acil de vei:-ifica1· e perfeitamente justi
flcavtJI. '.l'al é o t'eg1mea da Je1 brasileira, sob n. i.S31 de 
~ de Jalleiro de 1.907, QUE.' só· permiti.e aos brasileiNJs etaLOs 
t'•u nat11ralizadoe:, com reSidenc1a de mai:s He cinco annos no 
11aiz, · a dircci.;ão de syndir.atos e 09operativas. . 

t4 - I.eís de assistencia - A situ:i.cão do trabalhador 
cstran;eil'o cahitlo em rr~iseria, interessa tambem ao · direito 
iot(;'rnaC'ioi.r.il <11.;er·a!"io - A m::i terià tem sido amplamente re
i,;11hi.t.!::i em tliv(,1''5fls tratados intern:icionaes, sendo que a 
tend<>ncia· das r~v.is!ações é para a~simílar o operado est1·an-
geír4' ao n:).cfona 1, quando se traf.a de assistcncia temporaria. 
Quando a :.t-sistmwia. é< de caraclél' · permanente, e~íge-s~ a 
condn~5fl rfo traVltlos, sob condi<,!ãO de rtei11rocidade. A con-

. venção O€' lia~-a. <le 100:;, cogita de uma fórma especial d~ 
assi$t"'lncia, que . r11ídc ;;e>r m~.lito util aos lrabathadores es
tt·a.ng1~iros : a. a~si~~encia judiciaria. .·. 

. t5 _:. Tratados interuacionaes .._ '.Para percorrer a ul~ima 
.Palt'te elo direito inlei::nac.i<.ma.l operario, segundo a ordem es-

. tabelecid:i neste esboço, re~tar-ntJs-ia. examinar os tratados. 
2niernacioJl:.le$, c11jo objecto é a prot.eccão ao~ trabalhadores. · 
Es.:;a m:::i.l.eria será. amplamente tt'atada nos capítulos sesuin
t~s. ao t'sf.uúnrrnos a.s divers~s tentativas de elaboração da 
legislai;ão inl·~rnacional ao trabalho, na::. successb;a;s confe
l'l>tOCia~ e: congressos, at~ it definitiva o.'t'ganização da Orga
uízaçiio Internacíoanl <10 Trabalho, criada pe.to ·Tratado de 
Versalhes: · ·-

H 

GONFEi\ENCIAS E CONGRESSOS DE LEGISLAÇAO iNTERNA· 
CJONAL DO TRABALHO 

16 - PrilJleiras tentativas - Já vimos nQ capitulo ante:.. 
rior que é antig& a. idéa de urn~ legisJacio internacional. Es
tudámos sua~ prim<'iras m:rnifcstncões nttavàs da prvpag-anda. 
pe>rtinnz ele , ·1u·io$ 11coaomistas. Vamos uccmr'lnhnr a~ora a 
obru. dn::1 conf1w~n1~i11s o cou:;i·cs:.<os QUe t h·cram pot• ub.iecto a 
í'ormn<:.üo dnqtrnl!a legiglnçã.p. .. . . · 
· · "\. Búi:;:-?:i cstavn ros.et·Vi\du m:s:m c~mpaulrn \lllla pari.e 
etnin1·11f.1~. Po1· O<'.cnsiü.o <ln abcri.urn do Conselho Naciom1l df.' 
Bernn, mu 5 <ln ,junho de 1876, o eoroneJ .FnEY pron\.H>cia'ôn. 
um ll l$Clll'll<l cm ft\~" d!1.i11: <~(' o verdade que a produccão dos 
dlver~rn:i T~;•t::11l0s '1itrerP. muito. essas divergoncias njio são 
tão conshlcravcis que tornem inace.itnvel o projMto de uma 
uniforrni<ln1!~ i•clntiva nas quest üt~s opernrias. pro.iecto Que 
não cxcluit'ia, nlins, unm certa margem quo permittisse levar 
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em conLa. os elementos dessemelhante~. O ConseIQ.o Nacional 
~uisso acoplou uuanirnemenle, em 30 de abl'il de·.'~1881, uma 
moção do nwsmo coronel .FR.BY, convidando o Uoverno l!~ederal · 
~a enLrar em ncgüciacões com os principaes Est.a.dos inidu;;Lriaes, 
quando o momento lhe parecesse favoravel, com o fim de pro~ 
vocar a criacão de uma législação internacional sobre as :fa
brii:as». Encarregou o governo suisso a ~eus rep1·esentantes 
de sorudarem o :.mime dos demais governos eurOil)eus. Mas a 
iniciaUva nenhum resultado pruduzíu. A Pranca exCUiõara-se 
oom o principio da liberdade <ie trabalho; julgava a Allema
nha mopportuna a innova~.ão. A Belgiea nem respondeu. 

E~-r1 1884, o con<ie de MuN f'.USCitou a quest.ão dª- .tribuna 
d:.i. Camai·a .B'ranc~za, di:i:e11ào, em discurso, que «era. essa um.a 
tnb;;são capa:i:. d~ tcmtar a .França, de jnflammut• ::;eu coi-a:;ão e 
seu r;cnio,,. No m~;;mo <mno, uma proposta do Sr. VAILLANT. 
no Conselho Munic1pal de Paris, convidava o g-ovcrno a enta
bolar negociações naquelle sentido. 

·Em 1885, era apresentado á Camara franceza uma P,ropo
.\;iQão aesignada pelos Deputados C:\:O.IÉt.INAT, BoYER, CLovrs Htr
GtiES e outros, convidando o governo a tomar a iniciativa, de 
ac.ll~urdo rom a Suissa, de negociações oom os governos estran
geiros para criação de uma legislação intei'nacional e de um 
di:'pU!'1:l.menlo internacional de 1-JSLatislica e fisci.l l ização do 
trabalbo. No mesmo anno os socialistas allemã.es apresenta
vam ao Reischstag proposiçã.o semelhante. que foi recusada 
in lim.i.ne por BISMARCK. 

:17 - Iniciativa da Suissa ~ Apezar do primeiro insuc
ce.;so, a Sui:sa não desistiu. Em 23 de ma.rQo de 1887, dous 
memhr•os d~ maior influencia no Conselho Nacional, DECUR.TINS, 
m~mbro do partido cathoU.co social, e FAVON, um Cô$ chefes 
do partido radical geuebrense, apresentar·am nova proposta. 
aceita por unanimidade,· sobre a regularnentacão internaeio
nal do trabalho, especialmente das seguinLes questões: i ) 
protecção do trabalhfJ -lo8 -vnenores; 2) ti·mitação do trabalM 
das mulhm•es; 3) dr!Séo.nso samanal.: 4) dia n.ormál do trabalho. 

Em 1vit'tu'tle dessa proposta., convidou o gwerno suisso os 
demai:> governos a se reunirem em Bernn, em setembro eh.· 
1890. Acceitaram o convite· a l''rancn, a Holi~nda, a Belgica. 
·Portugal. Luxemburgo e a Aust.ria. A lng"laterra fn :r:ia reser
vas q11anto á rcgulnroent.aoão do trabalho de aduU.os. que 
Lcwd BALI f!RFT\ Y ·considerava «Um charlntnnismo · socinlist1u. 
A Russia rncusarn-se u fazOl·~se rept•esenlar, nllegando n d i~ 
vorsidadc das condicões de il'nbalbo cm so1.1 terrHorio, relall
vamcutti aos demais paiws da F.uropa, Nilo haviam 1·ospon
dido a ."CllP.manha, a · Dinamarca, a Espanha, n Sücoia o a 
Noruega. . 

J>nra evil.nr clirfiou1dndcs, foi o programma ligeiramente 
morlificndo. ~ilo so trataria da regulnmentaoiio do tru.bulhu 
de aclullM. :C~m cornp~ni;aciio, csludar-ae-ia o moio pratico 
df) dar cxec:ução ás convenções que fossem aceif.as . As con
cln·s{íN; vnt.ndns não f.crinm carndPr' diptomntico: niio li::;t~-

.... ---.i- -· · . · - ~ ·~..,,, 
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riam as ,,!)artes~'"' Convenções posteriores dai:>..,..lhes-iam forca 
cxecuwrHi. ' 

18 - Conlérencia de Berlim (13SO) - A .:onferencia 
fMa fixada para 5 de maio de :1890. A e.sse tempo, o im1l'e• 
radar Guilherme i" da AHemanha publicava os seus dous 
celebres rcscriplmi. Nq primeiro, ronvocava a.':i pot.encias es
franf!eirns puira uma ~onferencia a reunir-se em f<I de março, 
em Berlim. No seg'itl.ndo. dirigido ao ministro do commercio 
e da industria, dizia: «Na convicção cm Que estou. de que 
outros governos se acham animados do dest;i o de submctter 
a um c>xamc eommnm essas questões, sobre as Quaes os ope-
1·arios ,já abriram nei;ociaçõ'es interna.cíonaes, desejo que, 
de-scfo logo, nossos representantes junto á. Franc;a. Ingla
terra, B:elgic:i. e Suissa, perg:U[ltem officinTmentc aos gover-
11os desses. paiz.es se estariam disnostos a entrar cm negocia
ções comnosco sobl'e a possibilidade de satisfazer os vot.os 
dos opera.rios, que se técm rna.nifcstado por meio de greves 
e por outros modos~. A Suissa declarando-se <:preoccupada 
antes. <lc tudo com o succcsso da obra», não poz difficu,ldade 
(!Ill ceder a Yez i AUemanha. . · . . 

Segundo proposto. da França e da Inglaterra, foi afas
tada: a !dP.a (le estudar-se a 1'cm.ilamentaçã-o do · tmbalho .dos 
adultos, ficando as.sim limit:ido o progrnmmri. da Colifr.rpn
cia ás se~·llintes questões: 1) 1'1·al1alho nas 'inirias; 2 ) Des~ 
,~anso do ·llmninqo_: 3) Traónlho d1~ c1·io11t;ú.s; r~' . 1'r a.balho de 
m«·lheres; 5) i!feios de exccuç<TO das· disp(lsíçôcs Wdoptadas 
z;ela, C OTI f Cl'Cllt:ta. . 

Realizou-se a Coni'creucia em. Be-rlírri, de 15 a 21\J ·de 
rnarço de isnrr, sob a preaidcncia do badio DE B:mtr,m>scrr, 
ministro do Crmmrnrcio e Indu!';tríu do gov(Jruo aIIemão. Qua
torze paiZ<!S -~C hnvinm foito ret>l'OStmiar. Sú a nússia Sf~ 
abstivern. A Snnta Sé que fôra convidada pelo impcr adm· da 
.Allemanha. ittdicúra corno seu reprcsent.unt~ o arcebispo dú 
Colonin, tc.:ndo o Papn· Leão XIII C'scl'ipto áquclle imperador 
umn cnrln; crn que dc~lnt'a\'n. n-pninr alt.::rnJ.Cnte t-Odns a;,; 
tlelibcl'ni;õcs rln <!otlfcrencin que tilndc~sem a elevar a 
'.londicüo dei~ OPt'Nirio~. o em gernl tudo o que impodisse ~4 
t·~plorMJão rfo trnhnlhador comu um ·vil insL1•umcnto, süm :it
tencfio á. f':ua di1;nhlndC! rle homem, :i su:i ml)rnliclnde o n seu 
lar domr.st.ico. (1) 

(l) .\ ·eai·la du L1•f111 XI H :111 iiili>l'l''.luc/1;· tlu .\llcn11111liu l• 
· un lluc?~lUl' ll lo tlu ami~ uH 1> ''•dut' Ili ::tu1·ict1, l~~criplu. ·~111 
i.8iJ(), Mn:>i!!1.lt• as linhas l;'L~l'U•':> <lu~ 1•i>fo1•mus Jus luts ti 1~n .. tu· 
rr»i~:; quo vínt.1• L~ nn\·e nmMs rn1.lis t.:w.fo ;,:prium adn1ituJ11:; twln 
'.l'rnúi.Uo dQ Y1~r::alh1~s, nu 1\~dal.:r1lu de ~ua l'ltlHu~u. i.;urlrz do 
l.'J',,bul.lw. Tiil L\ a ü1t.1•J.l'/'ll d1•;.;~(~ Jo1:t•rn•mto: «lh•ndemu:: ;.;1•u1.ia 
u Vossu. Mnj1),;tadn lll1 lli l!Ut'la quo IPHl\'I\ l)Ul' !J•~m r•~('J.'•~ \l l 'l'-llll~ 
f)a'ra. nos inten~&i$ar tm 0011fcroriria íttt('l.t'tH.16ion11! a t·eunh'

:;;e •'lll D•'t·lirn, ,.,,rn 11 í'í1\l d" pt·•~1·1u·nr 11;:: nt•'it"~ d 11 n1 1• 1!1111·~n· 
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N1) C'ur'so da Conforcucia. se dividiram a.s PotenciaR em 
t rP.s r;rupo~ rli$-1tinct.os. A' direiln, n Allem:mha e a Suiss:L 
vro1mgnavarn o idca·l do n:ma regulamcnlação internacional 
unifo.rmr.. Ao ccnll'õ, a Inglaterra. a ]~'ranr:a e a Belgiea fa-
1.iam todn.g as reserva.s e declaravam-se àntcs favoraveis · ú 
iniciativa isolada de cada Estado, do que a um accôrdo geral. 
A' direita, um gmpo de Estados mcmos avançados, sob o ponto. 
de vista da regulamentação do trabalho, declarava-se na. im
possibilidade de adoptar no momento as medidas propostas. 

Mas, foi sobretudo na parte relativa aos meios de exe
cucão das medidae internacianaes que os Estados se divieli
ram. A Conferencia não era, segundo o proLocollo pl'elimi
Re.r, «Uma l'CUUÍÍÍO de plcnipotcncin.riOS pnra conclusão de Uin 
t,ratado;. não era mais do que um oongrcsso cujos mero
t.r1)s, desprovidos, de todo podei•, se ocr.upa1•iam sómente. com 
o estudo scientifico das questões que lho fossem submettidas 
antes que da solução pratica e immediatn a lhes sér dada.:r>. 
E.nf:re esses dous extremos, procurou-se um meio termo. A 
rr~gfaterra e a França recusai·am assumir qualquer compro
rr.isso positivo. Diziam os del,llgados inglcze~ que oi:uma. con
v~nçã.o internacionnl sobt'o esse as~umpto não podi>ri:l. 'fazet' 

as condições das cla8scs opi:rarias. E'-uo~ agradavel, ante·s'· 
de tudo, felicitar a Vo::;~a Magcstade por· ter toma.do a peito 
t'ma tão nobre causa. f,iío digna duma atLcncüo ti'éria e quo 
int.crcssa ao universo inLoiro. Ess.'l. causa, de· resto, não cessou 
de preoccupar n nós mesmos, e a obra corI'esponde a um de 

· nossos votos mais caros. Já no passado. como V. M. o recorda, 
manifestámos nosso pensamento a esse 'I'e.speito e. com ai nossa. 
palavra, fit.cmos. valer nm seu favor o ensino da EgI'eja ca
t holica. de que 1:1omos chefe. Em e.ircU:insLaucia mais recente, 
l'elem.brámos esse ensinamento. e para que ~ssc difficil e 
importantu probl~ma si~ja resolvido segundo todas as regras 
rln. .í usLiçu, n os ler;itiipo;s inLet·esscs das classes trabalha
clot·us SPjmn dr~vi<lamcnte salvaguardado~, cxpuzemos a to<ios 
P n c•ada um, inclu~ivc os Governos, os deveres e obrigw;iões 
cspP.r.itws 'lue lhl"~ inr.umbem. Sem duvida alguma, a. acQão 
comhinndR dos G<lV('ri:ios contrihuirá poderosamente para a 
oht.nn~ãa do fim tão desejado. A C'onformidadc <las vi;,las e 
das lcgislai;ür.s, l.anto ao menos riuanto o pcrmittam as con
dir.õcs differenles dos Iogarcs e dos paizes, será de molde a. 
nd:antar a qu('stão p1na uma solm;ão equitntiva. Assim, não 
poderiamoo deixar de nltamen te apoiar todas as deliberacões 
ôa confm·cncia Qtle tenderem a ·mP.\hornr a condicão dos ope
rnrios. como, por e:-i:emplo, uma distribuição do trabalho m e
lhor propot'cionnda n~ força,~. (i idade, e ao sexo de ca.dn· um~ 
n dri;r.anso do· dia do Srmhor e. em geral. tudo que impedir 
qur i;r <'Xplorc o tralialhMJor como um vil inst~um~nto, sem 
nttr.nção (t sua dígnidnd_e de h~rnem, :í. sua. m.orahdade e a. seu 
lar d1;nnestico, 
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as vezes · da legislação · particular de cada paiz.>. Os repre.; 
.sentantes da França, JuLio SIMON e ToLAIN, allegayam que 
lhes era interdicto 'l:a.dhe~ a um voto que directa ou indl-

. rectamente parecesse dar força exeeutoria aos outros VOUl€ 
formulados . pela ·conferencia> e que «$eu governo conside
rava a Coµferencía exclusivamente como um meio de proce

" der a inquerito sobre as condiC}ões do trabalho nos E stados e . 
a outros v-O't.os semelhantes.1\ · 

Á. attitude do terceiro grupo ficou . claramehte manifes-
. tada .pelas d'eclaracões do delega.do italiano perantt'I a com~ 
missão encarregada de estudar a· prohibição do: trabalho tio 
domingo: d'.>~ve-se notar, dizia elle, que os Estados que pos
suem uma legislação màis ou menos . completa para a pro
teccão ·ao trabalho · não fazem, qunsi nenhum::i. concessão. em 
dllt' à essa legislação um cn.racter internacional. Ao contrar io. 
os Estados que se com.prornettem a. · adaptar n ovas medidas 
para chegarl côin. o tempo, a uma . proteccão :mais efíicaz, 
fazem vêrdadeiras concessões. Allude, et.n seguida. aos obsta
cl,\lcs para a. unificaçã(> da legíslacão do trabalho: 1 ", di
versitj.ade de desenvolvimento physico e intellect.ual. depen
dente do cHma, da raca, etc-. ; 2", differenca dos principias de 
difoito publico; · 3", certos paizes não estando representados 
na Conferencia poderiam fazer uma .concorrencia in.iusta ás 
industrias dos paizes submettidos á legislação internacional. 
. . Os vt>tos adoptâdos pela confere'ô.Cfa foram os mais mo
derados, para permittir .sua .acceitação pelo maior numero de 
paizes. A' vista -do grande interesse hislorico offer~cic!o por 
essas prirneit\\s delibera~.ões ·de caracter ü1terna~ional. em
bOt'á não lograssem ellas resultados praticos . immediatos, re-

- produzimos na iritegr~ os votos da Conferencia de Berlim. 

Não escapou, entretanto. a Vossa. Magestade, qu~ a feliz. so
luçiio duma. tão alta questão r"queria. além da st\bia inter

. . venção da .àutot'idade civil, o poderoso concurso da. religião e a 
ilemfazeja accão da Egreja. O sentimento religioso, com effcito, 

P. o unico capaz de assegurar ás leis t.oda a sua e-fficacta, e o 
. Evangelho é o oodigo unice> onde se acham consi~nados os · 
princípios da verdadeira justiça. as maxillias da caridade mu-· 
tua que deve unir todos os homens . A reli14iáo ensinar:\, · pois. 
ao p:itrifo a respf'ifar no oncrario a díixnidadc humann e a 
tratai-o com . .iUstiqa e equidade: inculcará fi r.onscieneia do 
trabalha.dor o. sentimeTJto 9o devPr e da fidelidade n tornnJ-o-á 

rnornli:r.ado, .sobrio e honP.sto. I~' por- tP.r perdido do v i:o ln. nc.-
gli~Pncia;.fo t'I dP.sconhecido. ó~ principinl'l rflliJ:dcv;n~. nu~ :\ 
~ooiedade se vê abalada até os seus t'undamentos.T.embral-oi:i e 

pól--0s em vigor ~ o unir.o meio de resf.ahP.lecP.r o. !!ociNfadl'.\ 
: em suaa bas~s e gara.ntir-lhE\ a p:w., a ord('.m l' a prospnr_idn<le. 

01·a, .é missão dn Egre,ia preg-rr e 0spalhur 110 ml.mdo. in
t<!iro essc:>s principios e doutrinas: a ella. por consegumte, 
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VOTO!:> DA CO;":Fl:RENCIA 

I - - Baaulamento do trabalhó dns 1ninas 

Ê' para desejar: 1º, a) quo o limite infr.l'ior ae 
idade cm qur. as 1:rianca;; podem sc1· ur.lmiLtidas aos 
lrabalho~ subicl'l'm1cos das mirm.s, ~e.ia progre~i;iva
nHmte elevado. á mcdlcla QU4: a exr1el'irncia l>rovai· a 
possibilidada disso. a. qunLordc annos ícilos. Todavia. 
para. os r aizcs meridionans esse limite :;:crú de 1 '.! 
anno:S; b) que o Lt·abalho :mhl.P1-ranPi'~ ::.cja prohibi<lo :·'t.,; 
f'.c'iõ~1"1m; do se.<to f (')miníno; 

2", Que. 110 ('.aso em QUo'l a :il"le da;; minas não .. rn ~· 
~uffieiente para :i fasL:w tnd11s os perigos de insalubrida
de provenientes das condiçúes natu:·aes ou· acr.id0nl.ac:=
da explora~iio de ccrtn~ minas ou de certas pedreiras. t~ 
duração .. se.ia restricta . E ' deixada ii. cada paiz a in
c:umbencia do asscg-urar esse resull.ado por via lcgisla-
1.iva on administrativa 011 por acc1it•dn r.n!.1•e os emprP.-
1.r\rio~ n os trabalhadores ou .de qurilqur.r outro modo, 
~'~~trndo os princípios ou a pratica de cada na(' ão: 

3°, a) que a segurnnc;a. do ()lperario e a salubridad!? 
dos trabalhos. se.iam assei,,'1.1rndu.s por todos os rocios d·~ 
que dispõe a ·scicncin o collocadas ,'oh a vigilaucia '10 
Estado; b) que os cngr.nheiros encarregado!'> de dirigir 
a exploração ~c>.iam exclm'>.ivnm<'nll' homens de nxpel"i- . 
encia e compHtr.ncia technicas devidamente constatadas; 
e) que as relnçüe·s . cn l.ro os nperarios mineir•)S e o~ 

----
cumpre CXfl,IW'r 11ma larga ~ fecunda influencia na soluciio 
<!o 11rohlema social. · 
· E~sa influenria nn~ a exercemos ~ exerceremos ainda es-
pcciolmcnk. <'m proveito dns olass<'s Qperarint:. Por i:::eu lado. · 
os bi!'p08 e pastores. nu:dliados '[)OI' .:;cu clero, aclunrão do 
mnsmo modo Pm suns respect.ivns dioecscs, e contamos nuo 
f~Ss:t salutar accão d:t E~reja, Iongn <ln SP. ver ctintrariada. pelo~ 
po;lrres oivis. nPllPS rnc(lnlrnrá dor:i.vanlP tn.ndlio o prolc
c~ão: temos garantia disso. cic um Indo no int.eresl-lP. qun os 
Governos ligam a e!lsa questão. o. ele outro, no appello benc
volo que V • .. l\L nos ' acaba dlJ dir.ig.ir •. Certo disso, . fazemos. os 
votos mais nrdent ~s r>nra que os l.rnhalhos da l'ntlfl'rf'ncin si>-· 
jam fecundos em resultados bP.nefir.os e correspondam á es.,. 
pectat.iva grral: • ., antl's d f' tr.rminnr n presente. queremos 
ncrui nxprimir n sal isfnciio Que exn·~1·ime11tamoa, ao sJbf'r riun 
V. l\f. l.inhn c·nnvicladn nàfo tomn1· pm·rn na ronfeMn•~in. 
ua qLH\lic!adC'! de sou dclc-r;ado. n101ts. KoP1\ prin· ipe-arcc

hispo df• nrr-;;!;1u. F.llr. ~~r ,iulgnr:í,. pnl' rerto, mtlHo lwnl'nrlo com 
f'S"!\ rirmm1~lrrw~11 d1~ nlfn C•)nf1n1wu qur- 'V. M. lh1! d{1 nPsln. 
ncca~ifio. E'. f'mfim com n mni" viva !';ni.i~far,11.o que e:i.:primi- · 
mns n V. M. os mnis :>inc•nro~ ' '1"11n;,: rnw ffl7Pmn!'l por sun prM
r.nrirl:irlo ·~ P<'ln rlc f::lla impr.-rinl fnrnilia. Do Vnticnnn. ~m H 
de mnrco de iR\10 ~nl'lsiimn.do). -- f.M. P. P. XIII. 
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e!lg~nheiros da c:x:ploraGão sejam as mais directas pos.:. 
s1vei~. t endo um caracter de confiança e de respeito 

. mutuos; a) que, as instituições de previdencia e d~ ' 
soccorro, organir.adas eónJorme os costumes de cada 
paiz e destinadas a garantir o operario mineiro e sua 
familia contra <>Si efieit.os da doença, dos accidentes, da 

· invalidez iprematurn, da. velhice e d~ morte,· institui-. 
ções essas proprias para melhorar a sorte do mineiro 
~ prendel..:o a. sua profissão, . sejam cada vez mais 
desenvolvidas; e ) que pa!'a o fitti de assegurar a con
tiwuidade da producção de carvão, procure~se pre-

~ venir as greves. A experienci& tende a provar que o 
melhor meio preventivo consiste em !!O comprometterem 
voluntariamente :patrões e mineiros,- a renor rer, ern 
todos os casos em que as suas divergeocias não pu
derem ser resolvida~ por entendimento diMcto, á. so-
lui}ão da arbitragem. · 

., 
II - ·Regulamento do ·trabalho: 

1.º E' parâ desejar, salvo as excep~ões e os pra.zoo 
necessarios a cad'a paiz: a) que um dia de: descanso 
:pnr semana seja assegurado á9 pessoas protegidas; b) 
que um dia de dcSt'anso seja assegurado a todos os 
operarios da industria; e) que esse dia de descanso seja 
fixado (Il-0 domingo para as pessoas proteghla~; d) que 
esse dia de descanso seja fixado no dommgo para os 
nperario.s da ílldustria. . . 

2.º Excepções são admissiveis :. a) em relação ás 
ex:ploraoões que ·exigem 3 continuidadé ' da producção 
por motivos de ordem téchnica ou que fornecem ao 

publico produetos de primeít'a necessidade, cuja fabri
cação <leve sé!.' quotidiana; b) em relação ás explot>a-

- ~õe~ que por sua nature?.D, não podem funccional' se
. não em estaçõE!S determinadas ou que dependem da. 

acção · irregular aas forca~ naturaes. E' para desejar 
qu·e, mesmo nos estabelecimentos dessa categoria, tod() 
opera.rio t.enha um domingo livre em cada. quinzena. 

3.º Para o fim de determiln:ar as excepcões aos 
pÓntos de vista simUare~. é para desejar t]llt> sua re

gulamPntacão seja· estabP.lPcida · etn consequencia do 
entendiment~ entre os differ~ntes goverinos. 

Ill . - Reaulamento do trabaho de mtmores. 

E' para desejar: t ", que os m{lnrires de certa idade 
s~ja.m excluidos do trabalho nos estubelecimenf.os in
dustriaes; 2•, que esse limite seja fixado em 12 annos: 
salvo para os ·Paizes meridfonaes, onde esse limíte serli 
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ao~ 10 ainnos.: 3°. que esses limites de idad~ sejam os 
mesmos para qualquer eslabelocimcmto industriál ê quP. 
não ~e cstabelecn. a esse l'espt>it.o nenhuma. <lifferertça: 
·~", que os menores tenham préviamente satisfeito as 
presc;ripcõe~ ccmcernentes á inst.ruoção. primarí&; 5º, 
que o:; menores de mais rln H annos não trabalhem 
:"~ noite nem ao domingo; 6_°,, que sen trabalho effectivo 
não e!Xccda de· seis horas not dia e se.ia interrompido 
por um descanso de uma ··meia hora, pelo menos: 7", 
lwe os menores sejam excluídos das occupações insa
luhres ou perigosas ou não sejam admiti.idos m~llas, 
senãn · sob cN:tas r,ondições protectoras . 

IV - Reaulamento do. frabalko da menores. 

E' para desejar : i •, que os menores dos dous se
xo:-::, -de i 4 a J 6 annos, ·não h:'ab~lhem nem á ·noite 
nem ao domingo; 2u, que seu trabalho effectivo não ex
t~eda do dez: horas por dia e seja iD.terrompido por des-
1mnsos de uma <luracãô total de hora e meia pelo m·enos; 
~~". · 11uc sejam actmitti<fas excepções para certas indus
Lrias ;.1u, que sejam previstas r~stricções para· as oc
enpaçõcs part.icuiares insalubres ou perigosas; 5"', que 
heja nsi;cgurada uma prot.ec('.üo aos meuores d!:' 16 a 
18 annos no que concerne: a) a um dia maximo 

: "Lle trabalho: b) ao t.rabalho nocturno; e) ao trabalho do 
· ,.lomingo: d) a seu emprego em occupações partiéu!ar

Jn(lnt" insalubres ou perigosas. 

V - · R.er;u.lamento llo n·aoalho , de midheres. - . . 

E' para desejar : •1°, a: quo as ra<parigas .e mulheres 
do 16 a 21 :innós não trabalhem á noite; b) que as ra

. pm·igas e mulheres de mais de 21 annos não trabalhem 
:i noite: 2". qlle o trabalho cffeciivo não exceda <le H 
horas por dia e que seja inter.rompido po-r descansos 

· ··· dúma -dura.cão total · de ·hora e meia pelo menos; .3º, que 
gc admittam exéepções . para certas industrias; 4°, que 
se prev<'jam restr1ccões l?ara as occupacões particular
mente insalubres ou perigosas; 5°, que as parturientes 
não M,inm admittidas, ~enão quatro semanas depois do 
parto. 

VI - Meios de axecw:Cio das dis:posições aàdptadas 
1>ela Conf e'renoia. · 

1 º. no ca.so de dare>.m os Governos seguimonto aos 
trabalh05 da. Conferencia, as disposições seguintes se 
recommeodam: : a) a execução das medidas tomadas 
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~i:ri cada Estado será fiscalizada por um uumcro sttffi..'. 
ciente de r11nccionnrio!'I csp_ccínlmr>nl.(' <rnnlificado;;. 
nomeado~ pelo Governo do pa_1z e indc[)endenlcs, tanto 
dos patroes, como dos operar1os; b1 o~ :rcln lorios an
auaes. desses f~nccionarJos, publicRdo~ polo;i Govern os . 
<los diversos pa1zes. sérao commu tl i~1u.los p01· cndn. um 
fl~Jl.es aos outr.os _Gov.erno!!; e) enda 11m drsiRos 'Estndos 
procederá. perJOdicamente e tnnto quo.nto possivel por 
uma r&rma semelhante, aos Mlculol'I ''"'1n11~1lcos t>m rc
lit\:âC? ás questõns visadaR n::H1 dnl ibf't'UvÜP.H dtÍ Conk
:reucia; d) os Estados parffoip1:mte!! Lrof'tl1•no entre si 
()5 ca lculos . estati!;'.ticos, bem Mtnr> o texto das pre
~~ripçõr.s E!mittidas · pO:t' via legislutlvll · 011 udminfotra
tJv a Que disserem. respeito ás quaslõm1 visadas nas de
ilbcrnçõe-.s r.!a Conferencia . 

. 2.~ E' par<i. .desejar que as dclihcrni;-ões dos Estados 
participantes sP ·renovem, afim . do quo csfos se com
muniqnem rrycipl.'aca.mcnte as observnc<fos que o se
guimento dado ás delibe.rticõl'~ .dn prcsenl.e conferencia 
tiv1>r sugerido, afim de e.."taminar n opportunidade de 
modifical-a~ e completal-M. 

Os abai:1:0 assignados ~nhmettor:to m'll.cs vot.os a. 
seus GoYernos respect.ivos, eob ns re11ervas e com as 
Ob6~rvuç~es feitas nas ses:1ões de 27 o .28 de março e 
reprn<fuzidas na!'\ actas ':,.de~.t:u:I sessõe!. . 

t9 - Resulfados da ccnfetenci a de Berlhu - A confe
rencia d~ Berlim n<'io deu os· r·ea!1llndoi1 prnllcos que 'hiuitos~ 
e~peravn.m. Suas de liherarões não fornm rntfflcndas nem· 
~.doptada'3 por qunlqnt>r 9utrci modo peloR . pnh:os que nella 
tornaram part(ll. 'Para <:i estaheleoimento lmmodlnto da legis
la~ao interm1cio:rú1I do·. trabalho· cs1-1n tAntnlivn. foi inteira
mente frustrada. Mesmo. o voto morlP.t•ndfl rlri" ri\nt'r>!'!a., tantes 
da 'Suissa. no sentido de s~ constit11lr um n:ipnrtnrnento In- . 
ternacional de estntistica e informaclSns 111ohro o trabalho e 
reunião periodica da cnriferencia inl.nrnnr.lonnl dos Estados 
intP.r~ssados l'\e~Ra 'quesfã(I mim iAsr. foi Mn~"guido. Os go
vernai;; nunca puderam entrar em n~cMdo pnro. a formação 
daquelle. Dc-partnmento, que só 29 nnnoi;1 dn.pnl!l, no celebrar- · 

· ··se o ultimo ~ratado da 'Paz; serin umu. · ronl Idade. 
Gonferrmr.iM ·periodicas tn'l'nA.rnm-11" famb~m impos'si

. veis. Só em 1905 se veio a realizar Pm fll'rnn n sllgunda oon
-fercncia official com o fim de. estnhP!l'cor-"n t1m nccôrdo in
tomacional i;;obre ~is nrincipaes questões do lrnhnlho. 

Mas se, quanto ·ri res11Jt9do..; prAt.icos lmm<'diatos, essa 
1 r-ntativ:.i foi immcl"Pdida . .já o i'n ,smo nllo gp pr'1rln rliz.nr qnanto 
:í. influencia indirecta que ella e)!'.orcet1 no Oí'Rl'nvnlv1mcnto da 
Jcgislnção social dm; di~·ersos poi7.<'S. 0:-1 trrihnlhn~ ci 0iscn,ssões 
da confercnClia de Bct·iim 1mzcram rm ev!df'1wJn n 1dont.Idade 
oe ·ir'lforeSSc>>l dP .l'lila~i fodo::; O~ p~iZl'.114. 1•m dnr mn:t justa SO
}UÇãO aos problemas do · trabalho. Pni:i:es. como a ltalia, 
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. que aindu. não possufam leís protecloras, affirtnavám 
ó. pro_positó. de, no mais breve tempo, dal' impulso á Ie
g1slaçuo !'ocrnl. E o facto ó que, nos tempos que se seguiram 
a essa t:IJlllet•l'JlCJ:l, :.ll'CCllLUOU-!:;(~ l!nt ~OU.JS V» fl :.ll . ... •J;I J!;IJ
i.~011a a cot~t·cntc de opinião favol':tvel á adopcão de medidas 
tl<; . proleccuo llOs lí'ahalhaU.Drc~, sPodo logo di:;1cutidos e YO·· 
tudos nos diver;;''" pal'lamcnlo~ varios pt·o.jccLo::: llc leis iso
ciacs, •JUc cffie.:um1r.ntc concon·eram pa1·a moJhnt'at· a sii.ua
ção dos opcl'arios . 

20 - Iniciàtivas párticulares para· criação de um Depàr
t:tmento Int~rnacional do Trabalho .;._ Durante o periodo que 
vae de 18!10. da!.ú da primeil'a conJ'er·encio. in tcrnac; ional. a 
1905, quando se reuniu :i. segunda. em Berna, o movim·en to fa
voravel á criação duma. legislacão internacional é dirigido 
PP.la iniciativn [)rivacla, quer •fo rr.onomislas e socio!ogus un
thusini;tas dessa i1Ma, quer de varia:; associacões operarias na-
tionaps e intr>rn:irinnaf!s. J)~sillurlidn<; d:i · pratic:ihiliêride. ao 

· menos immediata, de accôrdos directos entre os Estados para 
constituicão da um apparclho centralizador e coo1·denador de 
informaçõc$ t~ ob:o;r1·vac1it!~ sobre os prob lemas do t rabalho. pa
reria-lhcs <iue a i::noranc io. das condiç.õcs rcaes dessas quc
stõe em cada. paiz fôra a causa prinoipal do primeiro insuc
cesso vP.rificado na C1mfcrcncia de Berlim. 

A prnpni:nndn pnra formaeão clesse DP.parfamenln lntPr
nacional é, dah i por dcunte, o ponto de convergencia de todos 
os esforços. A idP.a não era. aliás, nqva . A' Suissa coubera 
a inda nesf:e particulnr, a iniciativa. Na festa a.nnua.1 da so
ciédadc de l.t·ülli, cr•ll'lm1da em Grnn~es (SoleurE>), em 27 de 
Junho C~ iRR!i; !'oi \'Olbda u !;cjtnintc resolu<,:ãO: «Um Or J?ÜO 
internaicional sei•:í criado sob a fórma do um Départamenlo 
t>Pi:manent(" que> fir.nt•ã '!m rl:'lai:ão com os inspect.ores de fa
brira!l do~ Estados pnr!icipo.nt~s e· que fixará n dnrac:ão ma
xima do dia l'fr tr·r>hnlho. lPv:mrlo · f'm rnnta n Psfn 1 isf ir:'?.., os 
.<rtock.y de merendorins e ·a productividade do tr~nalho~. 

Na confl'tencia dP, Berlim, foi a Suissa que tomou a si o 
p1·ojecto do De>.mu·tamimto Internacional. func!arnentando-o com 

··o · seguinte ···.,,-oto :· ·«·Deve .:ser ··prevista a ,criação . de . um orgão 
éSpE!Cinl p:ira n.' !!C'Il! t'aliza<;ão dos dndos eslatiHir.os e execução. 
das medidas pt·rpat•:i.toH n~ pnrn ns l'onferenl:ias p1·cvislas no 
§ 2• do pro!!rammn~. ' A propo!>t.a stii ~sa imno•·I avn na ~ot'ma
c:ã(l dum orgão permancmtc que servisse de laêo ás diversas 
confercnc'in !> succ~ssivas . Mas a F rnnça e a Ing'la t.e1•t•a t endo
se oppQsto n à<lor1tar rprnlqu pr• mrrlida fJllFI ym desse ser . in
Lr.rorc:Ladn como comprnmi~so c!0 c:-.:•'t;\.l4;ão üs cklibcraçõP.s rb 
conferencia. foi rc.i r.itoda aqur.lln pr·oposta e ncecifn .n da A]
lcrnnnha. que rcc-nmnwTlflnvn n cl rsrnvo lvim l'!nf.o dn inspeC\ MO 
(lO trulmlli n. o p~fnb ,,.l0rimr11f o dr 0$it rti ~f.il"llS " :i pr.rmuta 
entre º" 'F,,;;tados, dos relatorios e outros documentos relativos 
ao trabalho . 
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na· Suissa devia ainda parLir um novo moYimento dcci
f;ivo para criaf)ão dum centro internacional de informações. 
1! <istu<l1Js sobre a condicão dos Íl'::t.balhadores. O .4.tbeiterbv:nd, 
união geral dos opcrarios suissos, fundada pelo famoso eco
nomista DECURTINS, cm rcompanhia de h'oonP.ns do valor de 
CunT1, SCH1tRnI!:R e GnEtJLICll, ac!optou, em 1893. a resolução de 
convocar representant.es das associações cpetnrias de todos os 
paizes, sem 'distinccão de côr política o'u credo religioso, para 
o estuào elas questões interessantes aos trabalhadores e es
pecialment.e do probletna da legislação internacional do tra
ílalho. A tentativa foi frustrada dessa vez, pela intransigencia 
dos socialistas allemães, sob o pretexto de não fle poderem 
reunir a rcpresentantês de assocfrac:;ões operarias partido..rias 
de doutrinas diversas da suas. . . 

21 - Congresso em Zürich - Em 1897, porém, foi a 
t~ntativa renovada: com pleno exito. O conselho central da 
união suissa convocou os r~presentantes operarios de todas. 
as corrent~s. catholicos. ,protestantes, democratas, sy.ndio'a-. 

· listas e neutros. Os par'ticulares podiam tomar parte indivi
dualmente n q., congresso, mas sem direito de voto. Uma só 
condição se impunha para a admissão: «recçmbeccr que a in
tervenção do Estado em favor do operariado é justificl:f.da, 
necessaria, urgente; que · essa intervenção deve ter· prinei
palmr.nt.e por fim immediato a· reducç[o das horas de traba
lho, a prohibição do trabalhd nos domingos e a. introducção na 
loi de disposições protectoras especiacs ás mulheI"es. e crian
ças~. 

Nesse congresso que se realizou em Zürich, em 18~7. to
maram cffectivamente part~ delegados das diversas correntes 
trahnlhist.as dá P.poca. Os socialistâs allemães fizeram-se re
LIEBKNJo~C:a:T e VoLLMAR. Da Inglaterra eompareceram entre 
presentar por tres de seus mais emin•mte 'Vultos: BÉBEL. 

oútros, HYNDEMAN=· Qm:1.cn e l\f.'\CDO'NALO; da. Austria, _i\DLER e 
BrnLHOJ.Arrc.: da Belgica, ANSEELE e VANDERVELDE. Sómente as 
asso<:iacõfls soci:i,listla.s france:r.a~ não tomaram parte ,nesse 
congressc. Comparecer:am, porém, pessoalmente, ll'\UL .TAY, 
professor da FaculdadP. de Direito de Paris; CARLOS SALôMON 
o CAnnQNN"EL, dlrectoI' e secretario. respectivament.e, do ·· 

21f11se1t Social de Paris; e FINANCE, chefe de secção do Departa-
mento do Tràbalho francez. · " . 

Foram estes os :principios · aceitos pelo Congrtesso de 
Zürich: descamo dominical; i1lterd1'.cção do trabalho indus-

. trial aos mr'tiores de ·f5 annos; um maxlmo de oito hor.a$ dia
ria.~ para o trn.balh.o dos tulnlescentes de .f 5 a 18. annos; o esta.-
71elecimento do dia letTal a7Jproximado de oito horas para o 
trnbrxllw dos adultos. Quanto o.o trabalho das mulheres: o dia 

. d.e oifo horns; descanso obrigatorio e remunerado de oito 
seman11s. parn. as parturientes; salario i(l1t.al ao do homem; 
emfim, a limitação ov.. · 'TTti!smo o desapparecimento da indus-
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tl'ia. dot1wsffrn, .dob toda.~ as suas formas. Decrelou o congresso 
ainda a su11pressão do trabalh·? nocttirno 1>w·a. todos os óp(Wa-
7'ios (salvo para os homens, nas ihdustrias cujas condições te
cbnicas tornem css1~ trabalho indispensuvel), julgando nc
ccssarias dispo::1icõe::1 especiaes de proteceão aos Lrabalhadores 
cm serviços insalubres. 

Quant.0 ao desenvolvimento da lcgislacão int.crnaciou.tl e 
criação dum departamento de estudos e informações, ma
ter ia l!lll ouc tintmm sido ai.é então infruclifcras a::; tentativa:-; 
cffic iacs, ·a::: i:esoluçõcs c!u cnng-1·cssu s ão as ma.h; 1l m:isiva:;. 
S5ó ins~ados todos os seus membros, purlicularl'S óu r epre
sentantes d·~ · assooiaçõcs, a solic-itarem do::; r e;;1Y•.!clivos go
vernos, pela imprensa e a os pal'lamentos, u ~l'iacão de um de
t>ut·Lament.o int(mtacionàl de protecção -aos trnllallrntlore::, ao 
qu:\l ~Hriam 1..ouclas as scguinLcs funcc.:õcs: l( rol lr:ceiouar r; 
Mitar todas as leis concernentes :i prot~ccão operar ia e tw~o 

· qu:111to a isso dissesse . respeito, corl·espondendo-sn com os 
departame'ní.os nacionaes já existentes; lJ) essa publica.cão 
~eria feita em tres linguas, alicmã, franceza e ing.leza, e na 
língua original, quando não foss.1;1 uma dessas tres; -::> publi
car-st>-ia aindB um relalorio annual sobro a actividadc <las 
nutori-Cade.s adm_inistrativas e legislativas, cm mataria de pro-. 
tecção operal'ia: d) daria informações e indicaria as obral:l 
a scrtmt consultadas; e) orgarrizo.l'ia congressos pat•a deli
berarem sobra o desenvolviml"lntô da legislação pro tectora do 
irabalho. Previa . ainda o Congresso que, se tres Esta-O.os se 
manifestassem dispost.os a· adoptar a idéa de tal criação, fossr. 
o departamento internacionnl immediatamente func!ado . Para 
levar a c.ffeito a organi.tação do Depa1-tamento Internacioual 
foi nomeada uma commissão, .composta da ~fosa do Congresso · 

·e do Sr. CURTI, -com· poderes pa1·a designu.t· outros membros : 
· !De pratico tambem nada rC'sultou do Congresso de Zürich. 
Não foram adoptados em paiz algu m os ~eus proj ed os de h' 
gislação internacional, tão pouoeo se deu execução -ái sua in i
ciativa quant~ ai) departamento internacional. Seus cffGitos 
foram exclusivamente de ordem moral, demonstrando p ela 
cordialidade reinante nas discussuos e quasi unanimidade 
~olh : ":fa em seus :varios "ºtos, que tt idéa de uma legislação 
iwoductora de ti•abalho estava · sufricientemente amadurecida 
na: opinião ~eral . dos princ ipae::; naizes industriaes . Seria 
i:.impJp!; qt:P.stão de tempo a sua. realização. 

22 ·:...._ Congresso de Bruxellas --· No mm;mo u.uuo d1: 1S97 
!.·cuuiu.,..,;<~ um Bl'uxellu~. de :.!7 a :;v âc sutumbro, um out1•0 
l'or&{rrcsso h1tm"11ticional <li: L•:rrislo.1.~f.u.J do 1.'rabalho . Para cllc 
foram con:ddudos qu.antos ~1~ intur1~s~ava.m; dotí tr inaria 011 
praticamcni.·~. por esso problema'. ficando preliminarm'entc 
·assentado que o fim da. reuniao era exclu~ivamentB a tro1·.a 
de idfai; e 1Jisn11ssfí.o das (f\rn~t.õ~,:; traha1hista~, cm gAra!. 
~enhuma decisão poderia SC L' ttimadu, s~ndo o CongTN!i;o mór~ 
l'"'in i fh1 d r\ ll0ln<:n~ 1·~1.udiosn~ n11 "~PPl'if'nl1·" · q111~ c- ni r.nm-
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mum debateriam os arduos problemas da proteocão ao ope-
rar-iar!o internacional. . 
. . Na composição do Congres~o estiveram represeníadas as 
a1versas o~colas · economicas. Pelo liberalismo orthodoxo 

. viam-se alli YvFs GuYo'r, JULES FLEURY~ RAFF'At.ovrTcH e LUIZ 
S·rRAt.r~s. Do lado dos intervencionistas, BouRGUIN, PAUL PIC, 
\'1mHr,.Jo~Gr:N. ri pnctre CASTF.:f·EIN, VARLt,z. VON MA.YR; BRE.N
'l·.A.No, HITz~:, ~ctt:MOLLER, o barão DE BERLEPSCH, VoN PHit.I-
POVITCH, liBRKNER e $oMBART, · 

As· principaes qu~stões ali discutidas versafam sobre os 
f'eg-uintes. IJOntos: a) modífica.rões · soffri.das pela legislação 
protect.ora de cada paiz depois da. col).ferencia de B~rlim; b) 

. proteocão do<s operarios maiores·: (') medida e ·fórma duma 
Possivel IP.Sislação interna>Cional;. d) problemas. da pequena 
industria e das industrias insalubres; e) inspecção do tral:Ja
lho: e f) criação de um depattarnento internacional do tra-
balho. · . 

Quasi toda a discussão nesse congresso versou sobre a 
conveniencia da ·intel'vên<:ão do Estado nas qtrnslões do lt-a
balho, esgotando-se nesse dehate todos os cónhecidml argw-

. mentos d3€ duas escolas ec(mc;imiC':M nd•'et'<:;aria10. Ma.a, não só 
Pelo numero, c0mo pela autoridade de. seus adeptos e serie
~ade da. argl1ment.ação, dominaram na assembléa principios 
francamente fav'oroveis á IP.fi'islaçã.o do trabalho. Quanto a.o 
depar.tamento internacional, quasi todos comiordaram em que 
llada S?. dew.rja esper ar da acrão official dOE varios. governos. 
eumprindo antes appellar para a iniciativa·priva.da.· Comtudo, 
n.~sse, como nos . demais ast<umptos, n~nhumti decisão tomou 
o Gongr.esso, que segundo suas bases, era uma sim{lles reunião 
·rje estudos. 

· Findo., os trabalhos, foi desig:nada uma <'ommissão có.m-' 
posta de· tres membros, o duque d'UnsEL e professores 
kR~\N'T~ e MAHAIM, para procul"U os meios de dar ex.eeu~ão 
ás' medidas estudadas, ent.rando em relaGões com a commissüo 
permanente nomeada pelo eongresso de Zürioh. Essa oorn-· 
niissão organizou, depois de successivas reuniões um pro.iecto 
de organização de um insti!uto internacional de legislação do 
trabalho, formado de delegadós particulares dos diversos pa.i
zcs. sendo tambem convidados os governos para désignarem 
delegados seus. Seria. no dizer de BMN'l'S, um instit~to ·s~ien
tifico, tenrlo nma dupla missão dP. inquerito e riesqmzas, df:'s
iinado a el>l.abelec& reiacões, sobTe esse impor~im~a assum
uto, enlre'os diversos grupos de estudos, ccmtr1bumdo para 
o adeantamento ·e · segurança das solu.ções.doutrin(lrias e pra-
ticas. · 

Antes mesmo de apreséntar !lPU prn.1e'do á apnrovacão da 
nova conferencia que se contava pudesr;;e se1· remnida em 
1898, na Bel!!ica; 'procurou a eommissão hr>lga rl".nliznr. imme
diatamente uni ~os fins que lhe haviam sido ;iommet.t1d.os: a 

. ·' 
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. publicação das leis operarias dos varios pàizes. O governo 
br~ga .aLle!Jdeu promptamcnte ao pediuo que nesse sentido 
lhe foi fe1 to po1· a.qudla coumlis~fw, eucan eE:ando-$e o De
partamento do Trabalho, sob a dircc(;.ão de · Mo1Ussuux, aa 
1mblic.::u,:.ão. de um Annuariv 1fo lr.:iJ1:~w.i;ü.o ifo traualho, que, 
desde ~~!l:::, - ~·cm reunimJo, . Lrad·uúdas e annuLallas, as lds 
opcx·ar :as lJcLzas e esi.ra:1;;ei1·as. E:isa puhli\:ac;.:io que é hoje 
uma preç;iosa JonLe de inrormações pal'a o estudo compara.1'l 
das diversas legislac;;õcs do trabalho, vinha sendo re1 La reg:.i
lurmcr.te aLé antes da guel'ra.. 

Em fins de '18HJS o pro.jooLo do Instituto lnlernacional era 
remettido •ao grupo dos « SozialpoliWcel' :t>, allcniãcs . Em uma 
reunião realizaua em .Berlim. a 3 de maio u" .J8YO. sob a pre
sidencia. do barão DE Bt~lU.EPSCH, e na qual se encontravam 
setenta representantc5 das princ!paes correntes econom1c<i~ 
e políticas do.quelle paiz, foi o pr.o,iecto app1·ovado ·e aceito, 
com ligeiras ·modificações. 

23 ......:. Cl)ngress11 d<" · Paris - gm 1900, durante a exposi
cão universal , reuniram-se em Paris diversos congressos in- . 
ternacionaes. Era natural que os ·partida1·ios e propagandis
tas da legislação proteptora do trabalho se aproveitassem da 
opporlunidade para. a rcrt.lização dé um novo congresso que 
cont.inutl.ssc .os cs!Jtldo$ das r<'U'Ili<ies antcriOl'c~. de Zürich 
e Bruxellas. · 

Nesse anno. ao discutir-se na- camara franceza o orça
mento da industria. e commerc io, apre.sentara o Deputáâo 
EUGl':i."'10 · LA-"'lO'l'TE, gra:nde industrial cio norte, um requeri
ment() etn que se convidava o governo a entrar em negocia'
ções com ois demais Estados para enviarem delegados a uma 
conferencia encarregada de resolver, por accõrdo interna
c ional, o problema do l.~abalho noctu1·no. Más, a esse tempo, 
já os conhMidos economistas llAur. ~1.w o CAuw::s haviam le
vantado a idOO. dn reunião d·e . um congresso, nos . moldes do 
áe Bruxellas, contando com . a adhesão immediata de innu
meras associações e individualidades de maior dootaque, ~ntc 
no paiz como no estrangeiro. · 

.. .. _O_ programma desse congresso compor.tava -a3 . seguinte& 
questões: limitaci.ío do dia de trnballlo. inlerdicção do traba
lho nocturno, . inspecção do trabalho e a união internacionnt 
patà proter.c:iío dos trabalhadores. Ex:plico.ndo os fins da re
tmião projecLacln, diziam os seus orga ni:r.::tdoros: <i:Não se qut>r 
f\Ubmcltcr a urna ·nO'va discussão contmdicloria o principio dn 
intcrvcncão da lei no contract(I de l.rabalho . E' um debat<' 
que o Congresso de Brux:ellas paroéll haver osgot::i.do. MelMr 
que rnciocinios abstractos,. o conhedrrirml.o e 3 Mmparacão 
<fas oxpnriC!lncias tentadas e dos re.:;uJtnd-os obtidos. mostrarão 
como os obstnculos podPm ser trnnspo:;lo:õ, as np;1rohcn1:1nr.s 

· acalmadas~. De ·seu:; adhercntos, o congresso exigia àpenas 
uma condicão :· ar-Mif,:ir~m o principio da prolrt~ci'io lei;nl dos 
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' 
kabalha,~fores.. .Como no -congr~sso de Bruxellas, nenhum 
voto seria eonttido, salvo sobre qüestões de ordem· intel'Ila e 
regulamento. Poderia, . entretanto, a mesa submetter ao con
õrei;so os votos que lhe parecesseqi confOrmes a.os sen.ti
m.entos geraes da assembléa. 

. .< 

Atlriu-se o congresso na. s!5<ie do Jiuseu Soa·ial em 25 
-O~ julho de 1900, sob a presidencia de M1LLERAND, ehtão Mi
Illstro . do 'l'rabalho. Inaugurando os trabalhos fez Ct.uwts 
~resi~·ente da oomn1issão · organi:tatlora, uma bella exposição 
dos fms do o~gresso. A Iegislaçao social, .observava. elle, 'é 
uma <las ma~1festaçõ~s que mais honram á civilização con
temporanea, porque denota o cuidado · de m~Iho:·ar a sorte 
daquelles que, por seu trabalho, criam todos os eleméntus de 
bem-estar e realizam tantas maravilhas de forca e de bel
leza. Um movimento lãn ,geral tem profur1das causas eco
nomicas e sociaes; é a ·consequencia racional do regimen 
industrial moderno. Aos olhos da maior parte, a. idéa antiga 
do trabalho mercadoria e do contracto de trabalho absoluta-. 
mente livre que d·ella <lecorre, é urna idéa barbara. Dahi 
nasce11am, de um l.ado, os syndicatos e as tradc 1mions: e, 
de outro. lado, a legislacão operaria, sem (ltlé haja antago
nismc.> íiliem cont.radiccão entre esses dous meios de luta contra 
as :11a.talidades econoin.icas. A difficuldade do prohema está 
em n.'ío prejudioar a forca produetora do paiz e não ultra
passar os limites da elasticidade da produccão. Só o -methodo 
d-~ observacão p6d~ fornecer indiooções precisa.s . Gracas a 
elle se tornam po~iv~is entendimentos internaaionaee, que 
de. ncnh um modo hnplfoam · a unificação das leis naeionaes. 
As diversidades tendem por si. mesr_no a desapparecel'. Com
Pt'ehemleram os partidarios ca regulamentação quo duas cou
sas eram summamente impo1·tantes·: a. troca de pontos de 
vit'tfa e o preparo da opinião publifa. Por isso era insufti
ciente a- periodicidade dos congressos. Era nccessaria a cl'ia
ção de uniões permanentes. O conh1;1cimento np•of undado das 
leJ.s protectoras e de seus resultados, presuppô'e ·a koca de 
.documentos, informaçõeS' at.Lentas e cuidadosas. Um· de
partamento uão official teria a vantagem de ser mecanismo 

,mais agil e simples1 preparando o caminho para a· depai·ta
. mento publico. «No momento, conoluia. CAuwE:s, o essencial 

não é fazer o grande e o optimo; é não nos se-pararmos sem 
ter, por uma. ou outra fórma, c1•iado um laço permanente 
entre os quo desejam coopora.1• com Mpirito de continuidade 
para o conheoimento e progresso da Jegislaclio protectora do 
trahalhi:i$. 

Fa.Uou em seguida Mru.EM:-:D, dizendo sentir•sa não só 
como minjstro, mas corí~ homem e oomo pol itioo, profu?Jda
mente :feliz por v~r triumpilar idéns, a. cujo sucoesso consa.
grara. .tudc que tinha cm forc;n::i e energia. A sem vêr, erl)o 
1~sseoncial e urgente a. -e-reação de um déf)a.rtamento formado de 
~krn 1>,ulo~ pul'f.i<•ulm·r~ . 0 ,,: ~·ov1-•t·nN• t<~om 11u~1 

"''' pl'!'!OC'rCUpai• 
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.;om a repercussão que a solucão do problemà social pó.de 
e deve ter, não sómente sob o p roprio ponto de vista. das 
g.uestões que resolvem, mas ainda sob o ponto de vista dos 
interesses geraes, que se acham sob sua guarda. Um depar
tamento particular não tem essas ·preoccupai;ões, desde que 
não lhe cabe1n tacs rcspons.abilk!ades. Ver·dade é que elle não 
póde agir senão pela. persuru;ão; mas vivemos em uma. ')poca 

. etn que os poderes publicos, qualquer que seja a fórma de 
governo. obe..::i•ccem ·em d~finit1vo, - e mais d'O que geral
Illente se ·pensa -: á opinião. -Portanto, o 1'...Sscncial é fazer a; 
opinião>. 

Definem esses dous discursos a orientação do Conirre:iSo 
<!e PP.ris. Todas as the:Ses incluiclas em 5Ua Ol'dem C:o dia fo
ram amplamente discuLidas. Nlio podendo ser submettida a 
votos cada uma das p1•oposiaucs deJcndida.s pelos diversos re
latores e oradores, l'csumia. o presidente, no fim dos debates, a 
opinião dominante no congresso sobre aquellas questões. Esse 
retrospecto historico é de todo )nteresse, por mostrar ~ evo ... 
1ução da~ idé<ts quanto ús medid:i.s de prot.ecção aos tt·abalha
dores. Cada uma. dessas reuniões internacicnaes assignala um 
l)rogresso na opinião geral, acceitanêo novas ampliações áquel
las regras protectoras. 

Quanto ao dia de trabalho, constatou o presidente que a 
·, quasí unanimidade era favoravel ao dia de onze horas, corn 

o. reduccão a dez horas, em um prazo não muifio longo. Etn 
relação ao trabalho noctuiioo, verificava-Se que a a5$embléa 
era unanime em. a1'firmar seu voto no senLido de vêr traba
lha.r eMrgica e immeàiatamente pat·a a suppressão ciaquelle 
t1·abalbo, salvo nas usinas d-e trabalho continuo . No tocante 
(i inspeccão, estavam todos accordes cm reconhecer a neces., 
sidade de reforcar as penalidades, àe .iiugmentar o numero 
·dos inspectores e inspectoras, dando antrac!:i. nesse corpo de 
fiscalizacão a.os oporarios, quer lhes facilitando o ~oncurso 
de admissão_. quer fazend()-OS• nomear ·pelos Sl\Tnid·icatos. -Re
clamava-se, além disso, a eriacão de inspeetores-medicos . . 

-;,A parte t"elativa á {)i'iac.ão tlc uma associucão int.ernacionnl 
para protecção ao.a trabalhadores. erti. inncgavelmente a mai9 
impo-rt.ante · do congresso . No Congresso C:e ZUrich a idé.ai 
:vencedora fôra: . a criayáo -de um organismo official ._ Em Bru
xe lias, prevaic.ccJJa a idéa d·e ·ro1·mat·-se uma. associação pri
va<la, cheg;i.ndo-3e a ttomear uma commissão para elaborar 
ns bases desse instituto. Coube a MAHAIM, um dos membros 
dessn commissão, relatar a Lhcse no Congresso de Paris. 

Comeoa o professor l\fAMitrM expondo os fin5 e oe prin
eipios que guiara.tn a. commi•S.São na elaboração dos . estatu
tos. Nunca. a. nooessidade dessa união fôra mais vivamente 
JeDtida. A .antlga i?1terna.cionat dos trabtllhadore>s ;;t•rL·~spon
dia. a umn. nec~si~ado desse gcnero; ma~ era uma organi
zação de co1ubate de urna. clas5tl sudal. A que ~e procura.va 
fundar sol'ia. unicam~nt.e uma in_:rl.iluivã.o ~·JC.nal aberta. a tci
.-.!a.f! as cla~ses: de utilitfad~· 'l1an1. o homem do c:lLudu . e para 

U. - V<il. XITl 3~ 
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i.J. legisia~~i· .. Sem duvida, podem as leis sociaes sér pura
µ~ente nac1onaes; ~as os que querem o ptogl'esso dessas leis· 
~<!-º )JOdem abstrah1r _do .Ponto d.e vista internacional. A ob
J.ec1:.ao da concorrenc1a lnlernacioual. longe Ge pei·uer im-

,., portancia. adquire Cai..i:a dia . maior valor; a medida que as re
laçõe~ inlcrnaciona.E:.s ·se tornam ·mais estreitas, toaas as· in
dustria~,. umas ap?s out)'.'as, se sentem ameacacas pela con.:
correncia .estrangeira. Só se póde responder a isso com ai:-
gum~ntos de facto. E' ne.eessario, mesmo quando se trata 
de tillia lei naoiopal <invocar argumentos irrecusaveis não só
mente a _proposito de _u~a disp~siç~o legal, como quanto á sua: 
appiicacaol'. A associaeao í'eaJ1zana esse i'lm pelas publica
ções ,do Departarnento Internacional e por seu esoriptorio ..:e 
informações. Trabalit1aria pela C:oncot>da.ncia das diversas le
gislacões. na.cionaes e pelo preparo dos futuros congressos e 
conferencias diplomati.cas. · 

Após á leitura .'.:!õs estaLutos, propoz o barão DE BERLEPSGH 
a acceitacão em bloco daquellas bases, indicando para consti-· 
1ui.r a commis~ão internacional pl'GVisoria de ·cnustiLnição dll. 
assocíaçãó, . OS seguinte~· nomes: 'ScHERRER., presidente; 
MAHAÍM, secretario geral;; CAUWES, TONIOLO,' PHILIPOVICE'. e 
B:ERLEPSCH, membros. Essa proposta · foi aceita por uri.ani-
midade. . 

S6 houve uma voz ·discordante entre as reciprocas ccm
grüii.IlaQÜes dos membros do congresso, pelá. feliz. êonolusão 

- de seus trabalhos: foi a do socialista GHAMPY. Os estatutos 
da assoeiacão pteviam a representai;.ão. da Santa Sé naquella. 
orgànizacão fnterriaciotial. .l\lAHÁI.M ~xplicara que essa pro
-vitienêia attendia á necessidade de garantir o successo da 
tc-intativa .. Mas e~à razão não satisfez 'ao delegado socialista, 
que considerava a• rePresentacã.o da Santa Sé coritral'ia a . 
todas as idéas . de emancipação. nespoil<ieu-lbe o professol' 
JA 'Y, dizendo que embora cat:holico convencido, nunca Ih~ 
pa.ssarà. pela mêrite, porque isso lhe repúgnáv& .á coriscieneiá, 
seguir caminh0 disf.arcado pai-a obter uma manifes ~acão cun
fessfona.l de homens que não pa:-tilha'\lani de suas conviccões. 
Aliás. os estàtutos haviam sido elaborados e· estudados na 
:Belgica, ·na All~rnanha e na .Fr.anca., por commissões onde os 
· êaU1oli<)os estavam em minoria. A .situação reconhellida á. 
~nnfa Sé não ~1·õ. differente das attribuidas· ás demais poten
cias. Não se ·tratava de íazef uma manifestaoilo catholica, 
mas de não petmittir uma m11,pifeStMão a:nti-catho!icn. , 

. Essa· foi llma ligeira divergértcia. Que não perturbou a 
harmonia d.os ·trabalhos. Os estatutos da .... futura a.ssocia~ão 

· foram aoceitos por unrinimidade, menos um . voto. Estiivn 
eriada a orgnnizaçã.o que, durante dezenove annos, haveri'a. de 
canstihiir nm centro pcrmnnr.nte ~ incansavel de ll'aLalho~ •..> 
inicio.tivas pa.ra a mais larga npplicncão das medidas de pro~ 
t.ecçã.ô aos trabalhadores de todns as nações . .. ' ' ., 
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24 ·A Associação Inte,rnaoiÔnal. para protecção legal 
dos trabalhadores - A Associa~ãô Internacional para pro
tee~ão dus trabalhadores (1) comn,itu~lla definitiva.mente em 

. ( 1.) . ConUnuando u ser a associação um dos elementos 
mais cfficazcs para a internacionalização das leis operarias, 
;\qui reproduzimos os seus est.atutos, fazendo voto~· para: que, 
no mais ·breve t.empo, se crie e desenvolva uma secção brazi-: 
leil·a: 

ESTATUTOS 

Art. L º E' formada uma associação internacional para. a 
protecoão legal dos trabalhadores. A séde da associação é na 
Suissa. 

Art. 2 . º Essa associação tem por fim : i ", servir de laço 
entre' os que, nos differentes · paizes industriaes, consiae:ram 
necessaria a legislação protcctor11 dos trabalhadore3; 2º, or
ganizar um departamento internacional do trabalho, que terá. 
por missãQ publicar ern francez, em allemão e em inglez, um 

. repositorio periodico da legislação .. do · trabalho em todos os 
pa.izes, ou. prestar seu concurso a uma publil}acê.o desse ge
ncro . Esse l'epositorio comprehrrnacrá: a) o texto ou resumo 
de todas as leis, regulainenlo3 e instruccões em vigor, rela
tivos á protec~ão dos operarios, em geral, e especialmente ao 

traba1ho das ~rianças e das mulhere<>, á limitaoão das bo ... as 
de trabalho dos operarios masculinos e adultos, ao -descanso 
dominical, aos descansos . periodicos e ás industrias perigo
$aS: b) uma exposicão historica relativa a essas leis e regu
laméntos-: e) o resumo dos relatorios officiaes concernente!!i á.' 
in!~rpretacão e execucão dessas leis e instruccões; 3•, faci
litar o estudo da· legislação do trabalho nos diversoi:i paizes e 
em particular fornecer aos membros da associação informa
cões sobre as legislncões em v ii;ot· e sua applicacão nos di
versos Estados; 4º, favorecer pelo preparo de memorias ou 
por out.ra fórmn. o e~t.udo da. quostão da concordancia das 
divers:i~ legi!!lat-õe!I proteotonis dos operarios, h'em .. como o 
dumn estnlislicn internacional ·.rio trabalho; 5°, provocar a 
rounião <Jos congressos intei·naeionnes de · legislli.ção do tra
balho. 

Ar! .. 3. • A n~sociaçüo ~e compõe de todas as pessoas e das 
~ociedncle!; (nlnm dns ~eccõe:> nacionaes) que adhiram ao fim 
da assoe iaoii.o, tal cómo é indicado nos arls. t • e 2º e que -con-
tribuam C1om uma quot.n annual de 10 francos. . · · 

Art. ~." Todo membro que no fim de um anno tiver· ne
p;li~enciado ou recn~ado o pagnmento de sua quota; será con-
lliderndo r-omo demittido. · 

Art. 5. • Os men1hros tcem direito ás publicações even
tunes dn associacão. Tcom, co~o os membros das secçõos na-
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190·1, pela assembléa de :a~sil~a. tem um fim duplo: pritneiro, o 
esh1d() comparado à-as leis dos diversos paizes reunindo os 
documentos necessarios á sua exacta:· comprehensão; ~. se
gundo, a orientacão da. opinião publica. demonstrando a im
portan.cia. e opportunidade <!as medidas protectoras do tra-

. balhc:>. Para. realizar esse duplo fim1 ;i. a5sociação se formaria 

cionat)s, direito a reccb~t gratuitamente do Depártamenlo de 
· In.formacõcs, que poderá sei- instituído e · de accôrdo com . o 

seu regulamento especial, as indicações que enLram nu com-
petencia des~e dep11rtnmento. . · . 

Art. 6. ºA associação é clirjgida por uma commissão com
posta. ,ie membros · pert.encenles aos diversos Estados admit-
tidos a ter nel la üma representação. · · · : 

Arf .. 7." Todo Estado será represen tado no seio' da com
·missão por seis membros, desde que cincocnta de seus dd:t
dãos tiverem adPerido a asociri~ãQ. Al~m desse numE?ro, cada 

•grupo ·novo do c1tlcoenta adhcrcntes d:q-:í direito a um logat' a 
ºmais, sem que o nurnero total d?. membros da commissão do 
mes~o Estado .. po11sa exooder de dez. Os governos s~rão1 co~-vJdados a designar, cada um, um delegado, qne tera. no seio 
da commissão os n1esm•ls direitos que os outros membros. 

Art. 8. 0 A dura'=ão. do mandato dos membros da commis
. são não é IimHad~ e esta coromissãó. se recruta por cooptação. 
A eleição de novos membros da commissão em substit.'Uiçã.o 

. dos rnem,bros df:'mitt.idos ott mort-Os für-se-;.í sob proposta d:)S 
membros pert.enccnt.cs, respectivamente, aos Estados, com di

. reito a. i·epresentantes. A votação· realiza-se _por escruLinio se
. ereto, em um;i,. reunJ.lio da commissão, cuja. convocacão con
terá a indicat;ão dos ca11didatos apresentados. Os membros 
que não assistirem a essa rcooião .poderão enviar ao prc~i· 
dente seu voto em cnvolucro lacrado. 

. .Art.. 9.º A commis;:ão é competente para tomar tod~s as lº''
solutóes nccr.ss:.ar;a~ :\ :rcalizacão d<'S fins da associação. 
'.Etla. · ~<: . • reune . cm nssemblé:i. geral pelo menos uma vez em 
r.ada dous nnuos. P6dc a assembléa ser convocada- pélô depar-
1.amento, cada vez que este o julgar ncccssario ou quand'l -f:) . 
tnernbros da commissão; pelo menos. o solicitaI'cm ~ A escolha 
do .. logar da rounião rcsultaní. da coúsulta. por escriptb a todo~ 
~H1 mümbros da conunissão f~il.a pelo secl'etai·io gcral1 nos p~·a-
.:os fixados pl'10 dupartamonLo. . 

Arl. 1 o. A commissüo ulegerà. de seu st~io, por dous anuo~, 
um departamento composto do um presidente, de um vice
_p1·csidente e. do um !:!e(}retario gera. L~ .commissão nomeará 
igualmente o \Jhesout'ciro da. associa~.ão. · . 

Art.. :t f . o <.lepartamcuto tem 'por missão tomar as nw-
didas necf:'ssarias para a. e~ecuc,:.ão da~ resotucões da com
lhissão. ·Elle gere os fund.os da. a!'.lsocia~ão . Pnz car:la. anno um 

\ 
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de secções nacionaes dú· cada paiz, reunindo-se os delegados 
dessas associa.ções cm assembléas inLcrnàcíónacs, ~ mantendo 
·~".""' rlepartamento internacional cuja principal funcção seria 
a publlcacão das leis e documentos relativos ao trabalho. 

Cada uma dessas instituições sei·ia deslinada a uma ordem 
especial de estudos e propaganda. O Dcparbmenlo tinha, como 
continu_a a ter, por principal objeetivo, obs1irrn Bn,\N'TS, reunir 
e publicar documentos B fornecer informacões .. R' por sua 
natureza uma criacão de ordem scienlifica. l':mquanto a a5-
sociacão tem '(for fim obter a concordai1.cia e melhora inter
uacio'l.al da legislação, só se preoccupa o depurtamcnh cem 
·fazi:ir inq'i.l,el:'itos,. publical-os, for:nccer doeumcnlo;:; n.os mem
bros da associacão. São duas rodas diYcrsn'i do mesmo apf1a~ 

relatorio á commissão sobre sua ~estão e operações. N"omeia o~ 
empregaoos e outras pessoas neccssarias ao .serviço da ass0-
ciação. Põe-se em relacõea, em todo's os Estados indu.striaes, 
~om especialistas e homens compet.ent.es. dispostos a fornece!' 
informações sobre as leis do t.raball1-0 e sua applicacão. Essas 
pes.;oa.s poderão t'eceber o f:itulo de correspondente da ass()
i'facão. 

Art. 12. O secretario geral tem a direcção 'da eorres
p.ondencia da associa.cão, da commissão e do departamento, 

' bem ~orno das pubiicações e dos servicos de informaçõe.s. 
Art. 13. o thesoureiro recebe as quotas o tem a guaroa 

dos fundos. Não faz pagamentos senão mediante o visto do 
pr:esidente. · 

Art. i4. Uma. sec9ão níl.Cionnl da associaQã.o poderá for-\ 
m9.r-se em qua~quer pai?., sob condioiLo de conf:ar p_elo mortos 
cincoenta pessoas e de pagar :'t caixa da associa.çã.o uma con
tribuição annual minima de 1. 000 francos. Os estatutos dessa 

i>ccção deverão ser approvados pola Commis.sã.o .. Cadn soocão 
1.erá o direito do prover as vagas qun se produzirem. entre os 
roproscntantes do sc'U pai:r. no seio da Commissão. A repre
~cntação duma scccão nacional no Sl'io da Commissüo é pro
·~orcional ao. numero de sem; membro!'>. e ao total de sua r.on
ll'ihuicão annual. Cndn secc-üo h:m o direito de delegar se.is 
membros para. a CommissíLO. Pant n~ ·so1~çõcs de mais d(! r:>t) 

membros co.da g'M)po ·novo do 50 adhcrcntes di'L direito . a um 
lognr a. mais. Todavia o numero t.otal rle delegados de um~ 
mesma secção não deve passar d(' dez e o mínimo da quota. 
annual sorti, para sete delegados. dr. 1.125 fr.ànc:os. para oito 
dcl~gndos, de 1. 2150, para nove delegados, de 1. 375 francos e 
r.1ara dez dPlegados. de 1. 500 francos. Elia tem o direito de 

receber too exemplares dai:: pu.blicnções o além disso tantoa 
1>xomplares, quantos lhe forem nr.cossarios,. u um preço uni-
1'ormo e inferior a 10 franr-os. 1dete1•minado cada. anno pelo 
departamento. Poder(L estr, além disto, deti;orminnr o pre(Jo 1) 
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relho: uma discute, vota e actúa, a seu modo; outra pesquiza, 
e':'t.uda e documi::nta. · · 1 

A associacic ,que, segundo se vê dos estatutos. t~~ i;fide 
na Suiss~ realiZou, a partir de iOOi, assembléas successiva!'J, 
estudandõ os pontos principaes da regulamimtação do traba
liho;- A primeira assembléa. realizou-se em ·Basiléa (27 e 28 de 

·- setembro de 1901), com .a presenca de delegados <le sete seccõe::; 
· / ou .grupos nacionaes; Allemanha, Austr~a, ~elg~ca, F'ra~ça, 
' Itaha. Hollanda e Surssa. Os quatro ult1mos' pa1zcs. haviam 

mandado delegados officiaes. Ao todo, havia'1i · eompareci·do 
37 dell':gadoS, entre OS quaes Se notavam figuras de mll..iOl' real
ce entre. os eoonotnistas, como o professor T.JuJo BRENTANO, 
barão DE BE'RLEPSCH,. professor ·E. VON PHIT .. TPPOVICH. ARTHUl\ 
FONTAI'.NE, director do departamento do trabalho da França; 
professor RAUL JAY, coronel FREY e professores MAHAtM e 
BRANTS., . 

As a~sembléas. seguintes· se reuniram, suecessivamente~ 
nm Colcnia (1902), Basiléa (1904). Genebra (19~6). Lucrrna 
(ii\09), Lugano (1910). Zür.ioh (1912}. e Berna (1914). Na 
ordem do dia dessas reunipes figuraram questões· pr'aticas 
<las ·mais importantes, todas convenientemente doc1~mentadas, 
quanto ás. condições particulares dos problemas do trabalh.o 
nos principaes paizes industriaes. Davam-se assim aos gover .. 
nos os neeessacios elem~ntos para a. solução legislativa desses 
proMoma:s .. Entre as materias que foran:i ob,iecto de estndo 
esp~ial, figuraram: ~ rego lamentação do émprego de vene
no~' inaustriaes, especialmente dos cornppstos. d~ chumbo; o 
ttaba.lho nocturno. dos menores: dia maxim0 de trabalho de 
dp,z-horas para mulheres o mr.not•es: regulrun~ntação do tra
balho dos adultos; trabalho em domicilio; juntas. para fixação 
do salario; e seguros operar-ios. · ~ 
. · Antes dà gUerra as secções nacionaes da associação . eram 

- l~ffi. numero de quinze,. esf.ahelecidas em cada U1111 dos sP..Qllinfp,: 
paizes: Frnnca, .Allemaniha. Argentina, Atistria. :BP.li;rica, Di
nrima.roa. Espanha. Hollanda. InglatP.ria, ;Hiungriil.. rt.alia. No
ruega, Suecia, Suissa e Estados Unidos. Cada uma dessas· 

. s!icbões deve contar. pelo menos 50 adherentcs, podendq ·aci
optar programmas de ar.ção que at.tenda ás peculiaridades do 
Pf!.iZ, urna. ye7. qiie, não contrariem o objectivo geral da. asso-

11er ipaigo pelos membros que não receberem senão o bolet.im 
e o relatorio annuaL 

Art. Ui. Os presentes estatutos não noderãô sér 't"evist.os. 
no todo ou em parte, senão em uma asscmbléa. dn. Commis!'lão, 

por maioria de dous ·tercos de votos dos rnemhros presentes. ~ 
quan,do· a proposta de rev:são Uver sido insert..'l n~ e;onvo-
cação, ·· · 
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ciação .. Dent~e ns V'<Lrias S'CCQÕEJs nncionaes, dcstacou-::sc. de$
dé o começci, a allemã (Gesellschaft liii· Soziale Rerom) pelo 
ax~raordinario movimento de sua prora:;anclu e estudos.' Para 
v_erificar o valor <los traball.10s .desse~ grupos nacionaes, ba,ta 
crt ar os nomes dos seus primeiros dircctorcs: barão DE BEn
LEPSCH (Allemanha), GERhRDO. ConEMA:..; (Bclgica), p rof. VON 
!lHJLIPov1cH (Austria), prof. CAU\V1";s (França), Rrnf. To
NIOLO (ILalia), coronel Fn~y (Suissa) e I\:l::nnYK ( Iollanda),. 

. Pódc-se dizer. com justiça, que a Assodaçr.io Intenwcin-
no.i pm·a 7Jrotecçiio l.e(fril do11 t1•abalha.dm·es produziu todos o~ 
n;~s~1rt.ados. e,;perados por seus organizadores. A' su;i Lcnai:. e 
intelliõcnl.c propag'Ul1du. se;. devem nu.o só um noLawl desen
volvimenLo. em Lodosq.s paiics industriae!i, de leis protecto
ru~ do tralHtl!w. como a idr;a, generalizada hoje, da necessi
dade da inte1·nacionaliznção dum cerf,o numero daqucllas 
medidas capazes de asSC&'Llrar ao operariado um minimo 
de oonforLo material ~ de ·educaclio 50cial. Ao lado de· ·. ou
ti·;is ~ggrcmiac;õcs int.crnacionaes,. como a A.~sociaçclo para: a 
lu.ta contr.a o de.sempreyo e a Cm1imi:mio ptJ1•manent1~ dos sc
aw·os socir:rn.~. conseguiu aqudla instiLui~:iio convencer nos 
governos e hOmcns reprcsontativos de todas as classes sociaes 
ele que a prl'tcnção ,tios tt·abalhaàores á ·-clcyação de sen 
«standard of livíni; :i. rcp0l.1sa noR mai::; elementares principio:,i 
dc ''j~tiça. ·. · · 

A obra da A.çsociação deve sei· examinada: a) nos traba
lhos <le s-eu D epartamento Inte1'nacifmal; b) no prcpa.ro de 
certos tratados bilateraes o mulf.ilatet·:ies ·celebrados entre v:).
rios paizes para reciproca prolec\~Üo de seus trabalh:i,dq~s; 
e ú) nas consequcncias dus conferencias officiacs de B erna, 
em 1905 e 1906, por•e!!a promovidas . 

25 - Ilepartamento Internacional do Trabalho - O De-
. partamento Internacional é sobretudo um irtsLr·umcnto de 

tr-abalho, · por meio de estatistica.s e inqueri Los, . encarregar~do
se da fot·midavel ta1·cfa de documentar os inpum-eros pr.o
blcmas ti·abalhis'Las a serem esl.udarlo!$. quer pelos governos 
ou ·conferencias Officiaes, que1·peJas nss-cmbléas gcraes da 
propria associação ou por seus mcn)bros. A primeira diffi
·culdade ·a re:;olver foi a publicação das leis operarias dos di
versos paizos . Calculou-se. em 190L Qu1.J uma col!ecção com
pleta dessa lrgislacâo traduzida custaria á associa<;ão. maia 
de duzentos mil fra ncos. o que exigiria uma despeza muito 
superior .a seus recursos. Preferiu ella entrar 0II1 ac:cõrdo 
com o governo he1~'3. ; auxiliando a nublicaci'io que este vinha 
fazendo, desde 1897, .de 'um a~nuario d~ ler:rislacão do .~aba
lho. O Departamento Internacional publicaria um boletim em 
tres linguas, franceza, ing-leza e a!remã. indicando os titulas e 
cb.if'c•to rins lr>is pro~ertora.s d0 trah::ll'l 10, que i'os~::r-m ill)IJUl'e
crndo. ~om indicação das fonte~ onde se enconlrassom os re
sprd i vo~ ·textos . A essa document.acão se ~crescent.ari:l u 71 
su.tnmario do;; trabalhos pariumcn~are~ 13qbro p~o~ec1,;.ão do 
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trabalho, aé ret:oluçües dos congressos nacionaes ou interna
'Cionaes e especialmente dos congressos corporativos e uma 

_. bibli.ographia prMisà das publicaoõe·s · officiaes ou patt1~uJa-
res sobre aquellas ql.rnslões. . 

· O Departamento tem sérle, eomo a Associação, em Basiléa., 
Desde sua criacão é dirigido pelo· professor STEPHAN BAuER, da. 
universidade dessa cidade. 'Sua actividade tem sido infatigavel o 
inint_orrupta, mesmo durante os . difficeis anuo:;i da guerra, 
puhlwando regularmente o boletim, que constitue uma das 
mais n9taveis e ricas fontes de informaoão sobre os proble
i'n1>S da regu1amêntação do traqalho. 

26 - Tratados de traJJaTho -'-- Os tratados de trabalho . 
,const~tuem um dos fructos da a.ctividade d2. 1Ass'ociação In
tern.c1onal para prt>teecção legal dos trabalhadores. Para que 
os governos chegassem a eelebral-os, foi necessario que pro
funda transformação se operasse na mentalidade das classes 
dirigentes dos paizes mais adeantados. .E pata isso grande.; 
mente concorreram os esforços daquella associação, quer pela. 
repercussão dos trabalhos e conclusões de suas assembléas 
geraes, quer pela influencia directa de suas seocões Jia-
cíonaes. . · 

Esses trat.nctos são de duas ordens, bilateraes e multi
lateraes ~. Destes, antes da organização internacional do. tra
balho instituída pelo Tratajo de Versalhes, só de>u.s casos 
~ouve: as convencões de Berna, de :1905 e moo e projectos de 
oonvenção de :1913, .gue adeante examinaremos. Da primeira or
dem, paotos bilateraes, o primeiro em data foi o tratado fran~o
italinno de 15 de abril de 1904; completado por arranjos pos
t.eriores de 20 de janeiro é 9 de junho de 1905, e 15 de junho 
de :W10, sobre caixas eoonomicas, accidentes e protecção' aos 
trabalhadores menores, e pelo regulamento de i ~ de dezembro 
de 1908. 
. .Tá vimos ·em outra parte deste estudo as providencias 

tomadas por essas convenções quanto á proteccão dos meno
res. As outras disposições mais impO.Ttantes são as seguin-4 
tes: Cada governo se obrigava a adherir a toda conf!'lrenc:ia in
ternacional do trabalho em que .o outro tomasse parte. C<>m
promettia-se a Jtalia a organizar um serviço de inspecção dQ: 
trabalho ·· que offerecesse · às mesmas garantias do' serviço' 
francez,. manifestando ainda o governo italiano a ln tenção de 
reduzir progressivamente o trabalho das mulheres nas fabricas. 
Cada paiz se reservava o direito de denunciar a convencão' se 
a· legislação relativa -ao trabalho das 'mulheres e críancas não 
fosso respeitada pelo outro, por tolerancia contraria ao espi
rito-da lei ou por falta de inspeccão, ou se o legis lador viesse 
nâqtiell~s pontos a diminuir as garan.tias con~cdldas ao. traba
!hadol'. Não póde passar despcr·ceb1da· n lmportancin dei:;
sas convenc:ões, pelas qua.e;:; dua~ nncões acc~itaram u.m~ certa 
limitaçi'ío de sua se>berania e mdependenc1a. pe-rm1Uindo a 
fisoafü~acão reciproca pa'ra assegurar n execucão de medidas 
de protecção a seus trabalhadores. O espirita de lealdade coon 

,/ 
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que i'oram ellas appli.eadas e os bons resultados obtidos, são 
a prova melhor da possibiligade e altti conveniencia. desses 
aecôrdns internacionaes . 

Os outros tratados bilateraes inspitados no trat~do 
franco-italiano, são muito mais restrictos e versam exr.lu'3i
vament.I} sobrC' eegu,Tos operarios, especialmente sobro os se
b'"Uros l:Ontra accidentes. 'J.'odos elles visam resolver. as diffi
culdadcr:. em cn.so de confliclo de leis e adaptam o principio 
de reciproaidadc. Esses tratados foram celebrados entre 
os seguintes · paizcs : 13~igíca e Luxembu:rgo ( i5 do abril 
de }n05) ; Allemanha e Luxemburgo (2 de setembro de 1.900); 
! "l"ál\ca e Belgica (21 de fevel:'eiro de 1906); Franca é Lu
xemburgo (27 de junho de 1906} ; Allcm anha e B'.ollanda (27 
de ugosto de '1901}) ; Franca e Inglaterra (3 d e julho de 1909); 
rtalia e Hungria (1.9 de seLembro de 1909). Além dessas . con
vencões e~peciae!, enMotram-~e em certo numero de tratados 

· de commercio clausulas que gatanteni igua?dade de trata
mento aos nacionaes dos vaizes contractantes, em materia de 
seguros opP.rario~. 
· 2'1 - Conferencias de Bêrn·a de i905 ê de i906 - Em vir

tude de umtl resolucfio da assernbléa geral da Associacão lá
t ernaeional, em Basiléa, em i90-3, o~Departamento Internacio
nal solicitara. . do governo suisso .que tomasse a iniciativa de 
uma conferencia . internacionàl l)!lra o· fim de ser prohibido o 
uso do phosphoro branco na -fabricação dos phosphoros e o 
trabalho nocturno das mulheres. Dc:zesct<:i governos europeus 
responderam, desde logo, a esse convite. 

Em maio de · :1905 e setembro de 1906. reuniram-se em: 
·Berna essas conferencias diplomaUcas opetr:ttias, à primeira 

· das quaes preparou as bases e a s·egunda aceitou o t.P..xto de:. 
finitivo de dous accõrdos 'ínter naciooaes sobre aquellas . ma
t.erias. 

Taes são na integra as 1'ases dessas convencões: 

CONVENÇ!O INT.ERNACIONAL SOBRE A PROBmIÇJ.0 
DO TRABALHO NOCTURNO DAS MULHERES EM
PREGADAS NA INDUSTRIA. 

Art. 1. º O trabalho indusf.rial nocturno será pro
hibido a todas as mulheres, sem distinccâo de idade, sob' 
reserva dns cxcepcões adc::i.nto previstas. A pres,enLe 
convenção so applica a todas as industrias em que são 
crnprcgados mais de. 10 operarios ou operarias; mas 
não se applíca, em caso algum, ás emprezas onde s6 são 
empregados os membros da familia. A cada um dos. 
Estados coutraotanLcs incumbe o cuidado de ded'inir 
o quo se deve entender por cmp:ç-ezas indust.rfaes. 
Ent.re estas, serão, em todo caso, co.nprehendidas as 
minas e pedreirM, bem como ás industrias de fabrica-. 
c;.ão e transformaçiio de matarias.- A legislaQão nacio-
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trabalho, U.E> reiooluções dos congressos nacionaes ou interna
ci_on?-es e ~specjalmente dos congressos corporativos, e uma 

.- blbh.ograph1a precisa das publicaoões' officiaes ou par!.1"uia
res sobre aquenas questões. 

· O Departamento tem séde, Mmo a Associação, em Basiléa.., 
De~de s~a criacão é dirigido pelo· professor STEPHAN BAUER, da. 
univers1dade dessa cidade. ·sua actividade tem sido infatigavel e 
inint_orrupla, mesino durante os. difficeis annos . da guerra, 
publicando reg-ularrnente o boletim, que constitue uma das 
mais nota.veis e riCas fontes de informação sobre os proble-
mas dá regulamentação do tNtl:~aJhô. · · 

26 - Tratados de trabalho - Os tratados de trabalho . 
:eonstituem um dos fructos da ootividade da. 1Associacão In
terncional para proteecção legal dos trabalhadores. Para que 
os governos chegassem a celebrai-os, foi necessario que pro
funda transformação se operasse na mentalidade das classes 
dirigentes dos paizes mais adeantados. E para isso grande.: 
mente concorreram os esforços daquella ·associação, quer pela 
repercussão dos trabalhos e conclusões de suas assem.bléss 
geraes, quer pela influencia directa de suas seccões óa.-
cionaes. .. · · 

Esses tratados sãO' de duas ordens, bilateraes e multi
lateraes .. Destes. antes da -0rganizacão internacional do tra
balho instituída pelo Tratajo de Versalhes, só dous ·casos 
houve :as convenções de Berna, de !905 e 1906 e projectos de 
convenção de i913-; .gue adeanté examinaremos. Da primeira or
dem, pactos bilatera~s, o primeiro em data foi o tratado franeo
italiano de 15 de abril de 1904, completado por arranjos pos
teriores de 20 de janeiro e 9 de junho de i905, e 15 de juuho 
fie :191 O, sobr~ caixas eoonomicas, accidentes e protecção' a-OS 
trabalhadores menores~ e pelo regula.meuto de i º de dezembro 
de 1908. 
. .Já vimos em outra parte deste estudo as providencias 

toma.das por essas convenções quanto á proteccão dos meno
res . .As outras disposições mais impo:rtantes são as '3eguin ..... 
tes: Cada governo se obrigava a adherir a. toda conforenria in
ternacional do trabalho em que- .o outro tomasse parte. C-Om
promettia-se a rtalia a organizar um . serviço de inspecção dQ 
trabalho que offerecesse as mesmas garantias· do .., serviço· 
fratléek, manifestando ainda o governo italiano a intenção de 
reduzir progressivamente o trabalho das mulheres nas fabrieas . 

. Cada paiz se reservava o direito de denunciar a convenção· se 
a·· legislaoão relativa ao trabalho das 'mulheres o críancas não 
tósse respeitada pelo outro, por tolerancia contr~ria. ao ~sn,i
rito- d11 lei ou por falta de inspecr;ão, ou se o legislador v;esse 
naque!les pontos a diminuir as giaran.tias conf.!edidas ao. traba
!hador. Não póde passar despercebida· a . importancia des
sas conven'Cões, pelas quae;S dua~ nacõés Mc~ita1•::uu u.m!t certs 
limitaçl'io de sua soberama e mdependenc1a. pe"rmtf.hndo a 
fiscalizncão reeiproc.a. paT"a assegurar a execução de medidas 
de proteccão a. seus trabalhadores. O es.piTito de lealdade co.m 

. ' 
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que foram ellas appli.cadas e os bons resultados ob tidos, sã.o 
a p:rova melhor da. PO·sSíbílidadê e alta conveniencia desses 
ar.c.ôrdns internacionaes. 

Ü!) outros tratados bilateraes inspirados no tratad-0 
franco-italiano, são muito mais restrictos e versam exr.Jusi
vament~ sobr(~ seguTos opararios, especialmente sobro os se
b"Uros contra. aceidentes. 'J.'odos elles visam resolver. as diffi
culdades em caso de conflicto de leis e adaptam o principio 
de reciprocidade. Esses tratados foram celebrados entre 
os se~"Uintes paizes: Belgica e Luxembu:rgo (15 d~ abril 
de )'905); Allemanba e Luxemburgo (2 de 5etembro de i91l5); 
França e Belgfoa (21 de fe"ve:reiro de iD06) ; França e Lu
:x.einburgo (27 de junho de 1906~; AHemanha e Hollanda (27 
<le agosto de 1906); França e Inglaterra (3 de ,julho de 1909); 
rtalia e Hungria ( i9 de setembro de 1909) . Além dessas con
venções e:-.pecíae~. encontn1.m-!Se em cer~o numero de tratados 

·de commercio clausulas que gal'antem igualdade de trata
mento aos nacionaes dos paizes contractantes, em materia de 
seguros opP.rario~ . 

27 ,..... Conferencias de Berna de i905 e de i906 - Em vir
tude de uma resoiucão da assembléa geral da Associacão In
ternacional, em BaSiléa, em 1903, o .Departamento Internacio
nal solicitara. do govern.o suisso -que tomasse a iniciativa de 
uma conferencia. internacional para o· fim de ser prohibido o 
uso do phosphoro branco na -fabi'icação dos phcisphoros e o 
trabalho noeturno ~as mu!heres. De:zesele governos europeus 
responderam, desde logo, a esse convite.·· 

Em maio de :1.905 e setembr-o de 1!106. reuniram-se em 
Berna essas conferencias diplomaticas O\">erarias, a primeira 

· das quaes preparou as bases e a s·e:;unda aceitou o f.éjj:to de
finitivo de dous accôrdos internacionaes sobre aquellas ma
Lerias. 

Taes são na integra ns 1).3.ses dessas convenções: 

CONV:ENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE A PROHIBIÇ.i.<J 
DO TRABALHO NOCTURNO DAS MULHERES EM
PRt:GADAS NA INDUSTRIA. 

Art. ·1. • O U-abnlho industrial nocturno será pro• 
hibido a todàs as m'ulhores, sem distinocão de idade, sob· 
reserva das excepcões adcantc previstas. A preSiente 
eonvencão se appiica a todas as industrias em que são 
ompregados mais de. fO operarias ou operarias; mas 
não se ·applioa, em caso n.lgum, ás emprezas onde s6 são 
empregados os membros da familia.. A cada um dos 
:3st.ados conttactãntes incumbe o cuidado de dclfinir 
o quo se deve entender- por cmprezns indust.r'ines. 
Entre estas, serüo, em t.odo caso, co.nprehendidas a s 
minas e pedreiras, bem como as :12dustrias de fabrica
ção e transformação do ma terias.- A legislação nacio-
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troducção e venda dos phos,phoros contendo phosp.horo 
branco. 

Art. 2. º A cada um dos Esi.ados contra.cta.ntea ín~ 
cumbe o cuidado de tornar as medidas administrativa~ 
nec.cssarias para assegurar eni seu territôrio a estrictll 
execucão das disposicões da pr~senle convenção. Os 
Governos communicar!io entre si oor via. diplomatica 
as leis e regulamentos sobr .. e n. ma.teria da presente con
~e.nciio, que estão ou estiverem -em vi:;oi" em seus paizes, 
b.t_m ~omo os relatorios çonc~rncnte$ á applícação des-
S<io leis· e r;-egulamQntos·. . · . . 

.Art. 3.º As disposições da presente· convenção não 
serão applicaveis a unia Colonia, Possessã'o ou . Pro
tectorado, senão no caso em QUe uma notificação para 
esse effeíto fôr apresentada em seu nome ao Conselho 
Federal Suisso pelo Governo Metropolitano. 

Art.. 4.0 A presente convenção sera ratificada -e 
as -ratificações depositadas, o mais tardar, até 31 · de 
dezembro de 1.908, junto ao Conselho Federal Suisso. 
SP.rá r.edigida desse Jeposito . uma acto., cu.ia. c6pia, por 
certidão, será submettida por via diplomatica a cada um 
dos Estados contractantes. A PfeSP.D!te convenÇão en
trará em vigor tres annos depois do encerramento da 
acta de deposito. ' . . 

. .A!'t . 5. º Os Est.ados não signatarios da presente 
convenção são admittidos · a declarai.' sua . adhesão por 
um a:c.to dirigido ao Consêlho F~deral Suisso, que. delle 
dará conhecimento a cada um· dos outros Estados con-· 
tract.ánt(ls. O prazo previsto pelo àrt .. 4° para a entrnda 
cm vigor da presente convenção, é fixado em cineo an.
nos para os Estados não signatar~os: bem como parn as 
Colonias, Possessües ou Pi·ot.ectorados, a contar da no~ 
f.ificação de sua. adhesio. 
· A-rt. G~" ·A pr~sente convenção não podei:·.1 ser de-

nunciada, quer pAlós Estados · sirgnatarios, qu.er pelos Es-
1.ados. Colonias, Possessúes ou protectorados que nd:he
rirem . u!tcriormente, antes . .da . cxv.iraçiio d~. l.ll?J pr~v 
de cinco tmnos, - ·~ partir do encerramento <la . neta d~ 
deposito dns ratificações. Ellai poderá •.. de~ois disso, ~er 
denunciada de anno em anno. A denuncia nao tcr(t ef!e1to 
:o:;enã.O · Uln anno delJOi8 de ter sido dirigida po~ escripto 
ao Conselho F'eàeral Sufs;;o pP-lo Gnverno interessado, 
ou, se se tratar de uma Colonia, Possessão ou Prote
ctorado, pelo Governo MP.tropolitano. O Conselho 1'~e

-dera1 commuriical-a-á immediatamente ao Governo 
d~ caàa um dos outros Estados cont.ractanl.P.B. A de
nuncia . não terá. eífeito senão a respeito ·do Estado, Co
Ionia, Possessão ou· Protect.orndo, em cujo nome t.ive:
siclo diri.gida: 
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Sabem-se o.s motivos par que varios paizcs . haviam an.tes 
do 1~q5 pz_:ohibido o uso in~ustriaJ do phosphoro branco. A 
mampulaçao dessa substancia produz uma temi vel doença 
chamaéa1 'lOecrose phosphoric~ . Essa prohibir;ão tinha sido 
declaracUi. nos segumtes paizes: Finlandia (1872), Dinamar
ca (1874), Sueeia (1879), Hollanda (1901), Allemanha 
(i903), França. (1898), lluqiania (1900). A Succia, a No-
ruega, a Inglaterra, a AusLria, a Hungria, a Italia e .a Bel
gica, possuiam fabricas de phosphoros, onde se empregava 
aquella S}Jbsta-nci~ nC?civa, faz•~ndo grande' exportacão para 
a Austraha e Iw:has mglczas e hollandezas, onde soffriam a 
concorrencia japoile2la. A convenção, em virtude da. opposi- ' 
e.ão da Inglaterra e da não participação do governo japonez, 
só !oi assignada: por seis paizes (All'emanha, Dinamarca, 
França, Luxemburgo, Hollanda e Suissa) . Succedeu, entre
tanto, que a attencão elos governos para os perigos dessa in
dustria foi despert:;.da pela discussão e estudos daos conferen
oias de 'Berna, como pelos trabalhos do Departamento Inter
nacfonal, tendo adherido, um a um, ü. convenclio de Bern:i, os 
Esta-d.os que haviam tomado p:ute nessas reuniões. Ultima
mente só a 8uecia, a Noruega, a Belgioca e o Japão pcz;:sistiam 
naciuella fabricação. · 

A convenção sobre trabalho nocLu1·no, que vereava. sobre 
rnateria muito mais importante, sendo o primeiro passo ce:... . 
cisivo para a regulamentação internacional do trabalho, ·não 
soffreu opposição, sendo acooita poi· unanimidade. 

1 Motivo\l, porém, longa divergencia a. proposta <la. Ingla-
terra: para. criaçã-o de urna commi$são internacional incumbida 
de fiscalizar a execução daquellas oouvencões. A delegacâo 
íraneeza, para tornar mais aceitavel aquella proposta, modi
ficara-a em um sentido mais liberal. &-<plicou o delegado 

· inglez,' no curso da ·discussão, que a Commissão pediria in
fo1·macões ao Governo cuja decisão fosse contestada; exami
naria os factos que lhe fossem submettidos, bem como as leis 
e relatotios, mo.s não se incumbiria de realizar inqueritos no 
territorio de nenhum Estado. A Allemanha repelliu, porém. 
o. projecta, Julgando que tal commiS$ãO se sobreporia ás do
cisões legislo.tivas e medidas de adn1inistrnção publica dos 
cJiversos Estados, que dest'arte ficariam diminuídos -em sua 
soberania. Alliatam-se a essa opposicão a Hungria, a Belgica. e 
a Dinamarca. Os repres~ntantes frnncezes tentaram snlvar o 
projecto. RÉvorr.. demonstrou serem injustificados os receios 
-Oa Allemanha quanto á jnterferencia em quesWeir de ordem 
interna. Do facto, a acção da commissão daria vitalidade e 
permanenci11 ·ás decüsües ·u.a conJel'encia. 1.l<"'oNT,\INE assignalou 
a importancia tcchnica dos trnbalhOs dessa commissão. Se
ria inadmissível que a significacão do neto internacional v:i- · 
riasse du um a outro paiz; h.avit\ necessidade de !Uma só in
terpreta.cão para todos os Estados co_ntractantel:l. Em segµn
<lo Jog-..i1', essa providencia fümlil-a-r1p. o ac.cesso dos p:uzcs 
scmi-tropícac~. que teem .. J)opu.Jacao industr1al. re.f,'1.Ilamlo a:> ,. 
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exc~pcões que se fazem necessarias pelas . condicões · elima
terii::as. 

_ Mas a Aliemafihã não cedeu. Disse seu delegado temer ex
perieJ:?.cias desagradaveis, . certo de que lal 1'0ILHlJÍ!:isãp pro
curar1.á esten(fer pro~ess1vamente as proprias attribmções . 
Dema1s, na organizaoao. proposta o representante de cada 
Estado seria. o un.ico a conhecer a. ~urtdo · o mei.:hanismo dQ. 
administração de seu paiz e as· condiç.ões cdpeciaes do pro
bl'ema o'perario nacion~l. Só elle es~ari;:i. em· condições· de dar 
parecer como v&-dade1ro perito, emquanto 03 outros mem
bros da commissão poderiam, sem conhec:irnentõ de ·causa. 
doniinar pelá iuaioria, nas delilrerações ool!eclivas." 
. A maiori2 .dos- delegados acompanhou a Allemanl:lã, ca
liindo a proposta franco-iogleza, primeira tentativa . ul' uma. 
organização fiscalizadora da el'.ecução dos. a:r.,•ôrdos lnlerna
cionaes para pr0Lecc20 aos trabalhadores. Treze ahnõs mais 
tarde, · o '!'ratado de Versalhes adopLaria providencia seme
lhante, que eJfectivamente poderá resolver a maifl s(lria das 
difficuldades para foalizacão desse direito novo. 

A raW.ficacão dessas duas convencões devia ser feita até 
'31 de dezembro de 1908, e a maioria dos paizes effe~f :-.ia.
mente a depositaram nesse prazo·. Ha·vendQ, porém; demora 

• da parte_ de outrPs Estados, ficou. estabelecido que para os 
. paizes que houvessem feito aquelle deposito até 10 de janeiro 

de H)10, a acta co deposito ficaL·ia encerrada nessa data. oo
mcca.1ndo a vigorar aquellas convenções em 14 á e j<nieiro de 
19:1.4. 86 a Espanha e a Dinamarc:a não apresentáram a de
posito, dentro. d.aquella .proroga.ção, as suas raLificações aos 
convenfos de i 9()6. . 

2• - Conferencia de Berna d.e i.9!3 - Pros-!guiodo em 
seus esforcos para real'izaçào da legi~h1cão internacional do 
trabalho, promoveu a associação internacional para p1·otecclio 
legal dos trabalhadores, auxiliada pelo Governo Suisso, uma 
conferencia que se reuniu em B~rno., de 15 n 25 de setembro 
de i.913. O objectivo dessa reunião era assentar as bnses de 
duás novas convenções, dA con11idrravel. impoL·tancia: t) con
venção internacional sobre a prohibição do trabo.lho noctur
no dos menores ne industria; 2) conve<;ll.o intoruacional sobre 
a fixação em to horas, em principio, do dia de trabalho para 
as mulheres e menores empregndos nns indualrlns. 

De:&enove paizes haviam sido convidados pelo Conselho 
Ft:>deral Sufssn, em circular dA St do Janeiro de t 913, a se 
:fazerem· repr.'eeentar na confl'rencla- de Bnna: Allemanha, 
Austria, Belgica, Bulgar•ia, Dlnam~rca, E~panha, Frnnça, 
Grecia, Hollan<la. Hungria, TtlJ;lnlrrra. lta)Je., T~uxemhurgo, 
NoruP.ga, Portugal. Rumen ie. n ussia. RPrvfa e ~UPcln .. llf'~l.olôS, 
te~pnndernm i 4 00 convite da !=\UÍS!lR: houv~ oinco ab~lr>ncões, 
doi:i estados balkánicos e da Dínamarca. Esl ivt>rarn prl'!s~ntes 
no eomeço dos trabalhos os .rlelega<IM da Ru~sia: mas decla
raram que não podiam trazer a adhesão de seu Gover a.o. 

~ 
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absÍem..lo-sc por isso de tomar parte na votação. De qualque1• 
íilêdo, a gram::e maiul'ia cJu::. pa1zes c:uropt~us csla\'a official
mente rep1·e1"enLada. ALé então os EsLitdOs Unidos não haviam 
tomado parte~ dircuta nas t.e.nlativas de regulamentação inler-
naci~nal do trabalho . · 

· "Reproduzimos em segui.da as bases de ambas as con-
venções: '··:- 1 

I - BASES PARA. UMA CONVENÇÃO INTERNACIONAL 
SOBRE A PROHIBIÇÃO DO TRABALllO NOCTURNO 
DOS MENORES EMPREGADOS NA INDUSTRIA. 

Art. L• O trabalho industrial nocturno ser:i prohi
bido aos menores operarios · até a idade de 'i6 ânnos 
completos. A prohibição é absoluta em todos os casos 
até a idade de Li annos completos. 

A presenle convenção applicn.-se a todas as em
prezas ind'Ustriaes onde são empregados mais de 10 
operarios e operarias; na.o se applica em caso algum 
ás emprei·as onde são súmenLe empregados membros 

<le um·a familia. A cada um dos Estados contractantcs 
incumbe o cuídado de definir o que se deve entender 
por 4'.empregos · industriaes) . Entre estes serão, em 
todo caso, comprehendidas as minas e pedreiras, assim 
como as industrias de fabricacão de transrormacão dn.s 
màLerias; a legi!=ilação nacional precisará quanto a este 
ultimo ponto um limite entre a industria, de um lado, 
e a 'agricultura e o commercio, de outro. 

Art. 2. º O descanso nocturno previsto no art. 1 º 
terá urna dur.ação de 11 horas cons~ulivas,· pelo me
nos. Em todos os Estados contracta.ntes essas U horas 
deverão comprehender o irilervallo de iO horas da. 
noite ás 5 horas da manhã. Nill.S minas oe carvão e 
de lignito, n. trn.nsferncia do descanso previsto na 
alinea precêdénte é admissivel, quando ó intervallo 
.entre os dous períodos de trabalho tem uma duração 
habitual de 15 hol'as. e em todo ca$o, de 13 horas. 
pelo menos. O intervallo de 10 horas da noite ás 5 
horas da mf.l.Ilhã, previsto na alinen pr.imeil'ah poderá 
ser suhstiiuidó pelo de 9 bo1•as da nc.iLe ás 4 oras da. 
manhã, para o serviço de pndaria, no.s Estados onde a. 
legislação nacional prohiba o t.rabalho nopturno para 
todos os operarios occupa.dos nesse serviço.~ 

Art. 3.º A prohibição do trabnlho nocturno poderá 
$Cr ~uspensa para os tnenot·cs do 14 annoa; 
. a) se o interesse do Est11do ou um outro interesse 

- publico o exigir de modo absoluto ; 
b) em caso de forca maior, quando em uma em-

1preza se produzir interrupção da · exploração, impre-
visivel e sem caraoter pez·iodico. . . 
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~rt. 4.0 A-s disposi~ões da presente convenção são 
applicaveis ás operarias • menores de 16 annos, todas 

· as vezes em que stas disposicões lhes assegurem uma 
protecção mais extensa que a da convencão de 26 de se-
tembro d e 1 !H ô • · 

Art. 5.º Nos· Estados fó;a da Europa, assim <fomo 
nas colonias, possessões ou protector.ados, quando o 
clima. ou a condição das populações indígenas o exi
girem, a <iuracão do vejlouso ininterrompido poderá 
ser inferior ao minimo de i 1 horas, com a. condição de 
que descansos compensa.dores sejam concedidos du-
l'f.l,Ilte o dia. · 

Art. 6.º A presente convencãa entrará em vigor 
dous anuos após o encerramento da acta de deposito 
das ratificaç{íes . O prezo para a entrada em vigor da 
pl'ohibição do trabalho nooLurno dos menores opera.rio::; 
<le luais . de i 4 à:nMs será. elevado a 1 o a.nnos: , 

· .a) nas fü.bricas de vidro, p arà. .operarias occupa
dos nos fornos, em fusão e aquecimento. 

b) nos lami:Qadot'es · e · i'orja::; que trabalham o 
ferr-0 e o aço a fogo eontinuo, para os operarios oo
cupados nos traibalhos em conne.xão direc&:l. com os. 
fornos; - em ambos os casos, todavia, sob a condição 
de que ó trabalho nocturno não se applique senão aos 
servicos,. ·que, por sua natureia, favorecem o desen- . 

· volvimento profissional dos menores openri,rios e não 
apresentam perigo parti.ocular para sua· vida ou saude. 

II - BASES PARA UMA CONVENÇ'ÃO INTERNACIO
NAL SOBRE A FIXAÇÃO DO DIA DE' TRABALllO 
PARÁ. .AS MttLHERES ·OU . MBNORt:S EMPREGA. ... 
DOS NA INDUSTRIA. .: 

AJ:>t.. 1.º A duracão maxi..ma do traba,I:ho induslriàl 
das mulheres, sem dint.inccão (te idade, e dos menores. 
operarias até a idJ.ule de 16 annos será, sob resena. 

das excepcões adeantc indicadas, de .iO horas _por dia . 
A J.imitacio do dia de trabalho póde ser tombem de
terminada â · ro:zão de ·-60 h0l'as por semana do traba
iho, coiµ a maximo de 10 e i/2 por dia. A presente 
-0onvencão se appliae. a todas as emprezas industrfa.eg 
ond~ sã.o empregados · ma.is de 10 opera.rios o opera
l'ias; não se applica, em casb àlsum, ás emprezas onde 
são sómente empregados membros de uma familia , A 
cada um dos Estados contractantes inoumb~ o cuida.do 
de definir o que se <!·eve entender por onipt"eia.s iU·· 
dustriaes. Entre estas, serão em todo caso. compre
hendidas as minas e pedreiras, bem como ;i.:1 industria::> 
·de fabricacão o transformação d:e mat~riu; a leglslac'!-o 
rmcioua~ precisa.r:L qua.nh' it et'f.(• ul.t.1m,\l potlt(l. o J 1-
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mitc cn(,rc a índuslr.ia, elo \.UH lado. e. ~ .ai;riculf.ura e 
o eommcrcio. de (•U~ro. · 

,\l'L 2 ." As hora~; <i'' i1«1.Jrnll~o abra111;·crt10 uma on 
va.1 '_i as ~n tet'l'l~pçõ~~. e u.i tL rci;u ln rncntacão :>crtencc i 
lcg1sla.çao na(aonnl , sob e .->tas dua.;; res"'rva.s: no case 
em que, a. dm•a.çã'J <lo <l·ia do t.rabalho llão exceda ôe 
seis 1wras . ncnhumà interrupcão será obrigatoria.; 
quando (\ chn ele trnl.Jalho execder e~(a l.lul'ncão, uma 
i-.ausn. de. meia. _hoea P<':lo menos set•ú p1•csrri.9ta. du
rante ou nnmr.diatamcnte npós as seis JH'imeiras hora:!: 

Art. 3.• A duracüo <lo dia. d(J trabalho 1>odet·ü. ser 
.prolonga.da. -sob a~ rescrYas 'formuladns no Hrt. 11•, por 
horas supplementarcs: a) ·::-ti o ioteresse do Estado ou 
outro i.uteresse publico o exigir 4le modo al•soluto; b ) 
cm caso de força. maior, quando . em uma ~mpreza se 
produzir uma interrupcão de exploração imprevisivel ·e 
sem ca.racter .periodico; e) nos casos em 1.lue o tra:.. 
balho se applicar, quer a materias primas, t1uer a ma
tcrias em elaboração susceptiveis d~ alteração muilh 
ra.pidn, quando isso for indispensavcl para salvar estas 
roaterias de perda. inevitavel: d} nas indusn.trias sub
metidas ás influencias das cstacões; e) em ·drcum~ 
stancfas exc~pcionaes _para todas as empt'P.zas. 

Art. 4.º O Lrabalho efi'ecLivo total , inclu$ivt! a~ 
horas. supplem<ml.arcs. não poderá e::ic:ccder d4) 12 •horas. 
por dia, salvo para as· fabricas de conserva.e; de o~ixe, 
de legumes e de frnctas. Os prolongamentos J>Od1Jrão 
:lttingir a0 toLal de HO horas por anno t~ivil. Po
<lerão ir até 180 horas, nas ~ndustrins de tijolo ou C19 
le.lhas. de roupus do homem. de mulheres e crianças. 
llc artigos de modn o do pennas e flores arlifi'ciaes o 
par~ as fnbr·icns do conserva d1•. peh:c. de Jegumoa · o 
d'O fl'uctas. Em . caso . nlgum póde ser' nutorizada. . prcr 
rogação .Plll'U. os menores 01.xcrnrios dos dous sexos de 
rnono!l do i6 unnos. O p1•csontl'.lc n1·tigo não ú applicavnl 
nos ensos provisLllS nns lei lrns 11. n b <f<1 art. 3•. 

At·L. li." A p.1·o~E1nLo ~:onvonciio entrar:'!. em visor 
dnu~ nnno8 depois do rmcnrromcuto da · neta do depo-
11ito cl11'4 ra.tifit1u11üe!I. O ·r~·n1:0 purtl a cntrnda. om v1-
~oi· ó til<wado: (t) d-o dou!l n. sete nnnos, para. a ftt
hriO(ll:ffO do 1H1suoa1· brnlo rlu l.ietcwaba, fabric.as _<lo 
"Ot'rl!l<lu u piu-a n f'iu1:uo ,, l.('cidn das matsrins t.G:-ct1~. 
b) n sC'l.e unnos, nos Eslndos l.)Udo n dura~!io legal do 
rlín do 1.mlmlho dn~ mulhtn-t:'s, sr.m dlstinccã" de idado, 
r dos monore~ opcrm·ios cmprrgu<los nn. industrio., at
Liuge aÍ!ndn. ·1 i horns. com t.into que, salvo as deroga
íiÕt:'s previstas nos artigos precedentes, a duração do 
trabalho nrio exceda· de i 1 horn-s por di-0. e de 73 horas 
por semana. 

C. - Vol. XIlI 3-i. 
' \ 
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Os projectos elabõra.dos na Conferencia de Berr1a de 19f3 
não chegaram a ser tomados em considera.cão pelos diffeM 
rentes F.stados adherentes áquella conferencia.. Em 1914 so
breveiu a guerra, paralysam.do qualquer tentativa de legis-
1aoão internacional do trabalho. Mas o lado. moral da re:.... 

forma. proposta ha.n,ria ,de ser aproveitado .com·o um r>asso dado ·~. 
a mais no sentido da internacionalização das medida~ prote-
ctoras do too.balho. · 

A orientação seguida na conferencia de 1913 ficQu per
i"eitamente synthetizada. no · discurso com que MILLERAND, 
chefe da delegação france.za, saudóu os representantes do go
verno suissó, em um jantar offerecido pelo Cônseiho Federal 
aos delegados das poteneias .. A 1 oração do illustrc -par lamen
tar francez, hoje primeiro magistrado de seu paü:, salienta, 
com felicidade, os pr incipaes aspectos dessa. questão, que sem
pre teve neUe um dos seus mais intelligentes e esforçados 
.vropugnadores. Taes são as referencias do representante da 
Franca na Conferen'Cia de Berna, um anno antes da declaracão · 
da guerra: · 

1 

A 26 de s'etembro de i906, aqui ao lado, no Pala;_ 
cio Federal, a Eúropa, pela mão de seus diploma.tas. 
assignava . a certidão de nascimento da legislação in
t.!'lrnacional do trabalho, sob a fórma <la convenção pre
parada, annos antes, em Berna mesmn., por seus dele
gados technicos~ prohibindo o trabalho nocturno das 
mulheres empregadas na industri~ .. ::iet.~ ànnos so pas
ilaram e a hospitalidade federal acolhe de novo com 
sua costumada cordialidade, os delegados tecbnicos dos 
IF.Stados r eunidos uma segunda vez para examinarem se 
dua!; novas convenções internaoionaes poderiam, uma 
prohibir aos adolescentes, como se fez para com aa 
mulheres, o lrabalho nooturno ; o outra, limitar em 10 
horas o dia de trabalho das mulheres e dos menore3 
operarios. Não cabe, por certo, a nenhum daquelles 
que ha uma semana participam do pesa.do labor da 
eonferencin. pronunciarem-se sobre o · merito das re
solm;ões a que ella está perto de chegar. A reserva . nos 
4 tnnto--mais estriclamente imposta · quanto o pro,iect CJ, 
lº<.wesLido de nossas nsf>ignaturas. não adquirirá f c. .;a e 
vida, senüo d npois de ter. dentro d e alguns mez'es, re
cPbido dos cminenle~ diplornnlas acreditados .junto ào 
Conselho Federal, sua fórma . defini ti Vá. Ser-me-á, 
entretaul.o, p~rmitt.ido exprimir uma opinião . pessoal· 
o· f~!ltnrei cu victima d e uma. · illusão, persuadindo-me 
de CJlHl ·est(~S prim~iros cnpilulos do Codigo Interno.
cional do Trabalho, devem, por seu caract.er e alcance, 
chamar a attenoão do mundo? Sem duvida. os resulta
dos immedialos de nossas deliberações pecmanecerão 
em mais de um ponto aquém das espera.nças e sugges-.-
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t6es da associacão, que provocou a reunião de 1913 
cómo. :fizera a de 1905. A lêgislacão internacional u~ 
trabalho nãC> admittirú. ainda. que a proteccão dos ado
lesc.entes se p~olongue até a ;dade de 18 annos, já 
ª'?..e1ta por varias d1! nos:sat:1 legislações nacionaes. Ella. · 
nao excederá de 16 annos. Pra7.os consideraveis de- ·· 

· verão; por outrc. lado, decorrer antes que as disposicões 
a~optad_as se appl~quem a alguma das industrias onde 
sao mau; necessar1as . Essa prudeneia que se arrisca a 
s~r mal comprebendida, é comtudo a condição essen
c~al e_ o penhor ~o successo do nosso trabalbo. A le
g1slaçao internacional do trabalho não poude nascer 
não conLinuará o se desenvolver senão desarmando po1: 
suas circumspeccão as desconfiancas muito naturaes 

. oom que é olhada e levafido largamente em conta. in
Leresses legitimos e multipJos que sua acção está ex
posta a contrariar. Tambem não é um successo bri-

• lhante o ter levado a Europa a. prohibir, no intuito de 
proteger o futuro da raca, o emJ)rego durante a noite 
pas fabricas das mulheres e dos adolescentes, e a limi
tar u. 10 horas a dw·acão do dia de trabalho ? Consa- · 
grar pela lei o direito a urna vida normal dá n:mlber ·e 
da {:riança, empregados na industl'ia .. pôr a seu ser
vico para assegurar o respeito de . seu direitQ o appa
rclho do poder publico, e, para poder attingir a fins, 
no mesmo tempo tão desinteressados e tão altos, reali
zai• o accordo das nações, - que victori&. para a civi
lizacão, que perspectivas abertas a nossos olhos 1 PoL" 
essa victoria convém attribuir a honre, sem duvida, de 
um ladO', ã Associa()ão Internacional para proteccão le
gal dos trabalhadores que, sob o impulso do seu vulcnt.> 
e venerado presidente, o Sr. SCHBIU\ER, proseguu com 
uma. ardente tenacidade o cmprehendimento dos seus 
primeiros esforcos ; nias tambem e esp~cialmente aos 
governos, sem cujo accôrdo e concurso, os votos de nos
sas associacéfos teriam sido letra morta. ao Conselho 
Fedéral tão justamente cioso de conserva!-' pot suas 
nobres iniciativas á Confederação Helvetica o papel 
original e bem:fnzejo que desde longos annos exerce. 
para o grande bem dn humanidade, e o concerto das 
nacões.> . . 

A guerra de i9i 4 não permittm que essas ~sper~nr;ns 
fossem realizadas senão seis annos depois, com o 1'!nccmnn
hlento da Orga.niza~-ão Intornacional do Trabalho, cr1&da pelo 
'.l'ratado da Paz. 

]([ 

ANTECEDENTES DA CONFERENCIA DE WASHINGT6N ' 

29 - Reoonmu~Qio social após a perr& - A soluoão dçs 
problemas operarios internaoionaes oonstituiu uma das ma.is 
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s-r~ves prcvecupações ·do Conselho Supremo dos Alliados, áb 
~studa.1· as co~plexas questões decorrentes do esta.do de guerra . 
.rudo _ conco1•ria p_ara accentuar a. h:nporta.ncia e urgencia dessa 
so~ucao. A fo1·m1davel tarefa da readaptação technico. a eco
nnca. dos soldados desmobilizados; os j\.•stos elamol'es do pro-

·: lctar1ado e~ lu.t.a contra as penosas condições dà vida eara; 
o mal estar evidente dos trabalhadores, reclamando dos go
yernos •. pel~ voz poderosa de suas associações de classe, uma 
lmmed1a.ta intervenção que lhes assegurasse vida menos · afi\
nos:>. e mcerta; todoa esses signaes indicavam aos estadistas 
das nações alliadas, vencedoras da guerra e dietadoras das 
condições da paz, ·a. imperiosà necessidade de enfrentarem 
aquelle prohlema . A' paz entre os ·povos era pl'eciso que 
suceedesse a. concordia interna dent.ro de cada nação, profun
damente abalada pela desconfiança e incomprehensão ·entra 
operarios e patrões. ' · 

A Inglaterr~. com seu notavel senso das i'eàlidades, déra 
ainda durante a guerra, o primeiro passo para aquella sOiiu
<'ãO, com isso mais uma vez demonstrando uma. sagaz previsão 
<ias diffículclades futuras. Em fins de 1916, designava · o go
verno inglez uma r;ommissão composta de representantes da::; 
d·1vcrsas classes, todos homens de saber e experieucía nos 
principacs ramos da actividad'} humana, <lando-lbes a incum
bencia de. proceder n inqueri tos . sobre as condioões da rc
construcção social da nação bri'f.a.nnica. E comJ;\rehendcndo 
l1cü~ O valor que para ess~ reconstruc~ão representava u. imr. 
nas relac3es -entro trabalhad<>res e iudustriaes, commel'teu a 
uma sub.:.commissão, presidido. pelo Sr. WHITELEY, o exame 
dos meios pratico$ pata approximação . de patrões e operarloc;. 
Os resultados de taes inqueritos constam dos relatorios dessa 
sub-commissão, os q.uães ·obtiveralmi larga l'eJpe1·cussã:o nos 
meios cconomicos da. Inglaterra e do estrátlgeiro . .Alll se prll
J'>\.mh::r a formação de conselhos de fabricas (wo1·l•shop cnn!
·mittees) que .reunissem, em cada. estabe~eeimento, operario;S e 
patrões para o commum estudo e soluça.o dos p1·oblema~ rn
teressantes á. sua industria. Em cada districto fonnar-se-iam 
conselhos dist.rictaes, compostos de delegados dos trabalhado
re& o industriaes da região . Como orgãos. centralizadores, lla
-veria cm cada industria um conselho nacional, constituido 
t:ntiliem por de.legados de ambas as partes: Por meio desse 
apparelbamento procurava-se evitar os a~trictos co~~tant.J!~ 
entro o cnpit:il e o trabalho, dando-lhes me10s de ver1f1carem 
por si mesmo Que as divergencias que os separam são mai~ 
decorrentes de mal-entendidos e desconhecimento reciproco. 
que de irremoviveis condições economicas, caractcrist.icas de 
actual rcgimen de produccao. 

30 - Commissão internacional do trahalho - Solici
tados po1· todos eS!'les motivos para o exame da situacão inter
nacional do trabalho, constituiu o Conselho Supremo dos. Al
liados uma commissão especial com n incumbencia de 4:pro..;. 
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ced~r a um inQl.:!erito sobro as condições de ttabalho dos opc- _ 
rar1os, 11ocessar10, . êºb o ponto de vist.à internacional, para 
assegurar· uma accao com.mum quanto áquellas condições e 
para propôz: a fórma · de uipa instituição permanente desti
nad~ a. continuar tal inqueri.to o exame, em coopera~ com 
a Llga das Na.cões e sob a direcção desta:t>. Estabelecia ainda 
essa resolução que a commissão se constituiria. de dour; re
presentante~ de cada uma cl~s grand~s Potencias. (Inglaterra, 
Estados U~ndos, F·ranca, Itn!1a e.Jupao) e de cinco r.i;)presen
tantes eleitos de outras potencias representadas na Confe
rencia dn Paz. Foram elles, dous da Belgica e um de c!lds 
um dos t.res seguintes paizes: Cuba, Polonia. e Tchcco-Slo
vaquia. A direccão dessa commissão de estudos . ficon asim 
1~onstituida: GoMr>ERs (sccr<.'f.nrio da Ama1'ict1n Fr:deratfon o( 
l.,abor). pl'csidente; DAR.:."1'1'.:S (ministro do governo in.glcz) e 
ÜOLLIARD (ministro do trabaloo e da. previdencía :lM.ial em 
}'ran!:-a), vice-presidentes; e F0Niwrs1~ (r,ou.sellrniro dt> Ea~ 
tndo em França), secretario ge1·al. 

Os trabalh-0s dessa commissão prolongai·;:uu-sn pelos ro.(i

:t.o&. de fevereiro e março, ::iendo afmal ap.rcsentado um rela.
tC1Tio que concl.uia pela criaçâo de um 01•ganismo intcmacio
nal do trabalho. Esse vroj ccto foi adoptndo com ligeiros re
toques pelo tratado de Versalhes, formando sua parte XITI. 

3i ~,O t.ratado de paz e a questão do trabalho - . \. 
01•ganização prevista no tratado dn pa;,, ,j de funccionamento 
simples e pratico, parecendo• destinada a produzir os mclho
i·cs resultados. O prcambulo da parte XUI comeca cxpUca.u~ 
do os motivos . dessa criação. Existem condições de trabaHw 
que · implicam, diz a letra do tratado, injnstiea, miseria e 
pr°'>:ncões para um grande numero de pessotls; o quo pro\:i.ur. 
tn.l descontentamento, que põ'e em perigo a paz e harmoni;\ 
hnivcrsal. 'J~Qma-se urgente melbor:\l' essas condi!}i:)cs, p<>r 
~~x:emplo no que eoncnrnc ;\ regt.llamenta~ão dns horas de tra.
h~\lho; 1\ fixn~i\o dP.. umo. dnração muxima do dia e da semana 
de trabalho; ·no rcct•utam~nto da mito do nbr~,.á luta. conku <'> 
<i<?scmpr~go; ü gn.r:mtia de ~alat'io ~ssecur:atorio de cow.li_çõM 
de e~istcncia convenientes; 6. protecção dos irahnlhado1·es con
Ü'a. as doençns communs. ou profissionacs e contra os aceideu
tes no trabalho: :i protl .. >coão das crianças, adolescente-;; e mu
rh~rcs: :is pcn:oões ele velhice CJ de invali.dez; ú defesa doi; in
l 1wesses cl11s ti•aballrndorcs . cmp1•egadôs no estrangeiro : :l af
fil'lll:tcão <lo syndicalisrno; organizacão do ensino profissional 
~ •ter-hni~o ~ a outras medidas analogas. A não arlopção por 
parte d~ qualqn~r poiz de um regimen de trabalho rca.lment~ 
humano oppõo obsl.Aculm; aos esforc.os do outras nações desr
.io~ns dn mi:>lhora;:- a. sort r> doe trnbalhndores em seu proprio 
p~iz. 

A 01·ganfançãn internnr.fonal do trabalho criada peto Tra
tndo da Pnz tem a funcção de r..:1.Jizar esse vasto programma. 
Compõe-se ella de duns porte: '1) uma eonlferencin gernl dos 
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r~prcsantantes dos paizes ·que fazem p~rte da Liga d.as Na
çoés; 2). um departamento internacional do trabalho dirigido 
por um conselho de adminil;i;ração. Já se vê dessas linhas ge- · 
-raes que· foram aceitos os dous antigos projectos dos parti
da.rio~ da legislac·ãO internacional <lo trabalho, eriando.:.se uma . 
espec1e de parlamento C.o trabalho e um orgão permanente, de 
natureza offfoial; destinado a pôr-se em contacto directo oom 
os diversos governos, preparando e consolidando a obra ·da 
conferencia_ · . · 

32 - CQnferencia i·n.ternactonal dó trabalho - A Conf.e
rencia Internacional se reunirá ao menos uma vez por anno. 
Serã constituida por quatro representantes de cada paiz, dous 
por parte do respectbo governo, um dos patrões e outro àos 
õperarios. A escolha destes ultimos delegados deverá. ser feita 
de accôr<lo r.om as organizações profissionaes mais representa
tivas de cada paiz. quer 'dos patrões, quer dos operarios . Cum~ 
pre, aliá-s, recol'do.r que esse modo de representação suscitou 
larga. discussão no Congresso da Paz. Uma certa corrente, de 
que faziam parte os delegados frsncezes .e italianos, batia-

, se pel~ igqaldade de reprci;;entação dos tres elementos, gover
nos, patrões e operarios. Houve, porém, o receio de que, for
mada a8sim a conferc>ncin, não fosse possivel obter. na vo
toção . das questões a clla submettidas, os dous terços exigi
dos para validade de suas delibera~és. Arguiram outros a 
necessinade. de .dar tnaior numero de representantes aos gt>
ve.rnos pura permittil' que os intéresses de outras classes en
volvidas na questão internacional do trabalbo, como a agri
~ola: e commercial, fossem defendidos na conferencia. 

33 - Departamento Internacional do Trabalho - O De· 
parlamento Internacional do Trabalho .ó <:omp;li;to de vinte e 
qua~ro membros, assim distribuidos; àoz~ rcpre~entantes dos 
gov~rnos (oito nomeados :pelas nações de grande illlportancia 
industrial, e quatro nomeados pelas nações indica.das . . pelos 
delegados governamentaes ua Cotde'l'encia Internacional) ; 
eeis representantes dos patrões, eleitos pelos delegados pn.
tronaes; e seis outros d<rs operaros, eleitos pelos ·representan-

. tes operariol! tia mesma Conferencia •. Ter;i o Departamento a 
'fmiccâo de centralizar e distribuir todas as informaQÕes ccm
<iernentes á regulamentação internacional da condioão dos 
traba.thadoresi e, em narti-cuta.r, o estudo d.ais . questõês b. 
eerern subm~f.licfa.s :í. Conferencia paro: a. conclusão de conw.n-· 
cões interna-0io.naes , bem cómo :i e-xeou~ão de inqueritos soboo 
n execucão dP.Ssês accôrdos. · 

As dclih~rncõcs dn contcrencio. tlodem ter a fórmn ,i~ 
cC1nvonciío ou do r ccommendncão, as primeiras, dev~ndo ~e-:
r:itificnrlns p~los pnizes rcprcsentaclos na conrorenc1n; e al'I 
seg11odn$ dr.vendo ser o.dopeadas como leis internas por 13ssc~ 
paizes. Essn disl incçü.o \•isott facifitar a coparticipação dos 
Estados l Tnfdoi:;, cujo l'r.gimon constit1J1Ci()Ilal commette a.o.s 

-
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E~tados, e não á Uriião, a competencia para legislar sol'r· 1~ o 
cont~ac~ de . trabalhô. Prevê, ·entretanto, o Tratado ct1.1e na 
apph~acao des~as medidas, leve a Conferencia em uoatu as 
espec1aes eond1cões de certos paizes, cujo clima ou incom
p_Ieto ~esenvolv!mento de organizacão industrial exijam pro
:v1denc1as espoo1aes, adaptadas a essas partku1:l!'idades·. As 
co~venções ou recommsndaçõeio só obl'igum a cada pai:z de
I>Oas de sua ratificação ou adopção em lei nacional . 

34 - Execução das convenções de trabalho - . Mas, o · 
grave e até então irrcmov,ivel impccilho pa1·u. form<lção é.e 
uma legislação internacional do trabalho consistia na ·impos
·sibilidade. de Qualquer fiscalização ou medida coercitiva, as- . 

. sçcuratorin da execução · daquellas regras intemacionnes. 
'Vimo~ que todas as tentativas nesse sentido, aventadas em . 
reumões anteriores, foram inteiramente fru!:tradas, devido 
ao receio de certos Estados d'e ficar dimini.iida sua sobera- · 
nia com a interforencia de qualquer commissão interna.dona! 
no regimen da induskia nacional. O Pacto de Versalhes r e
solveu· de nm modo feliz êssa difficu!dade . Sem.Prc que se 
der qualquer falta no r.uxoprimento nu app~icaçao das leis 
internac-ionaes do t.raba1ho, . elaboradas pp,Ja Confetêncía e 

ratificadas ou aceitas pelos Estados componentes da Organi
zação Internacional, fica salvo a qualquer associacão operaria 
ou patronal apresent.ar ,queixa ao Depar~amento Internac iom .l. 
Recebendo essn. qu~ixa, poderá o Conselho de Aditninistracão 

do Departamento transmittil-a ao Governo querelado, con
vidando-o a prestar escH1.1·ecimentos. Se essa recla'macão nüo 
'fôr prestada em um prazo razonYe!, ou se, prestada, não pa-

recer satisfatoria ao Conselho de AdminisLração, poderá este· 
t.t.Jtimo fazer publicar a reclnmacão e a resposta reoobida. 

Do me'smo modo, qualquer das nações adherentes á. o.r-. 
ganízacão int.ernacional tem o direito de reclamar ao De
partamento .contra a íne:x:ecucão, por parte de outro paiz. 
das convenções por ·ambos ratificadas. Nesse caso, poder:'i. 
o Conselho AclminisLrativo, se .iulgar conveniente, pedir in
formações ao Governo querelado, antes de nomear a commis
são de inqucrito. Se o Conseliho de Administração não tomar 
essa medidn. .proliminar ou. se n inrorm11cão pedida não fôr 
pl'cstnda, ou jul~ada não satisfatoria. poderei o Conselho no
mear uma commissão t:le inquerito incumbida de esludn.r o 
caso e fazer um relatorio sohre nllc. A commissão de inqur-
rito Sé!'â formada tior tres membros e.snolh1dos pelo sccrctn
rjo gorai dn Lka. cfas Nações,. de uma lista de rcprcsentant.es 
de opol':irios. pnl.rões e pcssous indep1 adent~s de uns o flll 
b•os, orga:r:iizac!a PP.lo Departamento .. Para conslituição des::a 
lisln. nndu. p:.iiz indicar{i trl'!s nomos, obedMéndo áqur-llc m·1-
t01•io cio roprescnl.a1;ão. A commissúo ~e inquerit~. _após aprO·· 
fundado oxnmc dos factos observados in loco, r~dig1rá. uxri rc · 
lnt.orio 1~01 qnl' ;oon~if.t'llad sun~ oMervnoõcs. indic::mdo as .. mr.
didns neca~.so.rias parn sntisfazer no governo rl'.'claman 1.e. Esse 
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relatorio ind.icará ainda, se fôr caso disso, as sancções de or
dem eeonom1ca contra o go"·crno cu1pâdo, a serem postae em 
pratica pelos demais paizes. · 

Receoido o inquerito, deverá. o secretario geral da Liga 
' das NaC'ões communical-o a cada um dos governos ín'Leres

sados, fazendo ainda publicar aquelle documento. Dentro de 
um mez deverão esses governos declarar se aceitam, ou não, 
ns recommendações do relatorio da cômmissão de inque.rito· 
e, no .caso de não as ac(}eitar, se desejam submetter a questã;, 
á Côrie· Suprema de Justica In'ternacional da Liga. da.s NacúM .. 
Examinando o caso, poderá a Côrte Suprema. confirmar, emen
dar ou annullar as conelusões ou recommendações da com-· 
missão de inquerito; e, se ju~gar conveniente, indicar as eail
cc-ões de ordem economica. a. serem tomo.das pelos demais go
vernos contra. o paiz culpado. As decisões da Côrte são defi
nitivas e não petmittem appellacão. Se qualquer paiz não se 
,conformar, dentro do prazo que lhe tiver sido fixado, eoin as 
recommendaçpes da (!Offimissão de inquerito on da CôrLe Su
prem a, contra. elle poderá qualquer outro paiz tomar as me
didas ~onomieas de san~ão, indicadas naquelle l'elatorio 0'-1 
decisão. 'Em quulquer tempo, porém, póde o governo culpado 
informar ao Conselho de Administração que tomou as medida:!l 
nece.."'-"'3ria:i:. para se conformar, qJJ.er c9m as rer-0mmends
<;ões da Commissão de lnq.uerito, quer com as da. decisão do. 
Côrte Suprema; e póde ~olícit:ar d.o Conselho da Liga. da.s Na
ções que faça o seu seC!"etario g-era.l constitui!' uma commi&
.-,:io de inquerito' enr.a-r:tegada de verificalr essa aUego.cão . ôa 
lramit.es desse novo inquerito serão identicos aos do inque
rito acima re!-erido: e, se o relatorio da co~missão ou i. de
cisão da ·cõrte Suprema . forem !avor:i.veis, deverão ser su~ 
pen·sas as medidas de coacção economica toma'da~ pelos de-

•mais Govcrno5. 
Esoo regimen df) fisoalimoão não p6de de~x:u· de dar 

resultados efficazes, desde que sua· apPlicacão é deixada a<ls 
proprios interessados dirootos no ~xacto cum)[>-rilmento da.
auellas ohriga~ões inl erna~iona.~s . 

35 - A carta do trabalho ·~ Ao tempo em .que a. Com
missão desjgriada pelo . Conselho Supromo doa Alliados 'Para 
organizacão do pro.1eclo de legislação inter.nacional do t_raba
lho, se desineumbia. do seu mandato, dlveri:;as assooiaç<'es 
qperarias sa reuniam para. o estudo do mesmo as~uinpto. 
r:>esd<e -0 começo dil guerra pl'eoncu~vam-se. oom esse assum
pto as C1111sses trabalhadoras dos d1versoa pa.rzcs. Ern setem
bro de i9n, a Amcrican Federatión. of La.boi', que congrego. 
r.rn' suais fileh·as milhões de operarios americanos. adop~v.o. 
a seguinte resolução: 4:A ccmvenoilo da Mnerican Federcr11fl7~ 
o/ Labor, em vista do Congresso geral do. paz, que ·se reun~rtt 
~em du.,.ri-da no fim da gu·erra, doola.rn.-se prom.pta. e autoriza 
seu Consel110 Executivo a reuni·r em um me9mo. logar. parn 
o fim de combini»r as reclamacões n dívergem',1as dei cada 
povo; os representantes rdo tràbalho org:ani.zado de to(!Qa s.s 
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naç_ões. afim de fazer p_rQpostas e de toma.t' medidas ne;:;~~
sar1as pa1:a o .·restabelecimento das rela~ões fraternas a para 
a proteccao dos trabalhadores, est.abelccen-Oo assim as hases 
de uma paz · durãdôü~. i; 

A. essa primeira demonstt-ação opera.fia set;·uiu-sr em 
·1 f.16, a da conferenJfa. inter-alliat.la de Lced~, em que foi' ado
ptnda . uma resoluçu.o decl:tran<lo cru e <i:o Tratado da Paz que 

põrá-fi.m á guoerra actua.l <' (]lW a~segurará. a.os POV'OS a liber
~ade -e indcpemlencia polili~a o economica, deve igualmeni•' 
libertar da influencia dn eoneorrencia ea'pit.alisLi-0::1. il1ternaefo
nal e asse.gurar :'t classe op~rnria. de tortos os paizcs um mínimo 
de garantias ·de ordem moral e material, rela:tivas ao direito ao 
trabalho, ao direil.o syndicalistn. âs migracõ~s. aos seguros 
wciaes, á dura(Jão, á hygien~ cá segurança do trabalho>. 

ü\.nalogo movimento se manifestara entre o operariado dos 
imperios cent.Ms. .Nta conferencia de Stookholmo, reunida na 
primavera de 19i i, dirigiram os delegados das organizaçõ~~ 
syndicalistas a.Uernãs e austro-hungaras um telegramma a 
JotnrAu~. secretario da Confedcrncão Geral do 'l'raballlo, em 
Pl\ris, em que se dizia: <::A 1Coni'erencia saúda as decisi'.íes de 
Leeds, de julho- de HJ16, -como unfa iniciativa import:mt~ p:ira 
os inter.esses dos trabalhadores organizaãos de todos os paizP.s 
e como signa.l reconfortante de bõa vontade de acabar cO.t..'1 a 
divisão dos trab~l'hadores provocada pela 3'llen•:i::.. 

Nn reunião de Berna. em 111717, -0pcrarios dos impcrioti 
<>cutrae.s, em companhia de trabalhadores de paizes neuLros, · 
i·cnovaram nos mBsmos termos n. ordem cio <lia de J,cf.'d~ . :t 
qual mais uma vez foi consagrada pela conf.orcncia de Berna 
de •1918, nas vesveras do armistieio. A's aspiraoões -dos trab11-
lhadores, coneretizadas nesses documentos deu-se o nome rt0. 
earta d.o tralbalha. IDlentre> em pouco, a. esses votos .se juntavam 
os dos representantes dos syndicatos christãos reunido:; nrn 
Paris; e logo cada facção das diversas corr~ntes traba.lhist~:i 
tinha a sua carta especial de trabalho, onde se resumiam ª"' 
?lrincipaes reivindicMões de seu prot,'Tamm:l ele reformas f;11-

ciaes. 
O Pacto de Versalhes não podia. (iscapat• a essa .corrnnt.c 

de opinião. E nos prineipios geraes da mencionada parle XIII. 
relativa" ao trabalho:· lambem inscreveú a summüln dos prin
r.ipios reguladores daquelle rolcvant~ pro:Qlcma. Diz o texto 
do Tratado que as nações delle sign~La.ria.s rcconheoiam que as 
differencas de clima. dB costumes e de usos, ce opportuni
dades economieas e de tra<!ição industrial tornam difrieil attin
~ir, de modo immediato, absoluta uniformidade nas condiçõ~ 
do t.ra·ba.lho. Mas, persuadidas, .como estavam, de que n tra
balho nãt> deve ser eonsiderâdo urna simples mercadorio. pen
Fiavnm haver m<>thodos e principlo.s para 11 rcgulamentaeiiÃl 
das condições do trabalho que locias ti:i communidades indus
triaes deveriam adoptnr, tan~ qunnto '1lH1$ condições espe
ciaes .o permitissem. 
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Entre esses nleLhodos e pi-incipios estão alli expressa
:il:lente enumérados os seguintes: 1) o principio jlá. enun~ 
:cindo de que o trabalho não é pura . mercadoria; 2) o 
direito de nssociuçúo para todos os fins não contrarios 
á$ 1eil!, tanto pnra os assalariados como o ara os · patrões: 3 l 
o ipo31g8fllento aos traba.ih-adores de -um siUario (J'J.e ~hc.s asse
gure nivel de vida convénienie, de accórdo com as condições 
<!o tempo e de seu paiz; 4) a adopção do dia .de oito horas ou 
da semana de 48 horas, como ob,iectivo a ser atLingido em 
tooa parte onde não tenha ainda sido assegurado aos traba
lha.dores; 5) a adopção do repouso hebdomadario de 24 horas 
pelo menos, que deverá. ccmprehender o domingo, sempre que 
for possivel; 6) suppressão <lo trabalho das crianças e a obri
gação de adoptar quanto ao trabalho dos menores dos dous 

. sexos as limitnções necessarias para se lhes permiltir a con 
tinuação da · educação· e a segurançn de seu desenvolvimento 
physico; '7) o principio do salario igual pará trabalho de va
.lor igual; 8) as regras edictadas em cada paiz sobre convenções 
de trabalho lleverão assegurar um tratamento econon_iico equi
tativo . a todos os traôalhadores residentes legalmente no paiz; 
.9) cada Estado deverá organizar um serviço de inspe.eção, que 
comprehenderá as mulhêres, afim de· assegurar a applicação da 
lei e regulamentos de proteccão aos trabalhadores. 

36 - Trabalhos preliminares e ordem do dia da Con-
• fercncia - Provideneia.ndso o Trata® quanto á ·pit"lmeira 

reunião da Con1erenoia Internacional, que deveria realizllr-se 
em Washington, â.itlda. em t.919, instituiu uma. commissão in
ternacional <le organizaolio, composta de sete representant.es 
dos governos do cada um dos seguintes paiz.es : :Estados 
Unidos, Inglaterra, Fra~. Italia, Ja.J)ão, Belgica e Suissa. 
Nessa commissão 'f<>ram os Estados Unidos successivamenté 
representados pelo Sr. J. T. SHoTWELL, professor da Uni
versidade de .Columbia e pelo Sr. SAMUEL Go:MPERS; a Ingla
terra, .por Srn MALCOM DELEVJGNE; a França. pelo Sr . ARTHUn 
FoNTAPTE; a Italia., pelo Sr. Dr PALMA CAsTicr~toNE: o Japão . 
pelo Sr. M. OKA; a Belgíca, pelo professor E. MAHAIM; e 
a Suiasa, suooessivamente, pelo Sr. \V. RAPPARD, professot· 
da Universidade de Genebra, e pelo Sr. Su~zEI\. . 

- t ·ordem do dia desi~ad.a para a Oonferenc1a foi a se
guint~= 

· i) applicação do principio de S horas ou da semana. de 
48 horas· 2) cfuést~es rela.tivas aos meios de. prevenir o des
emprego' e ãe remediar suas coz.i.sequ~ncfa~; 3) o~ empiret?'o <lo 
mulheres: a) antes do parto, in~lus1ve a ql?-esta.o da mde:
mniza.ção :pela maternidade; b) durante a noite; e) nos tl'n
balhos insalubres; 5) ext&nsão e applicação das convt:ncões 
internacionaes adoptadas em Berna. em 19-0f>, sobre a mLcr

dicção -Oo emprego do pbosp.hmo bi·a·nco na f a.brfcação ele 
pbosphorqs. · 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/0912015 15: 12+ Página 124 de ~5 

SESSÃO EM 6 DE DEZEMBRO DE f920 

37 - Votos especiaes das delegações - Convém a.ssigna
lar que no ourso dos trabalhos da co.tnmissão organi~adora 
<lo projecto de regulamentnrão internacional do trabalho di
versos votos cspeciae_s foram apresentados por g(guma.s' das 
delegacões e adoP'tados pela commissão. Entre <JUtro5 me-
recem men~ão os seguinf.es; ' 

i) Voto das dde~açõos holga, franceza e italiana: 

. «A Commissão cmitle o volo de que, desde que seja pos,... 
s1vel, se estubclccn accôrdo !'ntro as :i.lt:j s pni'les contractán
tes para que a conJerenóa inlecnacional de legislação do tra
halho, sob n;:: auspi.cios ,·ia. Li:;a r.:1~ ~ações, n.nopte, nas con
ificões G.ue ,forem detcrminrrda~. re!'ioluçor.;.; com forç.n legal 
mternac1onal. l> 

2) · Voto das delegações belga, franceza e italiana 
<t"\.. Commissão eonsidcrando qun uma legislação interna- . 

c-ional do trahalho verdadeirn.mcn lc 1>ffienz não pódc sor es
tabelecida sem o eoncurso d~ todos os pai:r.es industrb.es, 
emitte o \'oto de que, aguardando-se Que a assignatura C.o 
Trata.do de Paz permitla a.ppellar-~e nara todo:> esses palze:;. 
a Conferencia da Pai cominuniqui~ á;; potencias neutras. u 
titulo de informação, o presente pro.ice.lo de c0ttvcnorLo auLc~ 
de o ndoptar definitivamente.> 

3) Voto da delegação franceza: 
~A Commissão exprime o voto de que as questões cspe

ciaes r.elativas ao minimo de vantangens a serem assegura.das 
aos marítimos dcwem cventualmcutc coustiLuir obj eclo de uma 
sessão especial ·<!a Conferencia Internacional ào Trabalho re
servada ao trabalho dos maritimos.:!> 

38 .,.- Trabalhos da commisaão organizadora - Merecem 
especial menção a a.ctividaàe e zelo c!a Commissão oi-gant
zadora da primeira confú1•e11c.:ia. m:rntcndo-sn cm consl!lnln 
eommunicnç:ão com os g-ovcl'nos o rouninclo os el€menli>s ne
cessarios ao bom c:s:ito dos trabalhos do congresso de Wnsh
ing~on. A partir de 14 de abril, seccederain-sc as reuniõc;;; 
da. cómmissão, começando . el.la po1' ti·acar os limites . á. propr-ia accão e encarregando o $!'. II . R. BUTLER; sem'etal'io 
adjunto do Ministerio do Trabalho do governo ing-1-cz. dü or;;a-

·nizar em Londres o sect"etarin.do, preparando. os questional'ios, 
,recolhendo da.cumentos, a.nalysa.ndo as respostas e assc-
1gurando a redacc.ão dos relatorios. onerosa tarefa a rrue o 
Sr. BuTLl.m deu prompto e cab:il desempenho .. Do· fi :i: !l 
de maio a commissão so reuniu em Londt•es, aclop lando os 
questionarias relativos aos, . cin6o assumptos da orclem do dfli 
consi.gnado. no Tratado de. Paz p[tra o pl'imeirn: e proximn 
Conferencia e n.pprovando os termos da circular enviada aos 
45. E stados mencir:in:i rio~ no nnnPxo ~io Pnc!o da I,ig-n das 
Nacõ'es. · · 
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A esse tempo, inaugtllt'ava a Commissão suas relações 
eom a I,iga. das Nações, prO<luran.<lo assentar as bases do pro
jeeto de departamento internaeiona.l do trabalho e a. formação 
da. lista dos doze paizes de maior importancíe. industrial CIUe 
são membros de direito da.quelle <lepartamento. As reuniões 
successivas, de 28 e 29 da judhlQ, em Paris, e .d~ 3i de julho 
a 5 de agosto, em Londres, foram emprega.das cm respondei.~ 
a differentes · indagaçõles de va.riog governos; na adopção de 
medidas urgentes, de accôrdo com o governo americano, na.ro. 
a convocai;.ão da eónferencis.; e na dliscussão dos projectos '<i~ 
relato.rios sobre as materias de sua ordem do dia, inclusive 
o preparo de um projecto de re~ímento jnte~no da mesma 
conferencia . • 

Por · fim, em 20 de agosto, resumiu a . Comniissão seus 
trabalhos e projectos em uma circular dirigida. ·a todos os 
governos int.eressados. · Tal é o .trecho mais importante deS!:ie 
4odUmento, que terá de futuro . grande importancía como 
fonte de . interpretaç~o das deci~s da. conf erencfa e dô de-:
partamento internacional do trabalho: · . . . 

illiscussão das questões que ·dizem .respeito á. se.., 
cção <io trabalho do ·Tratado. - Tem sido perguntado 
á Commissão se ás questões que dizem respeito á con
stituição da Qrganizacão Internacional do T·r::tbalho 
poderiam ser discutidas em Washington, ou se, ao 
contrario, ~6 poderiam ser submettidas á Conferencia, 
mediante .sua prévia. inscri~ção, se assim o deci~issc a. 
conferencia, ná vrdem do dia de IUJllla Conferenma pos
t.el'ior, conforme o art. · ·i02 do Tratado.~ 

A Commissão foi do· seguinte · parecer: 
~Nos termos do att . 400 do · Trat.a.do, a ordem do 

dia de cada sessáo"será, para o ful.uro, organizad.a :pelo 
conselho de administra~ão, que tem o dever de cxami
na1· todas as proposições que lhe forem submel.tidns por 
qualquer dos governos interessados . Nos termos do 
§ 3° do art . 402, póde a Conferencia decidir que 1odn 
questão partixular se-ja incluida. na ordem do dia da 
sessão seguinte . Quanto â sessão deste anno, a ordem 
do dia está fixada no annexo da convenção.<lo traba.lho .e 

· ·não parece possivel emprehender. no curso dessa ses
são, a discussão da propria convencão, emquanto ello. 
não fôr aceita por todos os Estados representados na 
Conferencia. Por outro la.do, pa.ra o fim de evitai- todo 
equivoco, .iulga a commissão necessttrio declarar que 
eonf.orme á decisão tloonada pelo 1eonselho Superior das 
Potencias Alliadas e Associad~s o communicada á All.e
manha antes da assignatura do Tratado de Paz. u. que
stão da. admissão da Allemanlla nn Organização lnter-· 
nacional do Trahalho, immediafomente após a Confo
rencia de Washington, serft inscripta. na ordenl do di:t; 
mas - como aliás so dá quanto a outras questões in~ 
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eluidas na ordem do dia - ess•t proµl>SLa de inseri
vr;ão nfio foi devida tl iniciativa da commissão do º'" -
ganizcção.> 

. ~s ulti~1os lrubalhos da eomrnissãn cunsistiram na or;;u-
1l_1zaçao da hs~a ~lo~ no,,e pai:t.es de mai01• impo1·tancía, p ~i.i-n r> 
f~m dà conséitmcao do Departamento . IntcrmicionaL Essa 
Ji~ta, ap(,s reiteradas communicações da com1ni.ssrto com o:; 
diversos governos, ficou assim formada: Estados "Uuido3 In
gJatet'ra, Fran~a, Allcmanha, Halia, Belgica, Japão, Suissa e 
Espanha. Tornou-se, porém, explfoito .que. se a Allcmanha 
tomasse parte 'ºª conferencia, teria seu Jogar 11essa Iistu, 
i:>endo nesse case exctuido o ultimo dos paizes ~Ili enume
rados. 

39 ......:... Convocação da Conferencia de Washington - A 
convocação da primeira reunião da conferencia ficaria a cargo 
do govemo norte-americano, auxiliado pela commissão acima 
.r~feripa. A U de agosto de 1919, dirigia o Departamento <le 
Estado daquelle governo aos governos dos demais paízcs o 
seguinte teiegramrna.: «0 Presidente -cros Est.ados Unidos, de 
aooôrdo com as disposições da 1Pa.rLc XIII do Tratado <le Pa"' 
assignado em Versalhes, o. 11 de junho de 1919, entre as 
potencias alliadas e associadas e a Allcmanha; n c·.om a au
toridade que lhe· foi conferida pelo Congrnsso, couvooa pelo 
presente a primeira reu.nião da Conferencia annual do tra
balho alli prcvi~ta, ·'()Iara se realizar em Washington cm ZO 
de o.utubro, ao meio-dia. O governo dos Estados Unidos rli-

1·ige a cada nação ,que é, ou for anteriormente a essa reunião, 
membro dà organiz.a.oão !ritcrnac.ional do trabalhO, ~onsti
t.uida peJo art. 387 do Tratado de Paz, convite ,pat'a enviar a 
Washington seus delegados e ouLros representantes com o 
fim d"e tomal'em parte na mesma conferencia:i;. · 

IV 

MARCHA DOS TRABALHOS 

40 - Inauguração da .Conferencia - A Conferencia ln~ 
wrr.adonal foi inaugurada. ás 11 e meia horas do. di.a.. 29 .de 
outubro, no saUto do honra do Palacio da Uriiãci I>anaimii-icana. 
am Wa~},lington. sob a presidencia do SR. W. B. WILSON, 
secretario do trabalho do governo nortc-amcr1cano. 

Abr-i'n.do os trabalhos da- confe:rencia, pl".oduziu o SR . 
. \VIL~ON um discurso notavel por sou dal!'ivi<lente bom senso. 
Depois dn dar em. nome do povo norto-am~ricano o .de se~ 
governo as boas vmdas aos d·eregados dos diversos paizes ah 
rcunidl's, i~x-primiu sua confia.nca nos bons resultados da Or
·ganiza.cã'o internacional criada l)elo •rratndo de Versalhes. A 
Questão du·3 relações entre pa~rões e operariC>Sy a do cquili
hrio entre o rendimento do serviço do trabalhador e o cui
da.do com sua protecção, a da distribuição eqUJitativa dos l)ro-
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<:.~elos . do tra.baiho, são questões essas de Lodos os Lempos . 
N rnguem pôde esperar que de um moment-o · para outro se 
e1;mstrúa o organfamo que nos ~ará. •passar do cháos, em que 
ainda nos enr.ontramos, para a JUstu;a, harmonia a felic idade 
universaes, a qu~ aspiramos. Devemos antes seguir o pro
cesso lent.o aconselhado pela experiencia, const:ruindo pedra 
sobre pedra, i·ejeitando o que é máo e conser:vando o aue ó 
bom . Não hasta eumi:nar o a,,gpecto material desses proble
mas. .Oas grand~ lutas das raiças humanas resultou · um es
lad9 em que o individuo póde . chegar · ·ao desenvolvimento 
rna1s completo de suas faculdades moraes e ao maximo de 
con:fôrt.o material 00mpativel com o bem estar da socie<la<lc. · 
Em · tudo iss.o, o factor principal é o proprio homem. Toda: 
ct;>n'Clu~ão~ o. que a conferen(}ia pudesse chegar sem levar de
v1damente em conta que os kabalbadores do mundo. são seres 
l)lumanos, bem vivos, animwdós 'de ~odas as esperanças e as
piracões poatas po1· . Deus no coração humano, falharia ao 
fim para que essa organização fôra insLiLuida. A conferencia 
realizava sva primeira r eun!!'io; sua obra estava inidmamente 
presa á sorte da Liça das Nações. Cumpria-lhe examinar e 
r 9solver os problemas in~9riptos em rua ordem do dia, espe-
1•ando todos que a reumao duraS$e o bastante Dura. o ca.bal 
desempenho daquella ta•efa. · · · . 

. 41 -· TrabalhQS preliminares - Logo -na· segtmd-a · ses
são tlaquelle mesmo dia, · apresentou FoNTAINE, em nome da 

· Comrnissão . de orgafü?:ar;:.ão, um relatório em que eram ex
. r>ostos os traba.lhos preparatorios daqueUa primeira reunião 
da conferencia. Além desse doc1~mento, offerecia-se um pro
,iecto de :regimenl~ .interno .. que deveria vigorar até a appro
'·nção do re~imenf.o definitivo, Aliás, no Trataido de Paz se 
haviam preiv1sto as linhas geraés da ntarcha. dos trabalhos da 
conferenc·ta. A vot.acão se faria por cabeca e nã-0 pôr delê
~·acão de cada: paiz, como se dá nas conferencias 'Cliplomat.ic:as. 
Essa circumstancia. imprimia á c,onferenicia internacional do 
trabalho um caracter parlamentar. !Para votacão das ma.terias 
constantes da ordem do . dia eram sempre nccessar:ios . dous 
terços dos delegado:; q110 tomassem parte na confereM1a, sende>, 
cm . taes casos' nominal a votaoão. :..4..1 r.onferencia poderia no
ln('ar ·as commissõP.~ especiaes que julgasse necessarias papa. 

··o estudo <ias questõ-es sujeitas ti sua considera-cão . . Nessa pri- . 
meira reunião foram designadas i 1 . coinmissê'es especine..-::, 
11ara exame dos seguint,es assumptos: projectos, verificacão 
de :poderes. pedidos de admissão, ·regimento interno, redacçã<>. 
horas de trabalho. pai?.es especiaes, desemprego. trabalho de 
mulhereíl, tra·balho de ctiancas e trabalhos insalubres. 

A~ primeiras . sossõcs da conferencia foram empréíradas 
no e.sludo de varias questões de ordem, perdendo-se .largo 
tPmpo, como succede a toda assembléa. numerosa, na d1scUJS-
3ãet de nssuniptos de importarioia secundaria. Deve-se, porém. 
levar em· conta a f'al~ de ·pratdca. parla.menta::- da .maiorja. 
dM delegados, motivando constantes adverteuo1as do presi
dente a varios · oradores;· cumprindo julgar com b:enevolen-



Cânara dos DepLtados - lmP'"esso em 28/0912015 15: 12 - Página 128 de 365 

S.ll:SSÃO EM 16 DE 'DEzin.mRO DÊ 1920 

d.I\ !J. e.ttitude das diversa~ t'epresentai;ões. Enormes foram <ts 
d1ffic.uldades que ellas tiveram de veucet', parai' catabelecm· 
o ne~·õ_rpo sobre. que~tõ~s ainda .dis~l.iidas e cm que estão 
env-0lv1i0os respeüa veis mteresses <le classes. Aliás tau to da 

· vart.e da:;; delegações opero rj a~; como das patronacs '.houve ge
ra;~mflnle as _melhores disposições para o entendimento, quu 
:1.fmal se . ve1~ a estabelecer, cada · qual cedendo um pouco, 
Vl'O ~011.0 pacis. em suas l>t~teTl!Çóes antngonica!;. Só cm de
te.rmmado unumt:nto t!~a. :c.~ncordia · iestevo 11a, immin·cncia 

do ser desfeita. Foi l~m uma das oc~asiões em que· se d:iscuLía 
a . . queslão do dia de <>ilo horai;. Os <ielegados pakonacs .fa-· 
r:1am uma certa resisLencia á udopcão desse principio con
..iuntamente ao ria . semana de . .\.8 horas. Os delegadlo-s opera
rias, julgando .que essa. e.1·a uma con,quisLa já as.Segurada nos 
µrincipaes paizes, flira de discussã:o, ameaçaram de rclira.1·-. ..;c 
collectivamente ·da conferencia, em signal de protieslo contrn 
a at.titude dos representantes industriaes. Dentro em pouco, 
porém, a dec.idida intervenção dos delegados governamcnt.at!s, 
em sua grande maioria fa.voravcis áquelln limi tação <le horas 
de trabalho, garantiu a •passagem <lo proj-ecto de conYenção, 
em quo fir..avam con~igna~os aquelles dous principiós. 

42 - Admissão dos delegados allemães e au~triacos -
A primeira questão discutida foi a admissão á. conferencia. 
das delegações allemã o austriaca. 1l1J Confer1mcia da: Paz re
solvôra . que a mat~ria fosse de11idi4a pela proi:iria coofere111~in. 
-Oo trabalho. O parecer da ~omm1ssao organizadora era fa
voravel ai essa admissão. Manifestou-se cont.rario o Sr . Gut
RIN. um dos delegados patror.aP.s francezes . Esta·va disposLo 
a acatar o parecer <la commissão, mas jul~nva :que o peus :i.
menlo do Conselho dos Alliàdos era que a aidmissão dos alh~
mães se desse no fim da conferencia P, não desde o sP.u ini
cio. Julgava que não se podiam supprimir da vida industrial e de 
toda. relação de povo a povoj nações de . mais de (',em milhões 
<le habitantes, reconhecendo que '{ira do interesse dos paizes 
l'epresentados na conferer.cia que as resoluções adontadas se 
a.pplicassem ·a todos -os povos, não deixando livres de appli
cal-as cerLas nações suas concorrentes. Ma!!, pensava, por ou-

-tro lado. que os interessea níío são t•tdo na vjda, que a questã.o 
de dinheiro não correspondia :i. liodas as a-spiracões df\ alma 
.human::. Era.. prer.iso . . estabelecer uma barreira .. entre .a bar
haria o a civilizacão. A conferencia- estava reunida• em um 
paiz .qu!? a.inda não ratificara a paz com a .Allema:~ha. N~<> 
se podiam verificar os · poderes dos delegaid_os a.llemae-". P-O~s 
não SP. conheciam as autoridades . em condicõt!s de ~conferir 
taPs poderes. A demora no reoeb1m~nto de. delegac~o . d·es!le 
paiz most.rar-lhes-ia que a. conferencia sabia fazer ~1s~mccao 
('ntre -0s viola-dores de t.rat.áidos e os defensores do direito. 

·Coube a JotJHAt.l'X, secretarh.1 da e. G. T . fra.nceza e de
legado operario do seu paiz, respo:ider, 'P..m nome. das d<:le
~ÇÕM operarias, ao alaque dç GUERJN. Os op_era.rios ·faziam 
questão de declarar que sentiam os mesmos cuidadoo pela. 
digntdade nacional. M"9, pe.nsal\ram qUe ra.i~s tle o~em 
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economia, bêI'ft como· de ordem moral, determinavam a acci~ 
tacão· das representações não só allemãs e· austríacas como 
de ~ua-lquer outro paiz, que desejasse pal'ticipat" da 'c.onfe
rene1:i. : P_ara co~provar_ essa. neeessidade, bastava considerar·. 
o prmc1p1-0 do dia <l.e oito horas. Como e::tigir applicação 
desse pI"incipio de pa.izes industria.as, oomo a Mlemanha n 
.t\~st.ria., se não tomassem . parte nos tirabalhos da conferen.
ma.? Ess~ ponto era tanto ma~s importante, quanto · noticia
vam O!:í JOrnaes que· nesses pa1zes os operarios estavam tra
balhando nove e dez horas diarias. Outro Illotiivo influente 
PaTa essa orientação das delegacões operarias, era a sua. leal 
~besiio. t\ J,iga das "N'açõ,es. Essa. nova. concepção de justiça 
lnte.rnac1onal trouxera um poU1Co de claridade á immensa dõr 
da guerra. Fõra para os traba.lhaidores um rec.onfôrto, dando 
a esperança •.de _que o mundo não tornaria. a assistir ao hor-

. rivel espectaculo daquelles ultimos annos. A admiSSão d.a. Al
lemanha era uma questão primo.l"diaL iPa.rtidaPios da justiíça, 
pediam os operarios aos representantes de to<las as nacões 
que ·viessem livremente <Useutir, sinceramente decidir e exe
('.utar com firme1Z34~os principios da legislação· internacional 
do trabalho. Outro modo.,.de ipr-0ceder da parte da ·conferencia 
desilludiria. amargamente aos trabalhadores do mundo inteiro 
e · ninguem poderia prever as conseq.uencias sociaes da. ex
pansão a todos os paizes da angustiª e mal estar reinantes 
XlM classes operarias de -certas nações. 

ú barão l\ln·on. nE:S PLA..i.""iCirns, falando em nome da dele
gação ~overnamental italiana, r.ollocou a questão em seus de
vidos termos. A divergencia. era apenas quanto ao momento 
da admjssão das· representacões. a.Uem;ãs e austriacais. Pa-
reeia que, tiendo éllas de ser. rec.ebidas. melhor seria que o 
fossem desde logo. Esse foi o ponto de vista que _pl"evaleeeu. 
O projecto da commissão foi votado unanimemente, oorn e:x
eepcão do delegado patronal . fl'ancez,. Grnm.m, que ao annun
ciar.:....so esse G:'esultado. exclamou: d'.' bem esse, senhores, o 
esplendido isolamento 1,. 
. . Mas, apezar dessa. resolução, não tomaram parte nos tra
lialh~ da. conferencia aquelles delega.dos. Em 3 de nóvéinbM, 
as organizações profissionae::: .. allemãs . tolegrn.phavam ao se
~etario geral da conferencia acolhendo calorosamente aquella 
decisio~ prevenindo, entretanto, que difficuldades ,na_ obtencão 
do passagem talvez imi;>edissem ·os delegados <los trabalhado
res desse pait de collabora·rem effectivamente no Congresso · 
de 'Vashington. Posteriormente. em 28 -do mesmo meu.. 
(\õmmu•nicava a delega'Çáo allemã que, no momento de em
barcar. sOubera, por informação do seeret;ario geral da. cc)Il
:fereneia, .que os txabalhos desta. esta.riam conoluidos · no fim 
do mez. Em taes condições, a viagem . se tornaria. inutil. Es
.ll'.lerava. porém, a; delegação que a .conferencia não to~asse 
~ma ausencia: motivada poi,- causas imprevistas, como s1gnal 
de má vontade. No curso dos ultimos dez annos a. !Nllemanha. 
diziBi o telesrammn <iaquella delegação, f~e_ra tudo qua0;w 
llle era poss1vel para o , progresso da sua legislação opera;na, 
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inclusive ó d~ todas as iCiuesLões del;al.idas ua conferencia. 
I~i;io tornava evidente que a auseucia da Allemanha nesses 
frabailhos não denotava de sua parLe dc-sintere.sse pelo que diz 
respeito ao bem estar das classes trabalhadoras.· Os sYD.di
t'.atos operarios allemãe.s seguiram com o maior interesse aa 
di$cussões <io Congresso ·de \Vashington e ma.nife:;;Lavam a. 
es~ranoa de que as naeões que cooperavam para a proteccão 
do trabalho. obtivessem o maior successo possível. A 13 
des;;e mesmo tnez, eommunicava o secretario geral da con'fe
rencia o texto do telegramma dirigido pelo governo ausbriaco 
ao governo american-0, affirmando que apezar de ser 1mpossi
vel a. ida da deléga.ção daquelle 'Paiz, pela impossil)ilidac!e da 
transporte, governo e operarios da Austria seguiam com o 
mais vivo interesse os trabalhos da conferencia de 'Vashin- · 
gton. 

~ 

Tambcm não tomaram parle na conferencia delegados 
governamentae~ e •patii.-ona.es norte-americano:;, em conse
qu~n~ia d'~ não. ratificação do tratado de paz pelos Esta.dos 
Vmrlos. Nao cte1xav:i de ser extranho que o governo encarre
gado de preparar a primeira reunião desse Congresso inter
nacional o que para o mesmo havia convor,ado . os . demais go-· 
veroos, estivesse impedido de nelle se fazer representar . . 
Compreh1mdendo e:.sa delicada situação e querendo dar uma. 
demonstração cte sympatbia· aos representant\es .ct·o tra
balhp e ~apitai do povo que a hospedava, .votou a conferencia. 
sõb pl'ôposta do delegaido italiano, harã-o MAYOR. DES PLACHES, 
uma mocão . de convite aos patrões e ope1·aI'ios americanos 
para enyiarem se.us represenlalntes áquelle certa.men. Esse 
g~-;;lo tiinha uma significa<.;ão de 'P'Ura genWeza, sabido como 
era que a opinião publica daquelle paiz, já trabalhada pela 
c,on'l'panha de ho! tilida.de a.o . presidente Wrr..soN, recebera 
com résêrVàs, senão mal disfarçada. hostilidade, a reunião 
da conferencia trabalhista de ·weishington. Excu.sado é dizer 
que aquelle eonvite não foi coITeSpon-dido, só tomand'O parte na 
conferencia o r~present.ante operario 'oorte-americano 
GoMPBRS, membro da commissão elaboro.dora do projecto de 
organização,internacional do trahalho. adopt.ado pelo Tratado 
dlJ Paz e da Commissão organizadoI'n da. Conferencia. 

Re~olvida a · questão · da Darticipacão da. Allemanha. a 
.. Alísfria .• restava decidir quanto. á repres.cin.tacl1o da Finlandia, 

· Luxemburg.(), São Domingos é Mexico. D<>..sses paizes. os tres 
uUimos não ihaviatn solicitado sua admissão á conferencia. 
Ouanto a estes o relatorio da commissi\o foi una.nimo em ne
gar a rapresantaoií<> a delegados pa trona<'s o operarios, uma 
vai nu(' stS .· os governos tinham compctencla pnra fa.zer 

· aQut'Uc pedido . 
. . Qua11to á Fitilandia, o cns;o C'l'll <'li verso. o ~çvorno ri~

lallclc:t aprMFln!.n.ra o pedido cm ro6'ra; mn.s. ·Mso pn.111. nito fn.z1a 
parte da Liga das Nncõlls. Era duvidoso ·aaber se, apezar di980. 
pocl-Oriti rep•r.senta.r-se na Conforcncin .. 

A Commissllo, ~xaminando osso caso, dividiu-se em duas 
cprrentos. A maioria era !o.voravol !'.\ admissão. Defendeu 

e. - Vol. XIII S!S 
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~sse po~1to de vJsta o !:elator, ~ALDESI, delega.do operario ita
hano. ::>ua a.rgumeuta()ao resuinm-se no seguinte: O Conselho 
Supremo dos. ~lliajos cntN~gára· á Conferencia. a solução do 
caso da parl·1c1paçao da Alle-manha e da Au.strta. Ora esses 
paizes não i'a.ziam parte da' Liga das Nações e foram aidmítti
_,dos .á _ conforcn~ia. Logo, nii:o ~ra válido o pr~ncipio de ser 
cond11;ao essencial p~ra. a.dm1ssao na~ Organiza:cão internacio-. 
na.J do . trabalho ª·qualidade de membro da ~iga das Nacões. 

·Mas, arnd_a · adm~Lll~1d_o que o exemplo .citado Iiã.o valesse; por 
ser ~special a s1t.ua.çao desses dous p-aizes, restava considerar 
que o' Conselho Su~)remo, recebendo o pedido da l"inlandia 
paro. coparticipar da conferencia do t.rahàlho, resolvera entre
s·ar a esta a resolução do caso. A decisão favoravel· qunnúo á. 
AUernanh_a e Austria prejulgara a questão. :A conferencia 
~inha competencia para 'iec.idíl-a. e · devia fa;-.el-o fa.voravel
n:iente ao .pedido 'cio governo finlandez. 

Res-pondeu a · ·essa argtllIXlenta.ção, -em longo e documentado 
discurso, o t•ela.tor ·da. minoria. da commissão, ·RO"WELL, dele
gario governamentàl do Canadá. Comecou salientando a. im
.portancía da quesUío, que correspondia á interpretação de um 
principio essencial para a organização internacional do tra
balho: saber quaes os paizes que della podem fazer parte. 
Uma deeisão crronea podia inquinar de nullidade os a<'.tos da 
conferencia, criando graves·· difficuldades fotu.ras . Diz o 
art. 387, do •.rratado da Paz, que os membros originarios da 
Liga · das Nações serãd membros origina.rios dli! · Or~nizacãc 
internacional do trabalho e dali por diante uma dessas qua
lidades importará forcosame.nte na outra.. Instit.ue assim o 
tratado dus:s oi·ganizacões intcrnacionaes quo Leem . entre si 
o!! Iacos mais estreitos, a Liga das Nações e a Organiza.cão 
do trabalho . A primeira ~ a que a maioria do mundo e · êsp~ 
cialmente as ma.s~as operarias de todos os paizes esperam. 
considerando-a como o melhor esforço até agora r.oncebi<io 
pelo espírito humano pnra regular, de modo pacifico, os ci:m
fliotos intiernacionaos e salva.r o mundo de uma repetrcão dos 
horrores da guerra. A -:oegunda, tendo intimes laicos com a. 
JJrimeira. é fundada na consi<feracão de que a pa~ mundial 
<lepende largamente das coudi<)ões dos trabalhadores em cada 
paiz; e de que ·Uma parto essencial a todo proi;rramma Que 
tiv13r como objecto assegu.rar n. paz do. mundo, é. constiluida .. 
· OÍ' uma -organizai;:uo inlcrnaciona.1 do trabalho que, por seu 
1.1rogramma e •por sun polilicn. de reforma. possa , eslia.b~leéér 
a naz induslrin1 entre as naçõe-~ pelas melhores condicõcs de 
<!Xistcncia das -chisses trabulhCLdoras. E' essencial, portanto, 

· pnra o sucCf.)SSo dessas duas grandeL org.ani?:aoõc.::; .au~ ne
nhuma incerteza ou ambiguidade hajn, quanto &o que diz 
rospcito ú crunlidnde de mombro da orE;'ani~acií.o. !Ali~~· e tra
tado foi minucioso quanto ti dêtlermmacao dos pa1zes que 
podem fnMr piu·tc <la Liga. Em sou a.rt. 1º estabelece que 
slio seus rnmnbr0.3 originados os paizes signatairios do pacto 
o os designaoos em nnnc::rn que, embora o não tivessem 
subscr.ipto, viessem a adherir sem reserva. áquelle pacto, me-
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~i:1;ntk ~mda declax:acão t:ntregue, <lentro de dous mezes, . ao 
o:>et:re r1~ o da L1g::i_· Se qualquer oul;ro paiz, não mencio
.~u~.o no annexo,. qi.uzer tornair-s~ membro cta Liga, ·é neces
"'ª~ 10, P~i.:a que se dê a sua a.dm1ssão, que por ~Ua se mani
festem iavoravel~enle dous terços dos membros da Liga, d~ 
monsLrandb o :pa1z P!JStulante ter sincera intenção de observar 
seus ~..9m~ro!lJ1ssos m~ernacionc.as. O que se conclue da:hí é 
.~ur;i _nu.o lla _outro me10, senão esse, de admí~s~o á Liga das. 

ª?oes. lndu:io.u ~m~em o trai.ado a ~ondlcao para. fazer 
i1~alddc dda. ºlpi.n1zaçao ln~ernaóonal do iraba1lho, qt.: c é a qua
ll a e, e .membro da Liga. 

:E c~1ve~ que, se a intent;ão dos redâctores do tratado d& 
frtl.z fosse d1:•ixar á con:ferenoia a solução desse problema, não 
ihe ,houvesse dado e::i:pressamente essa competencía enume
ranao esse ca~o .entre os que exigem dous tercos .para votacão. 
~omo tcvé o <m1dado de fazer quanto aos assumptos mais 
InJp":>rtantes ? 

O aL'gumento h ü;toricr! confirma. a. exactidã.o da these. Ao 
s~r . apr~s~nt~do o [1;:a.it'Clo de organfa<ição internacional do 
trabal-!lo ~a <.Jonferencia da Paz, o SI". BAl\NES, presidente da 
comm1ssao encanegada daquelle projecto discutindo exa.cta.
mente as condicoes exigidas para a qÚa.lidade de membro 
daquell.a organização, disseI"a o seguinte: ~s suas fronteiras 
(da organizacãç projectada) sáo as da Liga das Nações; Ti
vemos duas razões para assim proceder. Em primeiro logar, 
porque. a Liga das Nações vae · ter deveres .positivos, send() 
associada á vida quotidiana da communidade; dé.J:!Ois, por
que todas as Nucões da. Liga•".vão coUaborar. em umãô para o 
progresso industrial.:i; Resultará ·desse facto uma impressão 
favoravel nos meios operarias, porque se terá a impressão 
de que a Conferencia da Paz a.borda seriamente o problema 
do trabalho.~ E para a.inda tornar mais clara a · idéa da iden
i.idade da condição de membro das duas instituicões, propoz 
na sessão da Conforencia da ·Paz 8m. ROBERT BooEN ·a seguinte 
resolucão, unanimemente ap,llrovada: «A conferencia. auto
riza a commissão a fazer as alte1·ac;ões necessarias pa.ra. que. 
esta. Convenção seja conforme ao Pacto da Liga. das -Nações, 
no que diz respeito á admissão dos membros e a.o modo por 
que a.s nações . podem receber a qualidade . de membro.> Taes 
erarn os precedentes histori~os do arL 387 do tratado. Não 
aproveitava o argumento tirado da ~dmis,_são da. ~llemanb?- e. 
Austría . Esses paizes estavam em srtuaoao espeo1al .. Haviam 
assignado o tratadQ de pnz; e, embora não fazendo am4a pa.r~e 
da. Liga. das_ Nacões, ju.lgou-se q.ue para elles se devrn., abr1I' 
uma cxccpçao por motivos face1s de compre.h~n.der. E v~r
dade que o . convítz para. adhesão _fôra. dr;'1g1do n. Vl!.I'lO~ 
pnizcs que amda nao haviam adher1do ·á Liga das N~cõ~. 
mas na propria. communicaçüo se dizia que o oonyite f1c~r111 
sem' offúiLo, se esses paizes não hnnv!'sse.m adhcr1do á. T.1ga, 
no pl'azo previi:1to pelo art. 1º do tratndo . Quanto ao faoto 
do haver o Conselho !i?upren_io r~mettido â .Conferencia <i~ 
:rrabalho o pedido da Fmland1a, nao era decisivo o argumen 
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to, .deSde qu_e o ~nselho não tinha competencia para inter
. p~·e~r . as disposições do tratado. Havia, na realidadé, uma 
d!ff1culd~de nessa. int~r~retacão, manif~stada :Pela diverffE!n
c1a surg1da .na comm1ssao de admissão da ccnferencia. Nos 
termos do ar_t. 423 do Tratado de Paz, as questões dessa na
tureza d~ver1am. ser subme.ttidas á apreciação da corte Per
manent~ de Justica. Internacional. Concluindo a serie de seus 
argumentos, _propõe o delegado canadense que a Conferencia. 
~eclare !1ese3avel a. collaboracão da. Finlandia na organizaoão 
mterJ1ac1onal do trabalho .e reco:nmende á· attencão benevola 
d~ L1ga das Nacões a immediata admissão da Finlandia na. 
Liga, uma vez satisfeitas . as condições necessarias, convidan
do-.s~ desde logo os d.elegados fin!andezes a tomarem parte 
offlc1osamente nos debates da mesma· conferencia. 

· A discussão sobr.e esse assumpto apaixonou a assembléa, 
prolongando-se por duas sessões . Fallaram, defendendo o re
lat.orio · d~ maioria · da commissão, voN KocH (sueco), NEu
MANN (dina.marquez) , ÜASTBERG (norueguez), FRAJPONT . (bel
ga) STUART BuNNING ( ing lez) . Manifestaram-se favoraveis . 
30 pouto de vistã da .minoria. SIR MALGOM DELEVINGNE (in
glez), EsPIL (argentino) e CHRISTIE (canadense).· Afinat por 
accõrdo enf.re as duas correntes. aceitou-se a admissão dos 
delegados finiandezes, com direitos iguaes· aos <los delegados 
dos demais paizes que não fazem parte· da Liga das Nações, 
chamando-se a attencão dessa Liga pa:ra a necessidade dê de
finir claramente as condições de admissão á organização in
ternadonal do trabalho; e no c!lso . de ser a sua decisão .con
traria. ás conclusões do relatorio da maioria da cnmmiissão 
àe admissão, se · recorreria dessa decisão para · a Cõrte Supre
ma de Justiça inter-nacional. 

43 - Paizes sem delegação operaria - Alguns paizes só 
· se ha.víam íeito re:Dresentar por delegados governamenta~s. 

não enviando .delegados patronaes· ou operarios . Motivou esse. 
raeto uma reclamação dos delegados operados, consideran~o 
cnfraQl!ecida a situação da representação operaria, tanto mais 
Quanto··eada. governo tinha direito a. dous delegados. A· com
missão de reg_imento, estudando essa reelal'!la~o, . mo~f:rou 
que nella havia dous pontos a resolver . Pr1me1ro, ver1f1car 
se os governos t eem o direitõ'"de 'Só nõmear delegado·s gover
namentaes; segundo, que med~da pratica poder~a ~er contra 
isso emprega.da pela conferencia. Quanto ao pr1me1Fo .P~nto, 
réconheceu a e:ommissão que cada paiz tem, em prmc1p10, _a 
obrigação d~ enviar quaf.Fo <iel(,3g_ados. Mas, o. Tí'3;tado rta.o . 
previj pena.hdade pnra a. inexecuçao desse dever . E verdade 
quo o« § 2° do art. 39Q do Tratado determina. que, no caso 

' de um governo haver enviado sómente um dos dous <ielegadm; 
não officiaes, osse poder~ t?ma1· .parte nos trabalhos da con
'fel'encia, mas não t.erá d1re1~0 de voto. Mas, ~ssa. · regt'a. é de 
interpretação restricta. Praticamente, não ser111 reco .. mmendd~
davel privar os· delegados gOvernamentaes em qu~stao ~o t
reito de votar., Essa medida. teria o effeito ou de impedir cer-
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tos governos de participar da conferencia ou de fazer com. 
que elles nomeassem quatro delegados, qU<i de facto seriam 
todos governameFL~aes. Do inquerito a que a commissão pro
cedera. para ver1!1ear os motivos dessa falta, ha.via se che
gado á constatacao de que só razões transitarias levaram 
aquelles goveri:ios .ª assim proceder. Alguns (.Uruguay, Por
tugal e Rumam~) Julgara,m não terem tempo os delegados de 
cheg~r a Wa·9hmgton; outros (Colombia, Equador Sião e 
Per~ia) declarax:agi não pos~uir organizações· patronaes e ope
rarias e~ ~o_od1<;oes de des1gn~r delegados; outros (São ·Sal
vador). d1r1g1ram-se ás organizações syndicaes mais repre
senta~1vas ~as classes e essas orga~izacõJS não responderam 
ou . X!ªº qu1zeram fazer aquella. cles1gnaçao. A Republica do 
mn.t1 _sieclarou. qJ.?.e, sendo um paiz agricola., não possuía as
soinaçoes prof1.ss1onaos, nem. patronaes nem operarias, nem 
havia esperaneas de vel-as tão cedo forma-Oas. Só lhe inte
Mssava a questão do desempz.-êgo, enviando po1· isso o seu 
ministro MoMVlA, que tomaria pari.e na confe•encia. ad audi
endum. 

44 - Delegação operaria japoneza - Em· nome das di
versas deleg-acões operarias, jusf.ifieou o representante belga, 
MERTENS, um protesto contra o modo pelo qual fôra escolhido 
o delegado dos operarios japonezes, por estar o processo se
€Uido nessa. escolha em desaccôrdo -com o Tratado de Paz e 
ser contrario á liberdade syndical. O direito de livre asso
ciacão é. reco,nhecido no mundo inteiro e a prova. disso estava 
na. presenoa das diversas. delegaçól:!s dos tràbalhadores que 
tomavam part.e nos estudos e decisões da conferencia, em pé 
de .igualdade com as delega.cões patronaes. No Japão, não re-

. conhecem as leis aos operarias o direito de se associarem 
para defesa de seus · interesses profissionaes e . me1bora da 
propria condição. Ninguem pensava em se oppôr á admissão 
do representante japonez, apezar de irregularmente nomeado. 
Apenas se pretendia chamar a attenção da. conferencia para 
essa. anomalia, pedindo sua intervenção junto ao governo ja
ponéz para' que nesse paiz. como nos demais membros da Liga 
das Nações, a liberdade de associação fosse escrupulosamente 
aàmitlida e respeitada. • 
. .. 45 ,...,... Delegado operario argentino - Tam!lem susc?tou 
larga di13cussão a admis.são do delegado operar10 argentino. 
~..\ União Syndicalista Internacional, por carta de 1 º de nov~
bro, dirigida á Commissão de verificação de . poderes, . dlZla 
11aver recebido communicacão da Federação dos Syndica.tos 
Operarios da Argentina, representand? 80. poo operarios or
ganfa:âdos, em que se prov~va haver sido feita a nomeação do 
delego.do operat'io desse pa1z, em desaccôrdo com o art. 389 dt.~ 
Trato.do de Paz, uma vez que o governo não consultara. a.quella 
Federa~ão, que é a mais representativa do paiz. O relatorio 
d~ commissiio de veriíicacão de poderes, deI>ois d;e reprodu-
2ir as rnzões dos delegados governamentaes argentinos, esola
re('.eu o modo por que os factos se haviam passado: O de1ega-
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do op~ra~io i'ôra escolhido de ªccôrdo com a associação <los 
ferroy1ar10~ ~<A Fr~ternidad>. Essa assooiacão operaria · era 
a mais a;ntlga do p1hz; contava mais de 15. 000 membros, com
prehend1a maís de DO o/'o dos ferrovia.rios, e era « in.corpora
da>, de_ accórdo c~m a lei do paiz. Havia alli tambem uma 
federacao de synd1cat-0s operarios representando aliguma.s in
dustrias, cujo ef!ectivo 'parecia incerto. Na Arg_entina Dão ha 
lei especial sobre syndicatos proíissionaes. Allegavam os de
legado::; ·argentinos que a <Fraternidad> era a unica associa
ção representativa dos trabalhadores de todo o paiz e a unica 
que t.inha resp.onsabilidades perante o governo. · O que de 
t~do isso · parecia re8ultar era que, na Argentina, ·não exifltia 
organizacão operaria representativa da. ma.ioriar da classe. Em 
taes com;iicões, . seria .recommendavel que a escolha se íitesse 
de accôrdo. tanto quanto possível, com . tOdas as ·associações 
de trabalhadores. Isso não importava numa reprovação ao 
acto <lo governo . argentino, pensando a comrnissão que de-via 
se.r recebido o seu delegado operado. Valeria porém como. 
uma recommendacão para todos os pai.zes onde não estivesse 
sufficienternente desenvolvido o syndicalismo. 

· Combateu o parecer da commissão o <lelegado ~erario 
hollandez OUDGEEST. Affirmon, como secretario da Uniao Syn" 
dicaHsta Internacional, que recebera à prova de ·cotização de 
80.000 membros da sociedade reclamante, o ·que demonst.rava 
ser esse o nume.ro de membros da . Federacão. Ex:istia ella 
hnvia mais de dez annos e comprehendia operarios · -Oa in
dustria e do commercio e tambem trabalhadore~ de portos e 
maritimos. Mantinha, no momento, dois delegados, o seu se
cretario e thesoureiro, numa viagem de estudo d;;.s principaes 
organ,izacões syndiçalistas da. E~rop~. Pouco iiíltior:tava. que 
eHa. não fosse registrada, ou nao tivesse personalidade JU
ridica. O Tratado de . Paz não exigia essa condição para a 
consulta . . Na Conferel}cia mes,no ~istial!l delegados, indica
dos por importantes assOêiacões não registradas, como o de
legado belga :MERTENS e o proprio orador, que era presidente: 
do Syndicato Céntral da. Rollanda, não tendo essa associacão 
personalidade juridica. Na Franca; os Syndic.~tos . Qhristãos 
baviam protestado contra o facto de ser escolh1do um repre
sentante indicado pela confederação Geral. do Trabalho;. o 
go-verno indeferiu essa reclamação, pelo_mot1vo .de ser . maior . 
. o. numero de ·membros · dessa confederacao. . · 

· ·Tambein se ·manifestou contrario á admissão do delegado 
argentino o delegado operario francez JouHAUX: . . Defen~éram · 
o pareoer· ..clá commissãQ não só o representante operar10 ar
gentitlo B.\UNO, cuja- situação era. contestadà, como o delega
do governamental do mesmo paiz, ANASTASI, e o.· delegado go
vernamental uruguayo. VA"EJ~ . .:1\. Conf~re,:n~1a, _ por fi~, 
l\1>Pr9you o pateoer da. - ~oornm1ssao <le ver1f10a9ao de po-
deres. 

46 - · .Trabalho agrícola - A regulamentnc~o ·do tr~bal'.ho 
agrioola. não fôra incluidn , na. · ordem dp. dia da. pl'unen:a 
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r.euni!io da Conferencia, •nat~ir:i:lmenl.e ~evido ao .prO'pu.si:c 
de começar. pelos ponto:i mais· importantes <.> geraes da re .. 
f.~l_amcntar;üo do úrabalho, sobre os quaes já havendo dispo
sJçoe.s regulamentadoras de leis nacionaes, seria relativa
mente t'acil obter um accOrdo ent.re os varios interesses em 
Jogo. A quest_ão do ltaballho agri.cola foi levim1l.ada pelo d'e
Iegado opera.rio ·espanhol CABALLERO, propondo a inscripção 
daque(ic assurnpt.o na; ordem do dia da proxima reunião da. 
Confer!'!ncia, devendo ser elle encarado especialmente quan.to 
a.os s1:1guintes aspectos: a) trabalho das -mulheres e das 
cria.nca!:-: b) o desempi::ego o SClus remedios; e) bases para 
~o·ntraeitvs d~ a<rrendamento; . àJ necessidade de pastagens 
t~ommur1s ; P. ) cultura. scicutifica obrigatoria da terra; f) acci
dente·s e doenças dos trab::i.lhadorc.s agrícolas. 

Apoiaram essa moção, ao ser discutida, JoUHAUX e •01 
PALMA OASTror,JONE. Dis$n o p.Timeiro que a Conferencia não 
podfa deixar de approval-a. uma vez que, em Paris, na Con
ferenc:" Intcrnacio·na.I do Tnlb:xlho, havia se ligad<l umn. itn
porlan.~ia especial ús questõe!:t agricolas e fõra. em grande 
parit.c •levído a esse's p.roblemas que ·dous delegados haviam 
sido da elos aos governos . Confirmou o segundo que essa 
questã.v fóra obj~cto de longa discussão no seia da commis
'São enea.uegarfa do projecto de organizacão internacional do 

· trabalho, e, só pelo desejo de ver attendidos os interreases dos 
trabalhado•·es ag:ricolas, concordara. essa commissão em C()n
cede;,· uma dupla repres~ntação aos governos, esperando-se 
que ~s~C>s irepri;senlantes cuidariam dos interesses daquella. 
c1assc· de operarios. Ha, realmente, urge.meia em garantir es
se'S inLci·csses. E' preciso defendnr os assalariados indus
friaes eonL'rn a po:isivcl invasão da parte dos trabafüadores 
:igricolas, no caso de não ser amparada a situação destes ul
timôs. A Conferencia t.inha o deYer de preoccupar--se com o 
hem e,,t.ar geral da sociedade e não sómente com a situação 
desta <111 daquella classe de trabalharlO'f'es. Após longo debate 
sobre a composição da futuro ordem do dia.. decide a Confe
rench não especializar as c1uestões que a. devessem formar, 
deb::anrlo ess':> cuidado ao Departamento · Initernacional do 
Traba.1.ho. 

47 ..,...., Trabalhos maritimos - Em relação aos -trabalhos 
ma-rÍlimOS propo7. JoUHAUX. em nome da.c; delegações Opera
rias, que 'o l)epartamento Jntcrnaciona.l do Trabalho _f1cas!!e 
encarregado de · convocar, no mais llreve prazo. uma sess!lo 
especial da Conferencia. para o estudo da. reguJamentação 
do trahalho nas industrias (lo~ transpor·tes por mar. Por ou
tro lado. fez o governo francez conhecer o seu ,dosejo da con
\'OCa<:.áo dr. uma reunião especial da confercnc1a com o ·fl'\~s
mo objectivo e applicação da lei df- oito ho-ras, propondo ain
da a criação de uma seccão l'spec1al do Departament.o fntor
nncional do Trabnllio. ,encarreg~d:; dl'sses ostu~.os. Quanto a 
este ultimo ponlo, foi a com~1s.suo d2 proposições de pnrç
cer que sú o Conselho de A~m1mstraçao do D'epartamento ti-
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nha competencia para decidir. !Mas, quanto á primeira parte, 
cop.c2rdavam ~s .Pr,..opo~tas co~ _o vot.o formQ.ladó pela Com
nu.ssao de Iegislacao mternac1onal da Conferencia -da Paz, 
no S!lntido de ser deixada a. _y.ma reunião ~f'pecia.l da. confe
.t·enc1a. do trabalho a resolucao daquella maiteria. Essa re

. união· devia. ser preparada Pelo Consel'ho de a<lministrac.ão do 
Departamento internacional, . obedecendo aos mesmos estatu
tos e ·regras das demais sessões . A oonferencia, de a.ccôrdo 
com., esse parecer, adop.tou a resolução de inaerever -na ordem 
do odia de uma conferencia especial a regulamentado do tra-
balho marítimo. · 

48 ,_ lns;pecção do trabalho _:. Os · inspectorei:1 de tra.
lJalho que assistiam á conferencia, com~J conselheiros teobni'
cos de varias delegacões. fizeram um.:t reunião t:fPeci~. para 
o estudo dos tneios de uniformização dos methodos da fisca
lizacão e inSPe~ão do trabalho nos .differentcs paizes. Só 
'l)ela uniíormizfação desses ciethodos s~rá. possível ·proceder 
com vantagem -á. coml)A.ta.c;ão dos resultados obtidos. Ficou 

. decidido .que, •por óccasião de cada uma das ses9ôes da con-
ferencia, fitessem os inspectores a ella assistentes uma. re
:união, para dar ~ necessaria continuidade a esses esforcos. 
Utna commissão directora provisoria i'oi Jogo constituida para 
eooaminib.a.r naquelle 'Sentido os traba.ihos dos inSp·ectores; 
della fazendo ~te os seguintes representantes <la inspecção 
oíficial: BEL'.LHOUSE (Inglaterra), SoKAL (1Polonia), Sra. HEs
SELGREN (Suecia), Da. WroMANN (Suissa.) e BoULlN (Franca) . 

.\9 - Conselho de Administração do Depat1amento 
Internacional - ·A composição,, do· ·-conselho de Adminis
tràeão do Departamento . Internacional do Tmibatho suscit0o.u 
uma larga. discussã.'O entre Qlgumas delegações . Estabelecera 
o Tratado de Paz, em seu ll.I't. · 393, que ·dos 12 membros que 
devem representar os governos naquelle conselho, oito seriam 
nomeados .pelos paiz•es d.e maior importancia industrial; e os 
4 l'estantes, ·pelos paizes designados pelos delegados gover
rui.mentaes dos ipaiz.es re.presentados na conferenofa. éom ex.: 
clusão dos delegados dos oito paizes acima. .'fá vimos que 
esses· oito paizes, - membros de direito do Departamento In
ternacional do Traoalho, foram os Estados ·Unjdos, Inglaterra., 
França, :A.llemanhà, Ita.lia, . Belgica, Japão, Russia e Espanha, 
devendo este ultimo ser. ex-Oluido no caso da entrada· da .Alle
manha n:lquelle ·conselho . 

· A 23 de novembro realiztllu-se a reunião dos delega.dos 
governamen'taes para procederem ' áquel~ escolha. Tomaram 
-parte na reu.nião -delegados dos 27 paizies seguintes: A,frica 
do Sul, Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Golombia, Dina
marca, Equador. Espànha, Finlandiâ, Grecia. Guatemala Hol
landa, India, Nica::-agua,. Noruega, Panamá. tPerú, Polonia., 
Portugal, Rumanial Servia, Sião, Suecia, Tcheco-Slov'Jq,uia, 
Urugua;y e Veqezue1a. O resultado <lo escrutinio foi a indicacão 
dos seguintes paizes: · E~panha, Argentina, Canadá., e Polonia, 
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Pôr 29, 26, 20 e '16 votos respectiva.mente. lPara prevenir o caso 
de ler o Conselho Supremo dos Alliados ou o Conselho úa 
Liga das Nações ·de pr.ovêr <á vacancia. de qualquer logar, foi 
c;tesignado um Estado supplente, recahindo a índicA,ção na Di-
namaI"ca. · 

Depois de proclamado esse resultado pelo presidente da 
Conferencia, apresentou o delegado cubano, Jus-rrL, cm nome 
de todas as delegaeões la.iino-.'lllle1·t.}anas, um protesto, em 
que, depois de manifestarem .ma .~atisfacão pela· entrada da 
Argentina no ·conselho de administt~.ão do Depr.l.I'tamento 
Internacional do Trabalho, expunham os motivos de suas 
queixas contr.a o modo por q:rn l'!:>ra {;omposto aquellc con
selho. A orgooizacão internaciooo.l do trabalhP devia t.er o 
fim de as.segurar a paz do mundo, sobre a base da justica !:ío
cial. o systema de nomeacão dos vinte e qua!To membros do 
cons·elho director dessa organizacão, dever.á. SI) ell:i quizer ef
.(ectivamente manter o fim internacional que lhe. é proposto. 
r€:partir equitativamente ae forcas e. influencias da orga1li7.a
ção e representar do. modo mais racional e justo todos os gru
pos de nações e interessee de que depende o successo da con
iferencia. A justiça necessaria, baseada na razão e discrecão, 
parecia mOGtrar que não se prestara bast.ante attenção a esse 
facto: que das vinte e quatro cadeiras do <ionselho . .de admi
nistracão, vinte e tres haviam sido dadas ás nações da Europa, 
aos Estados Unidos e ao Japão, só se tendo deixado um logar 
para os pai.zes da Ameriea latina. Essa divisão, !lem levar 
em eonta. os motivos que a inspiraram ou o processo nella 
segUido, era evidentemente contraria.' ao espirito de justica 
que sempre devêra existir onde quer que se acha5sem em 
jogo interP.sses internacionaes. Cumpria not.3.r que esse grupo 
de vtnte nações, ocr.upante de uma parte da America. do Norte. 
das Antilhas, da América Central e da Amarica do Sul. era 1um 
:tactor de cóns]deravel importancia e qut'.' tndos os dias augmen
tava. de valor, tanto sob o :ponto de vist3 't)olitieo, como sob o 
económico -ou i·ndustrial, de modo que não J)Odia ser dada o\lma 
razão satisfatoria ao facto de lhe ter sido reservado só um 
Iogar no Conselho de Administração do Departamento Interna
eional do Trabalho.. Terminnv:i. n protesto manifestando o• 
sentimentos de pezar das necões latino-americanas por essa 
iriJu'stlca, com n esperan(la de que mais tarde pudesse ella ser 
reparada. 

A's consideraeões desse protesto a.ccrescentou, em diseurl':o, 
o delegl:ldo do Equador, GARCIA, que dos 120 membros das di
versas commissões da ce>nferencia, 100 eram europeus, dois 
pertencentes á Arnerica Latin::i. e os rílstantes repartidos pelos 
demais ·paizes. Se as cousas assim se passaram, quan<:lo a con
ferencia se reunia em ter!'a americana, era de esperai.' que, 
nas proximus reuniões a se reafünrem na Europa, dos 2·1 mem
bros do com;elho de administração e dos 120 membros d.as 
commissões espéc.iaes, todos f<>ssem europeus. ·Pareciam, por-
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tanto. jnslas as considerações do Sr. RowE:L:L ·de que a confe
rcm~ia .não- era. um negocio purarnente europeu,· mas um ne
gocio mlerna.cional. Os · fa.ctos demonstravam n. sinceridãde 
de.sse, asser.to .. 

v. / 

HORAS Dt TRABALHO 

50 - Parecer da Commissão de Organização - A limita
ção do dia do trabalho era o prob1ema mnis importante da 
ordem dú dia da Conferencia de Washington. Suscitou nat.n
ralinente uma larga discussão, durante a <11lfll foram · expo-stos 
os principa~s .argumentos das diversas eseolns economicas 
acer-ça desse problema. Acompanhando o debate travado no 
seio da. ('..onferencia, reproduziremos apenas as Unhas geracs 
da discussão, aproveitando as con!ribuicões mais oríg-innes 
trazidas pelos díversos ora~ore.s. ' 

Eut.rc os trabalhos · preparatorio-s da· Com m issão Organi
zo dora da Conferenda r.stava o e8tudo dessa questão. ESsa. 
commissão, apresentando urn pro,jecto de regulamentacão in
ternacional da limitação do dia e da semana do trabalho, fel~o 
acornpanbar dum longo relatorio onde o assumplo ficara lar...:.. 
gamenlti e:xplanado. Referiremos os dados princ1p'aes dessfl 
relatorio, o , 11ual tem grande valor para o estudo das con
clusões. da Conferencia. O p:rojecto implicava o pl'incipio da 
semana de 48 horas, ·propondo a Commissão a adopção desse 
principio, de preferencia ao do · dia de oito horas. por dous 
motivos: Em primeiro Jogar, porque d~b:ava mais elastici
àade á distrib\lição das horas d~ trabalho· e f:lcilit.nva a ado
poão <:lo meio dfa ou mesmo de um dia inteiro de féria, nô sab
bado, ou e.m qualqúer outro dia de trabalho. permittinclo for~ 
:r.ecel' mais de oito horas nos outros dias da semana. Em se
gundo Ioga<', porque permittia assegurar um dia de descanso 
na semana, o que não se obteria _com o princip io elo <lia de 
oito horas·. E' evidente que. qualquet' que se.ia o principio 
adaptado tornar-se-ão tt.ecessarias. · m'odificaoões. ao menos 
rictualmente. para ·certas industrias e categorias de trabalho. 
E' essa uma questão -de mn:x:ima importancia. A simples acei
tação . .do dia. de oito horas, se deixa-a maior liberdade a ·cada 
Estado para conceder Jerogacões qtie lhe parecam justificá
veis por $Ua situaoão particular, não preenehotia o fim para 
que. foi instittiida n 0I'ganizacão rntcrnaoionnl do Trabalho. 
Deve-se rcconheeet', todavia. que o estudo da ·questão está 
ainda ltrnito pouce adeantado nos diff<-..rentes paizes indus
triaes para que se possam precisar as particulari®,_des e li
mites dessas modificacões. Entendeu unicamente. a 'Commis
são de propor, numa forma geral. as condicões que parecessem 
ju!ltificar uma excepcão ao principio da semana de 48 horas 
a os limitP.s gP.raes em que devem razoavelmente mnnter-sc as 
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derogacões a e.sse principio. Com() os differentes governos já 
adquiriram uma certa c:.pcriencia na 12pplícar,fio dessas dis
posições, era de esperar\ que uma Confen\ncfa posterfor pu
éessc pr(>cisar aquelles limites. B.ecommenctavu-sc :i. Confe
rencia convidar o DepnrLamcnto Internacional do Trabalho a 
Tffoscguir nos inquer-itos sobre esse assnmplo para elaborar 
oppor lunnrncnfc um relatorio a. es::>e rospei lo . 

. 51 - Industrias de trabalho continuo - O caso mais un
port::tnte sobre que a Conferencia teria de decidir cm ·o das 
)ndustrias de trabalho contínuo, isfo (!, das que por conse
quencia do SL1a pror>t'ia naturazn I)!'Ccisani manter o scrvico, 
sem interrupção, dura.nt.e sete dias por semana. E' de uso 
no~sas industrias empregar turmas sn;e;cc~siv:::r.s, i rabulhàndo 
sete dias DOr s·cmana. O Lrnlrnlho nos nlLos forníJs e nas fun
dições de ferro representa urn caso typico desse genero. Pa
rece realment.c ml1Ho diffici.I limitar avlnalmcnt.c o l.raba
ltii) a. ·'IS horns por semana nessas indus!.rin8 por meio de uma 
ncção 1nternncional e devem-se aulorizur derog-ações. Seria 
Dreciso para limitar o tràbalho de carl:l. opcrario a seis dias 
por semana reorganizar a industria pela r1wmai;.ão de tul'
mas supplementares ou por qualquer ontro modo. Essa re
organização .iá foi effccluac:la cm certos casos. como, por 
exemplo, no forneciin'ento de electricidade e g-az em algumas e\ . . 
dades da: Inglaterra. Parn generalizai-a. fônl preciso dispor de 
mão de obra mais abundante, cumprindo ainda resolver outras 
difficuldades. A Commissão julga, no emtanto, que ei;sn. 
C{UOstão exige umn solui;;âo urgente. o.fim de que o beneficio 
do descanso semanal (é esse um dos pri.ncipios aceitos pelo 
1':ratado de Paz) possa ser àssegurado nos opet'arios dessas 
industrias. Em muitos casos, esses operarias já obtiveram 
certo numcrp de dias de ferias, no curso do anno e está en
tendido nntnralmente que ellea nã'.l serão attingidos pela· di
minuição do numero de ·horas por semana, que se propõ'e. 

Ex::i.minou a Commissão a possibilidade de tecommendar 
que a duração do trabalho de u•ma turma nas industrias de 
trabalho continuo, fosse limitada a oito horas. Admittia, en
tretm1to, ClllC cm certos casos (por exemplo para e. diruccão 
de macbinas de cxtraccií.o nas miuus) t\ duracão do trO.bcLlno 
variasse ~é-frnndo a intensidade do st>rviço; reduzindo-se 
durante as horas de 11.ctividnde inlonsa, quando ns machin:is 
funccionam sem parar, e prolongnndo-se durante a noite, 
quanao o trabalho é muito menos abundante. Quanao os opc;
rnrios passam periodicamente de uma turma a outra ... anm 
d .• assumirem alternadamente seu trabo.Iho durante o aia r 
durante a noite, effeotua-se gern.imento a passagem suppr1-
mindo-se uma turma e prolongando-se respeotivamente a du
ração do servico . de. uma ou de varfas turmas. Reoommen
<lava, pois, a Commissão que nessas industrias a duràção do 
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trabalho não e'Ccedesse de ·50 horas por semana em média, 
dentro de um mez ou de período menor. 

Importava igua!niente -examinar a sitüaéão dos o~ra
rios, como mestres, o pessoal de. caldeiras e de concertos ou 
aquelles cujo empreg<> é intei'mittente ou muito ra.tipnte. 
que dev-em, por forca de suas func,;ões, fornecer um Sérvicc 
antes e após as horas ordinarias de trabalho. O annexo B no 
:Projecto de convenção (1) enumerava esses casos, basean
do-se nas informações prestadas á. Commissão. Essa lista er .i 
talvez incompleta· e a Conferencia receberia, sem duvida, in
formacões complementares. Os sa.'larios ·-0os operarios alli vi
sados eram ·geralmente estabeleeidos levando-se em conta. o 

··caracter excepc•.onal do trabalho dellés. Import2va todavia fi
nr um certo limite ao numero de horas que delles se pu
desse exigir; propunha a Commissão a eifra maxima de 6C 
por semana. ~ · 

52 - Horas supplementares - A ultima. e mais impor
tante· questão a resolver era a das horas suPP'lementares. .Na 
pratica actual, podem ellas. ser divididas em duas categorias : 

a) Horas supplementar'es justificadas pelas condições es
peoiaes da industria. A Ccmunissão fazia uin resumo deUa!! 
no annc:xu C ao 'Pl'Ojecto de corivençãio (3) . Nessa categoria 

( 1) QUADI\O B. - Cate(J&ri.a de pessoas emp'l'e(Jo.das em 
trabalhos qommwns na 'maior parte das industrias susceptiveis 
áe estarem isentas da limitação áe 4.8 horas, p01- motivo da.<; 
condições especiaes dos séus serviços: a pessoas obrigadas a 
se apreSéntàrexn antes da hora normal ao e'omeco do tra
balho ou a permanecerem depois dp fim do dia, :notadamente 
o pessoal das caldeiras, os mechanicos, electrioistas, · lubrifi
cadores e físcaes; b} pessoas obrigadas a se apresentarem cedo 
para o prepal'O de materia.es, giaxeiros e apontadores, notada
mente os preparadores da lwedura .na padal'ia, os ajudantes 
de moldador nas fundicões; e) pessoal de aonservacão e de 
concertos; d) os chimicos nos laboratorios, o pessoal empregirdo 
em pesquizas e analyses; e) serviço de fornos, inelusive o 
pessoal das retortas, o pessoal das usinas de gaz; f) os co-

.. zedores que. trabalham de modo continuo· nos serviços·· em· que 
o cozim·ento exige varias dias, o pessoal dos fornos e estufas; , 
o) os vigilantes nocturnos e diurnos, fiscaes, agulheiros de 
t.a:minhos de ferro e de usina. 

(2) QUADRO e. - a)· Industrias em que- se prodnzem regu
larmente em certas estações periodos de Mtividade intensa: 
por e.x:emplo: fabricação de aguas gazosas, engarrafamento de 
cerveja, impressão e encadernação, preparo de nlimentos, i;na.1-
ta..gem, fabricacão de gelo, expurgo e escolha. de sementes, 
fabricação ou concerto de machinas ou instrumentos agrioolas, 
fabricaçiio de adubos a.rtificiaes; b) industrias. em que se pro-
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os casos mais not.aveis s~o . aqucUes em que o trabalho <le· 
pende da3 condições climaterioas, em que oi:; materiaes apro
veitados. estão sujeitos a. deterioração e onde, de tempos ero 
ternpos, o serviço está exposto a parar. Nesses casos, dil~fic11 
seria, senão jmpossirvel. satisfazer .á necesstdad~ temporari'a. 
augmentando pl'ovisoriamente o pessaal. Tambem não seria 

· recommendav~. de modo geral, um systema. que repou
saS$e no emprego <ie mão -de obra. occasional. Poder-se-ia. 
talvez, para. o futuro e em uma certa medida, pela. .reorga
nizacão do trabalho, adopção <le disposições <:Uidadosamente. 
estudadas e estandal'dização da· producção, assegurar o rune
cióiiamento das industrias expostas a paradas irregulares e 
a ehcommendas imprevistas, sem recorrer ás horas supple-
lllentares. . 

Mas, nos outros easos, e preeisatnent~ naqueUas indu'i..,. 
trias m·a'is susceptiveis de ser afíectadas, a necessidade de 
{1xecutar algumas vezes horas supplemental'es provavel~ 
mente se imporá. semP.re. Propunha a Corumissão linfita1• 
a 150 por anno o numero de horas supplementares nes
sas industrias e decidir que toda. hora supplementar fosse 
obrigatoriamente remunerada por uma taxa mais eleva.da.. 
vin~ e cinco por aento a mais, pelo menos, -do sala.rio nor-
mal. · . . 

b) Horas supplementares praticat.las com o fim de acc·e
lerar ou augmentar a producQão, ou de corresponder a. um 
acoresoimo dt:: encomendas., sem que o rectudesciment.o cta 
actividade dependa da natureza do trabalho. A necessidade 
de fazer horas supplementares, em semelhantes casos, pólle 

duzem enoommendas brusca~ em conscquencia. de a·oonteci
mentos imprevisto; por- exemplo eonfeccão de roupas. tra
balhos occasionaes de tinturaria, lavagem chimica, fabricação 
de biscoutos, entrepostos onde se guardam mercadorias para: 
umbarque, fabricação de caixões pnra transporte por mar, 
ferradores; reparacão de navios, mão de obra nas docas; e) in
dustrias que produzem artigos ou empregam materiaes sujeitos 
a deterioração; por exem-plo salgadura de peixe, conservas de 
fruotos, de carne, leite condensado, extraccão de óleo de baleia, 
fabricação de cola e de gelatina; d) industrias em' que o témpo 
nooessario para executar os trabalhos não pôde ser, ·por motivo 

'de sua propria natureza, determinado de um modo preciso; po1• 
c::remplo: Java:gem ern tinturaria, impressão sobre pannos, la
minadores da fundições, · fabri.caçã.o de cannos, r'efinacão dô 
cobre, fabrica's de arame, fabricacão da papel, confeocão de 
pão e de biscoutos, cortumes, fabricas de amido e. de farinha 
de trigo, vuleanizncã0i do borracfüa, protecciio e envolvimento 
de cabos electricos; e) usinas ::iccionadas especialmente por · 
agua susceptiveís de paralysação pela secea ou inundacão. 
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l'esultar de que o patrão tenha emprehendido maiS trabalhe 
dl1 que podia. executar ~tn um dia normal. Póde acontecer que 
se. :façam. ~ simulta~eamente horas supplementares ni,üna ra- . 
brzca. e dtas reduzidos em uma outra. Es$a pratica de horas 
eupplementares . é um tanto difficultada pelo facto de exigi
rem os operarios uma rem.uneracão mais elevada pelas ho
ras que fornecem a mais. Faz-se, em todo ca.'io, um granac. 
numero de horas · desse genero ; a. pro.posta da . Commisr.;ão, 
nesse . assumpLo, era certamente a ma.is impor-ta:nte ·de quan
tas a Gonfereocia deveria examinar. Póde-se insistir energi
camente para que, nas circumstancias acLuaes, quando uma 
producção intensiva deve resarcir as perdas causadas peln 
guerra, nenhuma limitação ~eja imposta ao nurnero de boí'o.s 

· supplemen.Lare.s; ao menos nas industrias que produzem a.c-
tigos essenciaes. . .-

E; por outro lado evidente que, se a pratica. dessas noras 
não fõr estrictam'ente contr.olada pelos proprios termos· da 
.c.onvencão, não se poderá assegurar nem a uniformidade 
das horas de trabalho nos differentes· paizes industriaes, nem 
os descontos necessa.rios aos operarios, garantias · essas Qlle 
a convenção se propunha, acima dê tudo, a obter. O princip.o 
da semana de 48 horas ficaria em grande parJ.e letra morta. 

Convem igualmente lembrar que a experiencia. adquirida 
até aqui e as pesquizas tentadas em ma.teria de fadiga do'> 
trabalha.dores industriaes, mostrarn que . as horas supplemen
tares não r-0n.sttituem um meio e-conomico de augmeptar a 
producção. Se bem que nas épocas de actividade intensa, 
conio dura.nte a grande guerra, quando se deve prodwdr o 
inax:imo no minimo de · tempo, a pratica daquelle regimen 
possa. justificar-se, não é menos verdade .que, com a sua 
coniinuaçã-0, .p-erde o -operario algo de sua capacidade de tra
balho e que a. taxa geral da. pródu,\Ção diminue . Jutgava a 
Commissão poder propôr e enumerar no annexo C as indus-

• f.rias a que se deixaria, denLro de certo 'limite, u. faculdade de 
fazer horas supplement1D.res. · ·· 

Se comtudo pensasse a Conferencia· que nas presentes cir
cumstancias convém pelo menos não supprimir para as outras 
'a posibilidade de fazer horas desse gcnero, julgnva. a: Commissiio 
deiver propôr a fixação de limites nas séguintés oondicõcs: 
1) o numero das horas sup-plementares seria fixado de . um 
modo -preciso pnr.a ·o ·anno, isto é, em··cento e cincoenta l)Or 
anno, nos primeiros cinco annos; e em. cem, para. os nn.nos se
guintes; 2) as horas supplemcLá.rcs serit'Un ol)r1gator,1amonto 
r·nga!! por uma ta:Ia mais elovnda. velo menQ.s de cml'ocntn 
por cento, a ma.is, das horas ordinarias . 

. , 

53. - Disposições regulamentares - As dispos1cõ'es admi
nistrativas a. serem ndoptadns nos diversos paizes prirn. asse
gurar . a applicacão da .eonvencão, depois de · sua incorporatão 
na. legislação nacional, terão de variar forçosamente, confórme 
a ôrganizaoão administrativa · de cada paiz. ·Pensava" em todo 
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caso, a Commissão que certas regras devedam ser observadas 
para permittfr o controle da a,pplicaçã.o da lei. Essas res ra:' 
eram indicadas no art. Sº do prnjecLo. 

A mais importante deltas c1·a a que considerava infraccão 
á lei O facto de. fazer trabalhar além do tempo determina.do, 
estaibelecendo que as J10ras de traballlo deveriam se<· affixa.das. 
em lúgar vísivel em cada estabelecimento. Sem isso, é quasi 
impossivel aos inspectores de Estado fiscalizarem o numero 
dns horas praticadas em tal ou qual estabelecimenLo. l)óde
se, naturalmenLl1, fix:ar hora.rios diffcrer.tes para as diversas 
categorias do trabalho ou <iit'Jerentes grupos de operari(}.;; 
mas será provavelmente necessario impedir, pol' meio de me
didas <:.propria.das, que a lei nã.o seja burlada, quier pela 
tr.a.nsferencill de operarios desse b"l'Upo -pat•a ouLro, quer por 
qualquer' ouLra. fórma. A CommissfiO\ não ju1goti dever fazer 
propostas quanto uo modo de fixação da·.; horas. Em certos 
casos cumprirá ao Estado ddermínal' os limiLes em que o 
patrão deverá escolher (como na lei sobre fabricas, actua.l
mente em vigor na Inglaterra); cm outros, se!'ão essas horas 

· fixad:as por acc6r.cto colleotivo entre os 'i.lyndicn.Los operarias 
ou entre o p:i.Lrúo e seu pessoal: ~m o.utros, emfim, essa. pr0-
videncia .deverá ser deixada á disr,riçuo do palrão. 

Com as informações ,que possuia não se ,julgava a Com
missão habilitada para examinar· a. rundo a queatão da época 
de ent1rada em vigor da Convenc;ão e a questão de saber se 
conviria prever prazos especiaes para cerLos pai:zes ou. para 
certas industrias: essa tarefa devia incumbir ~'i. ConferenCia. 
Considerava., entret.anto, que etn face do desenvolvimento rc
centernento tomado pelo principio do dia. de 8 horas ou da 
Gemann. de 'lS horas, seria passivei tornar a convenção appli
cavel (salvo as excepçõ~s que s,.eria.m previstas) eil'. uma 
data. proxima. Propunha, pa.ra esse fim, a. data de 1° de julho 
de 1921, isto é, um anno ~pós a expii·acão do periodo previsto 
pelo trata.tio, art. 105, para :-..dopçã.o da Legislação necessa.ria. 

54. - Primeira discussão do projecto - Submettido o 
projecto de regulamentacã-0 do dia de trabalho á.O estudo da 
Gonf('rcncia, o primeiro orador quo i:;obre ello sa manifestou 
foi o delegado do gov11rno inglcz, B,mN1~s. Salientou que era 
e-.:;sa a q-ues!1üo mais importante da ordem do ... dia. A eerl.o 
respeito .. o dia ··de oito horas de trabalho preocoupou os tra
bn.lhadores do modo mais intenso o por mnis _tempo do que 
qual.quer ouLro problom·a industrial. Se os operarios se esforo•·ram muito por obtel-o. se certos patrões, dizío.-o com prn
ZC1', i'izér:'.\m, pot• :3eu lado, serias tento.Uvas. para adoptnl-o, 

.~· {'IS poderes pu.blicos t.ambom mudaram de attitude, com res
peito n. essa quostlio, romo quanto a .todas as questões ooer.n.
rias. O trabalho ccssar:.i à!e ser comi dera.do uma mercadorm: 
va.c-so cada vez mais comprchcndondo que os trabalhadoras 
são soros humanos . 

.Já -se tem feito muito para u rodueciio das hora.s de tra.
lmlbo. F.m alguns dos paizes mais avancados, o principio do 
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dia de oito horas já é um facto consumado. Abi se admitte 
de ~odo geral, que o trabalhaidor tem direito ao deScanso é· 
depo1_s de ter deixado o seu trabalho, tem o direito de gozar 
da. vida, de rec.rear-se, de completar sua educação, e de oc
tmpar-se com seus deveres de familia e de sociedace. A ta
;•efa da _Co~ferencia é estender e regulamentar a applicação 
desse principio, sem esquecer as differ.enças climatcrieas do::i 
diversos paizes e· sem ultrapassar os limites ·impostos pelo 
"Proprio pacto que a reuniu. . 

A conferencia não podia deixar de adaptar uma convencão 
·que redu;zisse o dia de trabalho, a menos de faltar a sua !Pa
lavra para com os trabalhadores. Durante a .guerra permane
ceram os operarios no seu posto, com a esperança e conviccão 
de que, passada a calamidade, seria universal a reducoüo àas 
horas de trabalho. NS.o resta·. aos Governos mais do ·que 
executar essa promessa. ~ nome do governo britannico po
dia o orador affi.rmar que o seu paiz desejava •honrar os com
promissos nesse sentido assumidos. Um iprojecto àe lei já tj-
11ha sido preparado em seu pai;r., cujos termos di:fiferiarn sen
r-ivelmente dos· do projecfo elaborado pela Commissão de Or
ganizacão. Teria de lhe apresentar a~gumas emendas, mas 
repetia. que o governo britannico cumpriria suas promessas. 
A:pós referir-se aos deveres. de todos para . com o trabalho, 
cumpria alludir aos deveres llo proprio trabalho. ·Deviam os 
trabalhadores cooperar, de todo coração, para uma produccão 
mais intensiva passivei. O mundo acabára de atravessar cinco 
nnnos de destruicão. A riqueza accumul;ida. durante geracõe>t. 
t'ôra dispersada em ftimo pela bocca dos canhões e aquillo de 
que o mundo tinha acima de tudo necessidade para'sua re· 
conshtuieão, era. uma iproducc;;ão intensa, para compensar o 
·:lesperdicio da gu~rra. Mas, augmentar as horas do trabá.lh() 
;ião fGlra o meio ~elhor para attingir esse rfim. Nem as de
t'!amacões contra estã ou a.quella classe, contra est.a ou aquella 
iheoria, adiantavam um passo. Para chegar a esse fim, o unico 
meio é a melhor organização da industria, a humanizaoão das 
oondicõed ·do traba1ho. Se estes dous princípios :florem appli
••ados, 'os trabalhadores se dedicarão ao servito. 

Estabelecido assim o problema em termos geraes, algu
mas considerações cumpria ainda fazer s~bre elle. A primeira, 
era que não se tratava simplesmentê do estabelecer uma Ie1 
;n~tituidora de <.im dia. theorico de oito hora~. com um 
salario supplementar para. as 'ho1•as supplementnros de traba

. !ho . O que se queria era que os opera.rios tiveRsem lnzores. 
E' mais iO descanso que o sa.lario, o .que importa.. Aliás, se ee 
tomassem precauções prrra que os operados rccobessem , um 

: supplemento de salatio -pelas hpras suJ,?plem~mtares ~o seu tra
fialho, como os snlarios são rnflueno1ados por muitos outros 
factores, além das horas de trabalho, esse sala.rio supplcmentar 
!onderia a desapparecer, no mesmo momento em que como
casse a ser pago. o ponto principal a a~centuar era ;que 
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naQuelle momenLo antes ::e procurava g:wantir ecr~o la:z.eL· ao::i 
t:·abalhadores do qu0 lbes augmenLar a. remunera.cão. 

_Em.Mgundo loga~ •. devia·se dar á!O convenções e reconimen
da(:o.es ba~t:intc elasticidade para fazcrcn1 fat.:e ás neccssidad.es 
da muusLna,. emlrn.ra deixanào-!hes bast~ntc_ l'igidez, .pa.l'a 
vbterem n. m~101· umformHladu em ~ua appl1cacao. Era preciso 
prever os íncendips, a6 lm1uudai,;õu$, a:; calamidades de toda 
sorLe. Outras oventua.lidades lla. rmmo:; diHfoeb de pt·ever. e 
que era preciso deixar it apreciação da.s autoridadesºcornpeten-
1 ps nos cUversos paizes. cumpria, entrelanto, nular que ilavia 
ni~so um cedo perig·o, por não _LereJ}I o:; podor~s publit.:o~ ·por 
to~a a partt~ a mesma or1cnLwJ<W. :Stiriam aqui m:u~ 1;omp!~
r,cntes e a.Ili maü; severos; e, port,anio. uma uniformidade, 
mesmo parcial, r. a. applfoucão de uma cOll\' dtQãu, lorn::i.i.'-se~ia 
cousa impossivel, a menos ·que ·O poder discricional'io das au-
toridades fosse limito.do. · 

Em tercairn logar, parecia mais aconsülbavel o principio 
da se'ma11a de 48 horas, que o dia de oito ho1·a.s. E' ve=da.dü 
que o dia _de. oito horas constiLue uma scmaria de 48 horas, se 
o trabalho é it,-"U:i.lmente dividido por todos l"JS dias. de trabalho 
da semana: mas n'enhuma. :-azão ha para que seja e.ssa divisão 
assim unifut·me, se, pôr outro modo. a industria ficar methol.' 
servida. As lavanderias, por exr.rnplo. te1:m mais ~rabaiho em 
certos dias da ~emaria e ~cria preciso levar isso em conta. Por 
cutro lado-, em certos paizes, o tralrn.lho de(lois do meio dia de 
.;abbacto, t:l d~sconhecido. Em taes caso8, ~r,ria preciso adaptar 
d isposiçõe!:i ciue augmenta.ssl~m as hora~ do trabalho dos dias 
preced1mt.es aos sabbados e :por isso seria pret'erivel a se- . 
mana de 48 horas. Demais, com a adnpci:í.o dessas medidas. 
ficariam prevenidos 'OS inconvenientes actUJalrnente Criad<>s 
2)elas horas sur,iplemcntares . Depois. uão seda licito esperat' 
obter desdr.' l•)/.ln u appUcaçúo Je um tlin de oito horas em todos 
o~ 'Paizes. Em pl'imeiro Jogar, isso é impossivel. Mas, mesmo 
.se fôrH. possivel. sua applicacão acarretaria injusticas. Nos 
paizes, como a lnglatr~rra, :i. Franca, os E;tados Unidos, onde 
as indu~tdas estão muito clesenvolvidu~. um dia de oilo hora~ 
riá tanto rí!ndimcnlo, quanto um dia de nove horas, ou mesmo 
iQ horas, cm outros no.i<.es, ondC' os m.~Lhodos são mais 
primith·o;, Oll .e. clima, «Í mo.i:s pcnot:o. P0t' :l.S lndias e O .Jap~o 
nl) m{)>im0 pé quP- a Eui·opa ou a. AtnPrlcb., para a o.pphca<;aG 
das horu!" de trabalho. cquivalct•ia a destruir a. industria 
nascente nesses paiz~ ·e .serín. provccar um seguro insucc~sso. 
A Conferenc1a se comprnmcttQrn a levar em conta as d1ffe
roncas clímaLericas e oul1·a.:> condiçüe~ particulares.: ~e e!]a 
sn furLa~i;u a esse comp1·0!11csso, u~ pan:es. t!m queslao Já n~o 
r.stul'iam mornlmenLc obl·1gados n applu;ar a convençao 
~doplada. A regulamentar;ão 9ct,ual devia ci.nsir-se á indus
tria 11 deixar de lado; por eroql,lanto. a !l~r1cu!tura, porqufl 
.!-Ob1·c esta não possuía informa()úes surr1c!entes para ~ ela -
?>oração da. conyenc,ião .• Aliás ciiffere a agricultura <ias 1ndl!S· 

e. - v~t. xnr . : . atl 



C3mara dos Dept.taaos - lmi:resso em 28/1J9/2015 15 12 - Página 147 ae 385 

~62. . Ai.~NAÉS D_.\ . CAM.o\RA ,; /. 

trías ordinarías . Em muitos paizes, ella ei:;tá nas mãos dos 
)}equ~~os proprietarios, sujeitos a variadas condições. E' 
condrn1onada pelas , estacõ~s •. pelas necessidades da familia. e 
da vida anim.al; e as condicpes desse trabalho ·~raro taes que 
.se tornavam ímpossiveis de analysar na -Conferenefa. Fosse 
elabora.da uma._ convencão · umltada, mas . tão simples que pu
desse ser apphcada em todos os paizes, sem inutil perda de 
tem'Po, e sem emendas, _ nem re.servas. · · 

Passando a!ps ,detalhes d.o project-0, aualysa 1:1AnNES o al
can:ce de suas medidas. Appllca.-se ello a todas as pessoas em• 
pregadas nas industrias ou nas emprei:as industriaes, · salvo 
aa qu-e trabalham em familia ou as que occu:pam postos du 
,confiança e não entram na categoria de opetarios manuaes. 
!\ão se appli.c~ria .nem ao :filho que trJlbalba na pecril·ena óffl
i'rna de famzl1a, Iutan.uo .p_ara fazer o seu Jogar; nem ao em-

. ;iregado, ao gerente, ao dlrector, nem a qualquer oulra pes
soa oocupante de um posto de confianca. nas 'fabrfoas, desi
gnadas no \Projecto pelo termo da estabelecimentos indus
tria.as. A definicão de <restabelecimento:& dada n.o projecoo N·à 
llastartte larga e comprehendia tudo aquillo de que tinha co· 
uhecimento a Cvmmissão de Organiza~ão .. Abrangia um gran
de nulllero das industrias que figuI'avam no quadro .A. A 
convern;ão não tinha . por fim augmenta.r ns horas de tra.balb(i 
nas industrias em que actualmente se trabatha meno::; de ~s 
horas por semana; de modo que, se o projecto i1oo.se adopt.ado, 
nenhum prejuízo traria ·á condi~ão do trabalho dos mineiros, 
<!os . canteiros e outros operarias que já gozam de uma . se
mana de trabalho inferior a 48 horas. Estipulava o art.. 2·. 
que, em todos os estabelecimenLos indust.riaes, com as ex- · 
cepl)6e8 . acima, a semana normal do tra.Qalbo não excederia. 
de 48 horas, e Que nas índusttias em que o trabalho se faz po:· 
turmas, as horas de trabal•ho nã'o excederiam ,em média, de 
'48 hora.s ;por semana, calculadas l)ara. cada. mez. Previu -0-
art. 3° e. introducoão de horas do trabalho supplementares · 
em ca~os da incendio, . inundacões, parada da uzil).a por causa 
de accidente ou quaesquer outros aoontecimentos susoepti
yeis de impedir o trabalho .- Em taas casos, .poder-se-iam 
fazer horn.s supplementares; e ainda que isso não fosse for
malmente ei:,tipulado na convenção, parecia evidente que <>o 
deveriam paigar, · nesses casos, ·salarios mais elevados · · pelas 
uoras supplementa.res. 

O art. 4º dizia que nas industrias de Lurma.s continuas, 
· ~itto ~. as industrias cotno a él«> fabricnçiio àe g:iz ou <ic cor
rente elcctricn ou quaesquer outras que se prendem n servi
cos . de utilidade · publica, em que se deve trabalhar · dia e 
11oite, toda a semana, inclusive o sabbâdo e . o domi.ngo: n ~e~ 
mana de trabalhe não deverá exceder de óG horns, isto t'>, oito 
boras para cada turma, de dia. ou de noite . · 

O art. 5° previa uma. semana d'e . trabalho pa.l'a os opu
-ra1•ioS cujo serviço é intermittente; conisiderando como tempo 

·' , . ' 

... 
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'de trabalho o passauo :i. e:s11ern uo St!1·vi1 \u _ ll~fct•ia-SC! :üuda. 
aos operi.l.l·ios ' c~jo scrvi\;o .é auxilinr Ô lralwlho prin0ipal 
tfe t1ada 1 nd~,; lr1u, JH"OYcmdl• quo a semana dcl:ii>t'S opcrtl1·ios 
r.ão ex:cedet·la de GO hol'a~. _.\ s 5li horas das industrias do 
tlJr11ms cont inua:: e a~ f>O horas pa.ra os honM11i:; de :;01·viço 
formam, cm cada c;iso, :1. $(•mana noi·nw I d<J lt·abalho. ,.; (!m 
l1uras su.pplcm1euLarc::, dt•\·on<lo nollas o salario s::r fi.'lci. 

Cuidava u a1·t. tiº du trabalho supf1iementar. P:irc:<:ia 
que por toda a par te ;;e tinha cxa.gcra<io muito a neccssidad~ 
<!e hot·as s1:1pph~m.cntares. A cxccucão. lm roãis de u.m seculo, 
elas leis ingJezn.s sobl'l.l fabL"icas traz i\ota.vel conhn~enlc der 
~::s::pel'iencia tiObrc este caso. A orimeira de:isas leis foi vota
da em 1802 e dura.n.t.e o seeulo passadb, na industria ci'O al
i-;odão, não flJra fcila. uma lH>t'a. só de trabalho suppicmcut.ar. 
A experiencia . inglez~ é nes~e particular supci·ior á de Qual~ 
quer outro pai;:_ Em toda pal'tc, ha homens e mulheres ® 
valor que lutam :pelo .progress o e muito se t.ctLi conseguido: 
mas o facto é que na fnglaterra . a pratica da:; horas supolr.
mentarcs nas industl'ias ·toxtis nunca: se impoz com(\ uma n~
c~;;idade e cm uma época, como a act.ual, cm que tudo i.l!noe a uniformizar-se, a iwatica. das horas su,pplemcntarc:s do 
trabalho deveria d imia.uir. em loga.1' d~ .augmentar. Previu o 
al't .· 6º .que, em certas industrias, poder- se-iam fazer horas 
~upplcmcntu.L·cs . até o limite de 150 por annu; mas ~b con
dição da serem pagas por- u-ma. taxa ma.ió:ada de r.o %; pelo 
menos, sobre a taxa normal · do salnrios . No pnr:t2"1'Qpl10 e, ao · 
art. 8°, determinava-Se <J:U<' O !H\tr~O QUf.• . fi:zcsse t t'tit•alhal' 
i.'oras supplcmcntares sel'ia obri~·ado ti. t~r· um .-eg,ist ro, cujil 
!órma sei-ia. prescripta pela foi de cu da p:.i iz. · 
; Previa. · o art. 7° que todn industria nílo compre!hcmdid~ 

1, 0 quadt•o e, pudesse :;er nelle inscrt..~. sob pedido d~ .~uai·· 
quer paiz . Afinal, no art. 6ó se pre..-itt a. t'ixaç.00, nas fabri
t·as ou em outros los-ares :ipre>priados, das hora~ de trabalho, 
·em que começa ou acaba o tra.ba!hCI gct'al do estabclecimc;nho 
ou a. entrada e sabida de cada turma. 

tmbora o projec.to não contivesse d i,.;posi<:ão :itsiinm t'l!-
- TaLivo. aos paizus quo estão cm coodicõcs cspcoiaes, ficavt\ 
obl'i~a<ln a eonrcrcncin. a decidir ~obre essa matcri:i.. Â. C()'fi'l 
::nissur> do Organizacão, no l'edis-ir o pro.iect.o, nenhuma in1'or
maoão pl')Ssuia sobro esses paizes. _Propuzcra por issQ, a {j()n
~tituiç&o de .urna Commís9ão Espt'cial ~nonrregndn ac~11e ~1:1-
tudo . 

. Fõra pt·~visto llUC a convencão 1 •nt.t·n~:11! Pm viglrt' Nn 
'Ulho de! 'l tl2Q. Esta di~po~i<;.úo estava t·.onformo aos t.l'.ll'nios do 
lrrat.ado d" Pa~. Dirigui, para concluir. uma ulti.mt1. pala.vrn 
'<\OS seus ~ollc~as oporarios ~ara dizer-lhes que, se elle~ 
:whava.m o p1•ojecto por don1a18 mo<lerado P modesto, cum~ 
pria ter cm vista quo aque!la. conferencia não era n ufü1;nu. 
m~s a p l'im<'ü·a. o ctue náquellc ::muo nfio J?Ude$C ~r re1w. 
1poderiu. sel-c no seguinte. Aauella conferencia. representava o 
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cameço Cie uma serie de coni'erenci~ annuaes; ella ia criar 
. .)zna. organização permanente, o departamento mternaciona.t 
do trabalho, cuja tarefa cons~stiria. em mobilizàr · a opiniiãD 
n'Ublic&. · do mundo, em relai;ão aos . problemas trabalhisUls ., 
?ara que se realizasse um ;p1·ogresso real, seria preciso q"-e 
se a.dopta.sse c!t>nvencões quo pudessem ser applicadas pelo.>
differentes p~izes aili represeutados. Era preciso ligar mais 
imp~tancía aos resultados praLicos do que á propaganoa ae 
q~alquer theoria. As classes sociaes de todos o.s paízeiJ 
tinham sido pQl'. muito tempo levadas a. se combaterem e &~ 
Pt'e.iudícarem reciprocamente . . Depois de ca.da bata.lha os i'e
fimentos reoebhjos se cicà.tri'i..a.vam e cada qual se preparava 
para :µo.vas mt.a.s. Dabi r~slJ.ll"ltJ. o intwitavel am&1·gor entre a,3 
classi\S trabalhadoras, destrui~do-se a riqueza, que 6 funda
~ento do beni estar de todos, iJnpGndo-se indizivei5 sor:t'ri
meut,Oj\ ú lllulb.eres. e CJriEmoa&, em oada respomaveis pelo 
dNeiwâdaamento dessas lutas . Os homens . representativos 
de~as cl~ses no tnu.Qdo inteit-o $eutem-s1:i fatigados dessas 
di&Sençães e esperam, com impacíencia, qu·e se encontrem .meios 
:µJelbotes, ~ão sóment.e para ·resolver: as difl'iculdades prati
(~ Qi~ pata libertar a Vida do tra.balh~dor da.s preoccupa
çâes ex-Otusiva~ente materi~es. elevaud-0.:.10s a um nivel su.pe_, 
rfor, onde· domiu.run a ·justiça e a r azão. ~.ra.l (:!ra o sentido do 
morimeri.to· ~ug\lrado .pela Confe.rencia. Se eHa fosse bem 
5Uéoodida, oomo todos esperavam, ter1am . sido assentados. 
flart\ ·os µo8sos EJucce~sores os alicerce~ de . um mun~o bem 
melb.Ol' e m\lis bellO que aQUelle de que telnos feito a. triste 
6'Perieneia. 

~ -,. D~Bêlll'so de KariQl'iJ>anks - 'l:endo si<io aceito 
(} :projecto da eommissão 01·ganizado.ra para baisc de di.s
ói~j o segundo · ora<Jor que o estudou, ein · conjunto-, foi o 
déleS.oo· patronal inglez 1M:An.JOtu.8A.."fKS. ·Fallando em nome 
da11 divereas deleg&..4)ões pa.trone.es, diisee que sua. impressão 
era q.ue o projeéto' •não .remediava oomp.le'tjm.en:te as oondi
QÕes em que p~tróte~ e oper!lt-ios deviarp tl'!lbalb!'-r .Par&. pro
ver e reoonstruir as regiões devaat.a.dae e subst1tu1r os iµa.- . 
dhinismoz .destruídos. O ponto de · vista dos patrões estava 
syntbeüzado nasta moção : «Resolvida a desincumbir-se da 

· ~U.a missão de pacificacão social que lhe . !oi. confiada. pelo 
Tratado de• Versalhes, pensa a . 0.m!ereneta Internaoional do 
'l'rabalh'o que o leg-itimo cuidado de· melhorar a condioão dos 
traballia<iores deve encarar favoravelmente . toda medida ten
<lente a limitar o nultlero de horas de tl'ab!db<:J nos estabele
oinlentos iudustriaes_t coneiderando, por a,u.t'ro lado, que as 
de~cõ'etr e a pero.a de mUhões dê vidas humanas, eause.
daa pela ~erra. pro'vooo.ram ontre a. ,produ!'Qifo e ae neoessi
<1ades de generos eaaenoi~ â eJ::istoooia de todos, uma. ru-

. ptur.a de eqµiUbrto tal que a carestia sernpre crescente da 
:Vida condi.atriQ a b.umo.nJdade· inteira '8 J)eores eatl\strophes. 
oe não àe coDo1liU.6em a.s exig~cias da situação act11.al co~ 
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bs des_ejos expl'essos :Pelos representantes -das or<>a.Di.za.cõe:=i 
upérariag; lev.ando em õ<mSid~racão os aeMrclôs liwe e leal:. 
l'tlel!.te concruide>s, cm mais de um pa.iz, entre as otganin
tõ~s patronaes e opeta.rias, assim como as ctist><>sM!e~ légls
Iativa.s a~o_ptadas _no_s ptincipaos E!itados: dand/J sua m:Í'b@São 
ao .princ1~10 da l.1m1taç~o t!a. duração d~. trabalho. ,julga. a 
Gl'}nferenc1a qµ_c :i. rf'~ln:if.!a_o de-ssn tnêe\Jdn fique · pt'àfielt
mente. ~bordmn.rfa áI; ~c:gumtes condiOões : 1 ", garantia das 
-poss1bll1dades do funccionantento normal de toda industrla.; 
2" vontade un!lnime ~"'· 1l1antet e augmentar a produc:-oão; sQ: 
actot?çãn. nas 111d\ístr1as euja maircha 't'~glu-lar é indispense.v~l 
à . vH.Ht . ~0r1omfe'1 de _todas :is naç~s do mundo, 'de medidas 
J1rov1sor1ás ttu~ penmtta:m a rf:'eonstifltliiCã.o rapiaa dtis oro-

. duews l'l su1l ciréu1ncão normal; 4•, daterm1~1i.o, para a.s I"C
giães industriaes devs.stadas pela guerra, de um Tegim~n 
r•articular, capaz de accelerar sua reconstituição. 

neconirnendando aos Estàdós n elaboI'aQão de umn. Iegis
lai;;;i;o gerál q.ue fixe em oito h<lrns s. duracão do t.tabalho 
qUotidial'lo ou ~tn 48 horas a do t.rnbnlho semanal, Q Confe
:rencia. Intcr1laciô1ml .do Tl·abalho indica as mólhllidades es-
~enoia.es a que seria conveniente conful'lllnr-s0: .. 1•, por dia 
de trabalho entender'"se-íi uma dtmlÇáo de trn.b11mo effe
ctivo; 2º. as lei~ ou aecôr.dos, que itltervierent para applica
Qãl) dessa~ rrtedida.s. l)oderã.o pr~ver, para c&rtas .regifies ou 
pnrn certas ~ndusttias. uma. duracão equivalente <le t.Tal>alho. 
tómnndo por bttl!e wna. periodicidude di'fferente, l»nto a se
ma.m\. a. quinzena ou o mez; e, o período 11nnu~l para as in
dustria;;; suJ~Ho~ ás int.amperies ou a condições das esta.oqcs 
annuaes. Nesses diversos casos. se a dUTa<:!fo efCéativa. do 
trabalho .quotidiano excedesse de oibo horas. a dürM~o me
d!n do lra.balho dia.rio, dur~ntc o P.ª~iodo, ~mcarado, .seria. ~e 
oito horas, sob u reserva das condiçoes ac1ma; a•. utn regi
men espeaial sc1·á. previsto p:;rt\ oi. opetarió.S cujo t.tàhãlho 
não é continuo, assim .como pti.ra os occupados 1Q'Uér em .t.ra
hnlhos ox1?cutà<los .f6ra das llorns normaes de serviéo, · 4Jti,et" 
om trabul!h()s q~e. sf' p.rolongam _occnsionahnente. :fóra das ho
!T'n~ l'egulamentares · ~6 • 'POderao estabelecer-se eiJl:oeJ?~~es 
pat•a. lodos os trabalÍtot> oxecut.ad'-0.s s9b a,; orden:l da a.ulor1{)ade 
publico. no ioleresee da def~sa nac.rnnn.I ou par.a as«ê~t's.r. a 
mnr6~n dn um sorvico publico, N ns~1m . co~o JJé.r~ os casos. do 
t l'nhu 1 hos urg~nte~. c11jn ex~cu~;w 1mmed1ata se. •mP\ulZer !)ara 
p1·ev1.mh· ou i•epa.rnl' aoõirleutos rle natureza a m~rroi,:n.per o 
trabaiho; li'', o _limile de 48 hora.e por semana, ou _~e oito ~.o
ra.a por dia. poderá ser cxoeJido C' .i•levaido. li.O nillXlID'Ó', a. Uma 
média. de 56 horas poir semana, D:lS industri~ e fabria~es 
cujo funccionamertt.o continuo clcYe. pola p~pr1a. natur~a do 
~l"Vit/O~ !\er ussegu rado por l.urrn:ts ~11C'f~t:!'ljlvas; 6"~ M indus
trias submflLf.idas. áis lni,e~p(ll'i:-'~ 0\1 ? falt9.!l de t.rab~lho t)é
riodicas nn a c!roumslanouLq 1ruprev1steE1, benefloillt'ao. :!lém 
dM ..:Jerogt.~ões precita<111s, de flispoeiQZSeg especlaes <lUº per
Jl1ittam r.omP~T1~rn n1:1 pcirdas d!>! h•tnro r.esu~tantes da tll!ta 
torça.da de t1·abo.lho, Pa.r-!11.Hl Q rnesmo, sob CQndiQftQ de ru; ... 
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· cali7.à{;ão, sempre que se tratar de cómpensar uma falta. de 
' lt'!lb.:il~o 1•esu_lt.ante _de caso de forca ipaior ou de remediai" 
t~ situação imposswel de prever o,u lrnpedir; 7º, tendo em 

. YlSto. !IOOessid~des excepcionaes. a.s legislações o~ aocôrdos 
conolu1dos entre os patrões e operario.s pOderão p.rolongar 
além de oito horas a dura,oão do dia de trabalho, sem. que. 
6!3-tretantot . o inaxim~ a.nnu,al · das · horas $l\pp1ementares as
sm1 autorizadas P-OSSl\ excedér de 300 . 'Para as industrias 

. cujos productos são indispensaveis ã,,a.1imentação, bem come. 
para a industrja de .transporte por terra e . por ,agua., o De
partamento. . Interuac1onal do Trabalho poded, a titÃlllo de 
c:q>erie'!lcía e até o restabeleeimento das condioões norn'iaea 
da pro<!_ue-Oão, . provOCàt a.::~ôrdos int~rnacionae§,: gue fixem 
derogaçoes mais extensas. A duracão da ·dero~ao i:leverâ. sel' 
ostl'icf.aínente limitada, nãf.\ podendo, em caso algum, ex:cedet• 
tlc cinco annos. . · . 

'Para permittir a reconstituição rapida doa industria, nas 
regiões devasta.das duranté a guerra, a Conferrencia. Interna
cional d~ ':Vrabalho recommenda adiar, por cineó annos, a al)
plicooão do dia de oito horas. em todo.s os· easos em que se 
reoonh'ecer Que essa. Iimitac.ã.o é de natureza a compromelter 
a rest.au~ão dessas re.giões. · Tal medida poderá ser tomada: 
a ) por via legislativa, ·no paiz em que a data. da applí~ 
é fixada pela lei; bO por via de ~.eôrdo entre patrões e ope- _ 
rarios, nos paizes cUja. legislação deixa a.os accôrdos dessa 
natioceza o cUlidado de fix:ar a data de applicação do novo 1'e-
gimen de trabalho. ~ 

' Essas disposições entrarão em vigor na data fixada pe:., 
.los sign.at.arios, o mais ta:rdár em iº de. Janeiro de .i92l. Mas, 
qua'i1to :1 .derogação geral, concedida em razão das éondi9ões 
''lirn~terica.s, do <iesenvolvimento incompleto da organização 
industrial ou de outras circumstancia.s especiaes, que .modi
fiquem essenc!almenté a capacidade dos operarios, nenhuma 
. e.xc~pcão poderá ser invocada para as industrias de exporla-
~ã o>. . . . 

. Em nome dos patrões hoHandezes e .ítalianos, protesta
ram VERKADE e BARONI contra o facto de ter MARJOl\lBANKS 
affi'rmado que seu substituti'vo. era a-ceit.o por todoa os dele
garlo:! patronat-s, uma vez 'que 0lles o não tinham a.ssignad·o . 
:Aicr<>~entou . o l'epresenlanto italiano .que, em seu. pa.iz, o dia 
de oifo horas -era um facto consummado em todas a:s indus
h·ias, inolush·e a agricultura. Na.qu:ellQ époo.o., havia. um pro
jeeto do lei em estudo na Camara. tendente a legalizar o a.c
r.õrdo concluido para esse · fim entre patrões· e operarios, não 
havendo duvida que esse projecto seria aipprQvado . 

· . 56 - .?onto de vista da -· delegação Suissa - RÜ'FENACH'l', 
delf)8ado governamental suisso, a.proveitou a opportunida.de 
para tambem d~la.ra.1' que. em seu paiz, não haveria n. menor 
difficuldade para aceitacão da convenção. Al&in das informa
çiles prestadas $Obre a legislação operaria nacional. o.o serem: 
preen<'hido~ ·os <J1.iest-ionarios envindos ·Pela commissão orga-
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. n.izadol'a, tinha a acrescentar que fórn ulthnilmen.te -fixado 
pelo go .. :erno à duração dos trab_alhos nos transpor~. estaud() 
submctt1do ao Gongl'e3so um projecto de lei nesse sentido •. 
1Jlm junho fôfa votada uma lei oríattdo um D:epartamen~ 

· J1 cderal do 'Irabalho. o permiLtindo ãs auioridade.s, sob cer-
. tas. r~servas,. fixar .as condições do trabal•ho, inclusive sua 

duracao. nas rndustr1as e no r:.ommer~io. A 1irol.ecção operaria 
é uma tradição nas leis suissa~. Ha. mais de um seculo (1816)• 
no~ c3!1tões de St. Ge..11 e ~ürioh, eram baii.adas as· primeiras 
ordenações sobre Mrlo~ t.rabalhos in.dustriaes . A primeira lei . 
Cl)neernentP. á duração d'o trab:ilho industrial de todos o:; ope
rarios surgira, ha mais de 50 annos, nc cantão de · Glaris.1 

.. Essa le.i instituia. ao mesmo tempo, a primeira inspec~o de 
íahri<'-as na Suissa. E' not~vel a tendencia protectora da l&
:;islação suis:m porque. desde antes da guer,ra, a industria 
desse paiz era. submettida. a con!dii;ões de existencia .pouco ra
\'oraveis, pela dependeneia do estrangeiro, quanto á obtenção 
de materias primas, sendo ipouco extenso seu merca.do inter
no . Mas a Suissa não se limitou a edifica:r aua legislação 
operaria nacional; desde o oomeoo. prol'.urou aproveitar-se 
rlé · sua situaçá,o geogra.phica e da.s boas relações com os vi
~lnhos p~ra preparar, sobre esse assumpt~. um entendimento 
i nt.r.ruacional. ' . 

57 - . Prilneira manifestação dos operarioa - Tomou· 
a palavra Jou1uux, em nome das delegações operarias., l)ara 
tornar claro aue estas aceitavam o projecto para base de dis
cui::são, considerar.do o principio das oito horas diar ias e 48 
horas semanaP-s1 (IOmo uma limitação m:ixin•a, ·:.endo antiga 
aspiração .do3 trnbalba.dic>res conseguirem, 3Jém disso: o dei:i
eanso do sabbado, a partir do meio dia. Não se tratava s6-
menl0 de infieresses aritbtneticos, mas de considerar" a situe.
{)iiO social e de não redigir uma convenção internacional que. 
l;ão corresnondflndo l'\s aspira~ões dns m~asas ·OPA1·arias. lan
<;asse o ridiculo sobre a Conferencia. Tinha-se falado muito 
na nPMS.~idndc do nugme.nt.o d'a prodtl.iCC:ão P. os operarios não 
des_conheciam essa necessidade . Mas convinha acrescentar qqe 
fl producciio não esta-..·a dependente da presenoa de um opetar10 
Hm urna fabrica, mas da propria or~anizacão do trab!l~ho e do 
.aperfe.if;-Oament;() ·das machinas. · · 

!>8 -- Objecolles patro11aes - CARLtER, delegado pe
f 1•nnal hel{ta. em longo discurso, s,ali~nt.ou que patrões e ope
i·ni'ios oit.avnm de o.ccôrdo. q uanto :í imperiosa necessidade de 
nnirrnent.ni· n prooncr,l\n. lnfr.JizmPntc. isso não pód~ ser con
·.~·~guirln ~·~ r~lo n.p~rfeiconmentn dns manhinns. Os machinis
rnó~ uão !4(! n·p11rf Pic.oam á vontade. Pepois . . n industria se tez 
para crinr produatos ,iUlgndos vl'.!nclav~is; ~e não se chega a 
11l'nrluiir -.m eondicõl\si ~uft'icil>ntement.o va.nta.iosns. para oue 
,.,,, ;)ucout.r·nm c.ompt•adores. a industria se a·rruina e 03 op~ 
r'al'ios nP.lln nMllp:lnos .qào despedidos. São condiçlSes essas de 

11a t.ureza inelutavcl. Todo patrão tem uma preoceupacllo 
. llb.sor,,.ente: manter a producção, não . ~ em seu beneficio, 
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como no d_os _o'j?~-rarios. -De mãoa 4àdás,_ em uma approxfma...i 
~!_o · Jeal .. poder1tttn . patrões_ e_ trabalhadQres realizar o desejo 

. eomnn;m de uma Jusf.à regúlamentação das horas de serviço.; 

. '' ' a~ - liàspo.âta _do_. d&legadô operari~ norte-americano ~ 
~1 . sp0et;1§.~~go a.o!! argum!!ntos dos. delegados -patronaes. prof&
X: .~ ... 9.M?.?ª• ~elegado dos o_perarios americanos, um dos mais 

1l'l~n.sac1ó}lae_~- discursos ouvi.dos na Conferenc,ia . $e não .tosse 
, .aaêlo -o dia maxlmo dP. oito horas, melhor seria abandonar 

9.. §~W.-~õ ~o ássµiripto, . P!>rque os tr~balhadores americanos, 
e~!'OP.~~·~ - e .dos. out~qs Pa1zes,-já não consentiriam ~m traba-:. . 
lP.!11-.! .. !Dªls ~e . ç_1~9 horas .diarias. Chegara o momento de ,falJar 
:tr!l,~~~ .. _ !t- proP,0,sta ~ARJOiUBANKS e~a coof6rme ao espir1t,o _da 
J...iga_i:tas_ Nações.? _Jia-c> • . desde que v1!Java estabelecer corichco~.o 
1?~2-~,es do q~e as act~aes. A c~missão_ de legislll';)ão intern11..;. 
<!lP~l:l.l _do _traga!h9 da:. Cq~ferenc1a da .Paz escrevera,,um ,pre-. 
a~tiµ~<?,. ~IQ.. que. se qeclasava. que o fim ;da conve!lcao era o -
-:füellioramento da r.ondt!ça-o moral, material e social dos tra
liailiàdor~s. Parece. ciüe o que pre~endiam os patrões era 
~~eJt~t~i;:i . <L'Pt:tricfi:i.io dás. 4_8 horas s~Itlanaes, 11?,·as ópp~rem'7se 
~ ,sü.~ lrnPhP.~~ª!>· :E' sed1Ça -_a acc.usaca9 de qu~ os _operar~os 
P.l,'Q.Ç!lt:~J~:>;_hm1tãr .8: :producção., Mas. nao. se . mencion~ a c1r
cums•amna dP. terem os industr1aes fechitdo iiuas. fabricas com 
o fim dP. explorar o publico, realizando lucros itlicitos . ~ 
'1imitiuição _da -produr:cão era rnais directa da partle dós in
dtl!!tdaés; quP. do lado do~ trabalhRdores. Se~ndó a :propo~ta 
Jl&tronal, seria permittido não sómentie trabalhar 5-6 Mras 
-oor setnarta: ramo, . em r.ertas eondieões. ~oo horas sú'tmlr
menf.are~ por anno -poderiam ser exigida:;i dos operarios. Em 
à nnmeira vez Qtle ouvia -fallar <le uma base anntlal para 
ci:mt su:.P-m dns lt !:!tM dP. tràhaJ ho. . -

Eni' nome· doi: trabalhadores· americanos podia declarar 
qÜe a. semana de 48 horas já não correspõí'ld'ia ás súas aia-pi:" 
racl'ies. O mm se p1•et<mcfi11. P.l'a (1 rtia de 8 horas. com o des
"ªnllº 11. paNir do meio dia de sabbado, isto é, o maximet d'e 
IU hnrns diat-iRs . . r~so n!lo importava em se desconhP.cer _a 
nimessidade. Pm óerbs eireumshn~ias, de horas supplémen
tares de trabalho. 

Hã um fàcto ctue muitos patrões não haviam ainda ·com
nrehendido: é. que um dia lonf.!o de trabalho não dâ· necessa
~iarnP.rtte a maiC'lr orodtlcCliú. F..m tqda ·narte o ttia~or numero 
dA hn-ras M trabnlho ~orr~!l'Ponde a machtnismor; menos aper-:
f-ô.icoados. E' um fai!t.o rlr>mnnl'ltradn pc>ll\ hf~f.oria dn lnduf:
trtn. quP o t.rnh:ilh" prodm: mnil'I, P.m iftuilldndP riP. c{'ndlolSP~. 
Am ·-utn dia de 8 horas. (lo (fue quando~~ t,rabalha .9. iO O\\ 1.2 
t:!>ra!'t por dht. mm ic'1Jl\1dadP dP. ro.rtdicc'l~~. o l'end1mnnt.o riia
nt\ rlf' nm l'$fahn1Pr.im,..ntn que foz tt'nbn~hnr qrm OP.!!!l:tial 8 
Jiriras por dia. é maior dn que o de outro. em que se exiirem' '10, 
~ 1 ou t2 hor11s <l-iarh\s. Os homens " mulht.1re~. que t.rabnlllam. 
dN1P._fRrt1 _ produ7.fl' o ren:'{imo po5' ~ivl'll : ma~ n:fo sd'i? sitliolPq 
mlii)lilnas. !!Ião sere~ humr.no"' e n.51J póde Mr ~sql.lACldO O lado 
hüinano da.S lndµstrias. Não sabia ·Gomo 08 delegad·os á con .. 
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1at'end:l poderiam vo!Lar a s&Us paize$ pa'ta. deola.rar aos 
~!lbaJhadores ·que haviam abandonado o principio da.e 8 hóras. · 
l'Jos _ E~iodt?s Uni<lo~. n. experiencia. desse re:;-imôi;i j~ se fizera 
_e ~ª-:> ha vii.. outro pa1:1. onde o!J operario~ r:t·,1duzis~"tn ma.is, 
1~d1v1dual ou ·co!lect,ivamcut.e. O fitn unico da Conferél'lofa era 
trazilr um. rouco de lw: :\ ·v id11 dos operados do roundõ inteiro 
e na_o ret~rar-lhes ':11i' :1~e11~ já cons&guidas. A prôposta dos 
pat.roes nao m·a i:ua1s qu~ unia. declaração Lcndente à faze1· 
desai:>parecer a limitação das horas de trabalho no mundo ·OiVi-' 
Hzndo, antes c:tüc um projecto de regU!arnentacão desslt.S horas 
de ttabalho. · 

60. Adopi;ão do projecto ·para base de discussão - A.lon
tf.ii1do-~·r; :i. rlisc:us~fio ~oht·e a questão da Mmcs,;a do proJe
cto e s~bsLitutlvo á uma commissão especial, falla. o dele

gado iti1!iàno. Dl P:\LM.\ CMTIGLíONE, .chamando a attençãc>. dos 
'PàtrõP.s par(.l o e:ü•ncter .. internacional dos trabalho.s da Cofi
fereneia. Ta sendo o debate orientado, como se se tràtasse 
de u~ (!nlen.dimenLo . ontre p:\lrõ~s <: opera.rios francezes.. 
P!'i;r~es e overarios inglefns, ~te_ Ao contrario, o que sê pro
curava. era estender no" demai.\-1 paizes 1~értas gàrarttias pàra 
os . b·aba.\hadcm~s já l:onseguiclas em ulguns pu1;1es, quer Pói
meio de leis, qu<~t· por <.wcôrll'!l. ~\. l ci::-islnção intérililófünal 
visavn ~~(ubr,,lecer um rninirho 1~e gtlrant!as, tendo <> Tràt.ado 
de Paz determinado que, em hypothese alguma, seriain appli
~adas a quaesqucr paizes medidas que diminuissem as gài'aii-
tias ali Já conc~did~s nos tra_balbaJores; . . 

Afinal, npós caloroso dt1bate em qun o~ delegados- ope
rafio~ $(\ esfn.l'(:o.1·am parn que o pl'ojecto dé convenção con
cei'nentc :io tiia de .s horas e. a ~omann de ·'tS horas màrlma 
fosse acior>taclo como lias<! dü di!:'cussüo 1• n;fo ·a alternativa do 
dia d~~ 8 horas ou da semana dl? 48 horas. '~ votada, na. sesSão 
de 5 de novembro. a moçao redigid:i. poi· BAl\NES e emendada , 
por FONTAIN·E, aceitando o prioeipío reclamado pelôs ope·· 
rarios. · · 

St. Discurso de BaldSsi - Na sess;ão seguinti! rompeu os 
debates !ÜLDESI, delegado operário itàliaao _ Nf)tou que navi~ 
ttlàls de CÍllCdefila ahnos q\11\ o problema das 8 1hor~ éi'a éB
surnpto <lê numerosas obrat< i:tobt•c Q\.le!;LÕHS. hygienfoa.s. phi
siologica~. i'COnomir::'ls e indust:rüws. Das p1·opostas dos p:l
trões, aprP.sentadas á Conferencia. porli:\-S~ dizer o que se QÍ"i. 
ac.errn de ce1•f.ns musif~a~: o que llu\Oia nellas '\!e novo não 
era bom e o ciue. havia. ele bom não c-ra. novo. Tinha-'se persun-:
tado se n qu ri se pret.enrtià. era um rlia de 8. horas ou umn: 
seman11 de 4R hor11s: cm nome dos npr1'arios poditi. responder 
qi.tc e que r•lles Qtteriam era uma ·~ outra cousa. a sémana de -'B 
horns e o dia ele $ hot·ns. Temiam o~ indusL1·iacs uma . dimi
nuil')ão do !'cnrtimeuf.o das fn tfl,Jslrins . Em p.itn_,,, o logar, erA 
pre>ciso so.b~r se o dia de 8 hôrns <i~ .uma prtldµcçllo infe_rfor á 
que se obtérn •!ril ou f t'a.c; oon ri ir:üC'!:. F.s~.~ era o ponto .. E pottd~. d~ 
Jado o periocto anormal da gueri·a, sci·t~ certo guo o ~.tíádo 
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9of!ria. de unia crise de insufficfoneia. de.product;ão? Não era 
· mais c.ommum ouvir fallar de cris.es devidas à uma pro
d~1eçã~ ex-cessiva, do 9ue de cri~es cau~adas por insufficien-

. c1a de produ.ccfio ? Como operar10, matufestaya-se a. favol.' do 
augmento da próducção-, não com o fim de augrn.ental.' a ri
queza dos que dit'igem as industrias ma;s porque estava per
suadido de que uma pro.ducção mais abunda.nte augmentaria 
n capacidade d~ acquisi~ão dos operaríos, ·tendendo a aug
n:o enta~r-lhes o gráo de bem estar na vida. Mesmo admittindo 
a possibilida.de de uma ligeira diminuição .na produe(ão. eomo 
p1•imeiro resu.ftado da introducc;ão d.o dia de 8 horas, · cum
pria attender á influencia desse prin.cipío sobre a civilização· 
e a situacão dos trabafüadorós. Poderia. citar a respeito uma· 
bibliotheca, mas contentava-se com reprodu.tir: as palavras de 
um economista inglez, díMndo uue a. differenca. entre os dous 
systemas era a mesma distinccão entre a barbaria .e a civi-
lizac.ão. · · · ' 

·Restava fazer a distinccão entríl a semana dé 48 horas e 
\' . o diâ. de 18 horas. Naquella occasião. i!m <::ongresso internacional 

d'e mulheres operarias votava uma mooão pedindo a semana 
de 44 horas.· •füt, realmente, '· diffieuldade em admittir a sema
na de 48 horns nns j.ndustrias de trabalho continuo.. Para 
obter' nellns o dia' de .descanso semanal, não bastam t res tur
mas; .~ preciso hav(lr ainda urna turma supvlementar. No 
me~mo instante em que se allegava a difficuldad:e de encon.:_ 

h•ar trabalhadores para formal' ~ssa · turma supplementar, 
neoessaria para o descanso •hcbdomadari<i, mostra:vam os gra·
·Phicos sobre o desemprego tios varios pa'izes, ba.ver um 
'numero crescenLe dé trabalhadores desoccupados. Eatre as 
industrias enumeradas no relatorio, como necessitando · dn. 
isenção ·do dia de descanso semanal, figuravam as industrias 
electricas, as industrias ehimicas e as nietallurgicas. Era, porém, 
de notar que nas industrias .electricas, sobretudo nas hydrb
electricas, -o .numero de operarios necessariO!S para a. ~onsti- · 

foição da quarta turma podia ser facilmente encontrado; qUe, 
no caso· <la m-etallurgia, offerooero-se maiores .difficuldades, 
mas tam.bem ahi não seria impossivel, deslocando· os postos · 
dos operarios, chegar á criacão da.quella quarta turma~ 

·Propunha o· relatorio · fixar em · ~ ~ . de ji.l'lbo de .. 19:2i o 
inicio do novo horariQ. do trabalho. Julga esse prazo &ces
$;ivo e póde citar a experiencia realizada na !ta.lia. No mez· 
de fevereii"o, (191'9), havendo divergencia entre induslriaea e 
operarios, estabeleceu':..se por accôrdo, na metallurgia. a se
mana de 48 horas, decidindo-se que ella começasse · 3 vigorar 
em i" de agosto. Ma.s, a medida era de tanta justiça. que ·o~ 
p:i;trões italianos não eaperat'am po.r cissa. data, adoptau.jo o 
novo regimen desde 1" de maio. L~ Conferenoia haveria -Oe 
3sseg.urar a fixaoão de horas de trabalho -soe operoriog . de 
todo o mundo.. . , . 
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62 - I.egirilaqlo operaria tclr.eco-slovena - O delegado 
:goverMmont.al da Teheco-Slovaquia, TAYEiu.E, julgava íD.dis
cutivel ~ necossldudo da. internacio.naliui.ção da limitação da~ 
horas de trabalho . O p1·ojecto não eomprehendia a agricul
tura o o commeroio . Não via razão para isso. pensando que, 
umn \"(•1. f P.iln~ ns 1•f•sf.r icçõcs impostas pela -peculiaridade. 
de certas con<Uçõr!'I indu.striaes e · 1.ech nioos, era a medida 
per.teitamontD upplfonvel áQu~Ues generos de aotividade. A 
l)J'otecono do~ tJ•abulhorcs é exeessivamente importante na 
evolucllo ooonomlcn. e morl\l das nar.,.ões. Ern ~eu paiz, o óia 
de 8 ho1·11~ l'cka 1111auím-0mente aceito pela Asscmbléa. Na
cional, nllo '1,Ól\\~u.te pnru a industr ia, <·orno pa:ra o cornmer
-0io .e agrfo.rttura. Por essa. oceasião. cs represen.tanets do;; 
patrões · OEP'loultores formalmente deo'lal"aram, desejar a ex-

. tensão dessa medida á agricultura. Deram eomo razão qu.~ 
· .:>s operarfos doixam o càmpo peila eidade, por encontrarem 

a.h i mclhoros condicões soeiaes • .Antes de oonlt'i·mnado p~fa 
lei, o dia de 8 ou de 9 horas fOra reoonhecjdo nos contractos 
colleetivos de trabalho. 

E' diB'?'lo de nót.a o e:z:emplo da Tcheco-Slovaqnia, P<lr ~i' 
trãta1• dum Esta~o reoenlemente fund"ado, em preca-rias con
<Hc.ões ooonoinfons. Apezar disso, não tem susoit.ado reola.ma-

. ções a aopplicação da lei adoiptada em f 9:18. A lei tch~o-sto
vena permittPi nlo sómente escolher, conforme a necessidallv 
do memento, o dio. de 8 horas ou a semana de ~8 horas, fa
ciliLando ii. tli\' l"l\o do t.rabt\.lhn ('ffi quatro t.urmas, de modo 
a tornar po!tlllvel !\UB appliea<;ão, conforme o genero de pro
dueção " tl nn.Lwroza do clim3., as emprezas de t.ransporit..e e a 
3'1'ioultu ra. Em casos ücepefonaes recorria-se aos tra.baltl<l~ 
.supp•IemAnturol'I. Em t..<ies caSos, fu-se distineçã.o ent?"e ,J 

traba;lho .•:u11pl11monl.a1· exigido por uma cat.asttopbe ou aooi-
. dente o o ooooASitado pelas estaQões ou outras razões eeo
nQDlions tl" 11 rgouoia. Faz-se itambem di:fferenQa entre o.; 
chamado~ l.rabalho..~ prc>limina~es e os continµos. O proj~
ct.o em ostucto TUl Conforcmc.ia, embora mais restricto que a 

,.. Joi d'a s<•11 r111i:t.. ~riguiu essas linhas geraes . Aceita a limit.3.
Qáo intornurlonnl, cumpri:i. velar para que o princípio fosse 
reapeitodo. nh1wúe dos di:fferentes methodos de a.pplicação, 
exigidos .pf'ln -diversidade d e 'condícões cqimaiterioas e ·etio
nomlons 4los vnl'ios pai:r.es. 

6! · - Loobllnolo sueca - Fallou, em seguida o deleg\ldo 
g-0veronm"nlnl Mu1100, \ION KocH, notando -que havia um mex 
adopta,ra o parlamento de seu paiz uma. lei sobr-e o .. 4·ia · d·~ 
S bora'I. (l llll d1•\'N ' in l'Dfrar em vigor em 1º de.janeiro de 1920 . 
Só se (IXtif' pl.1111 do~~º l'ogimen. o f.r~balho continuo nocturno 
G diurn11, pru•n o qunl ri lr~i sohre o dia de 8 horas entrará em 
vigor 0111 I" rio J11lho de 1920. Os princípios geraes dessa lei 
são idcntirms aN1 do proJecfo de convencão . A lei sueca admittc 
o prl nd p i11 t111 1<1i' lll1111a <l<" .~s 11or n.' . h 1:m como o do dia de 
S horaH , 
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era iie julho de. HH9. Já muito lcml)O antes,, promuldra n 
Noruega lilm.S. lel ·estabelecendo dias de trabalho uniformes 
pnra os ope~arios adultos; homens e mulheres e estipulando 
~e a duracao normal do trab:lliho não devi.a exceder de 5~ 
horas por semana (nove hol'ns poi· dia). nus ul'ficíos manuaa::: 
e nas indust~ia!i. Ad9plant1u o syst~ma. ·de tl!1•ma::; supplemen
tar-es, osse hm1te foi tamhem apphcado ás mdrn:trias de ü•a
balho continuo. Pela lei de :UH!.l estab~leeeu a Nornei;a a se
mana de !18 bor·a::>, nãu ·~x1.:e1fo1ido o dia d'!. u-ito ho1·as ~~ mda 
nas of ficinns e fabricas, nas inà1i.stria.s de eonstroocão. no~ 
entrepostos, depositas, cantHfros e ef'iCI'iptorio <le navegaoã.Q ., 
A 9emauu. de 48 horas já tinha sido a.pplicada, ein eonsequeu
cía de um accf1t"Q.O enlrc patrões e. operarios, antes de ser 
promulgada. a lei ele f9l:19. A opinião publioa no. NorueS\I. err• 
tão favot'avel a essa ~olução, q'\lc esta u.ltima lei foi vol.aJll 
unanimemente no parlamento. A delegação noruegueza aoei
tava. O projecto de conve~ internaci01i<il, suggerindo as 
seguintes roodfficacões = i •, a semana· de 48 horas deveria !'let' 
tambem applicada aos opero.ri&s oMupados D.ás . i.n.duiskias de 
trabalho continuo, eni que o servico deve ser ex:ecutado pílT' 
turmas successivas, formando-se turm:ls supple.ment.m·f!s; 
2\ todo trabalho executado fóra do pe.riodo ordinario do ~eL·
viço, nas industrias enumeradas no quadro B, devet·ü:;. Mi' 
con5idera<io trabalh~ supplemenfa.1·, se as horas de trabalho 
<los opera.rios nessas induo:>trias tixcedessem de oito horas por> 
tiia olu oi& horas por semana; a~, o d-ireilo de fazór UBO <le tr!l
balho supplcmentar deveria ser mais IimitaÔIJ, ;:IQ •'lUe "~ pro
punha no projecto; ·l"·, o numero das horas supplement~tes 

_permittidas deve.ria ~r limita.~o nfio .. ~m.ente pw~ ~ ::i.~o 
inteiro, mas tnmbem para periodos n1a.1s simples, pol' exem
:i>lo: para um me:i ou para. cada .periodo de quatro semanas 
consecutivas ; 5n, o pttgamento pelo trabalho supplementar 
deveria. ser fixado em uma taxa minima. superior, pel!I m~
:nos de 50 o/<;,, á taxa regular do snlario e de i(}O %, pai>u tra~ 

. ba.lhOs su;pplement~1'es exec!Utados n,ri subb~o o 
1 
no d omingo. 

65 - ObjecçiJes do delegado patronal. cana~DSe - Nai 
sessão do dia .seguinte, continuando ;). discUs$ão, :tallou '> de
legado governamental canadense. PARSONS. Pensava que o 
.projeeto de convenção proeurára organizar um systema sp
pli-e&vel a todos. os paizés do mundo; ".llas verifieara que fora 
nisso mal sucee.c!ido. A preocoupação de todos devia ·ser as
segurai' o bem estar de todos os operarios. Cónfessava i;ua. 
confi('.ne& nos metboçl.os cooperativos e nas jluin.tas dP. fnbr i ~ 
eas. Confiava igualmel'.lte no repouso bebdom~darío e na re
pai:•.ti~o dos Iuoros, bem c9mo em tudo .o que JJóde ~el' rea
l~QdO, pura accrescer o interesse do operarfo. Pensav:l quo 
ora chegado o din ern quo se pudesse dizer com C..-..µ.oa DI
CKENS: «Que o~ oomcns e mulheres abram, d~ commum ac
aôl"do, s1ms oorações fechados epeneam nas pessoas que os cel"~ 
ca.m, como se fossem realmepte oompanh~iros de ..,iago?l 
~ e tumulo e não mpa outra raça de eriat\ll'as, em oam1~ 
pho para outros dest.lnoat. · 



C3mara dos Dept.taaos - lmi:resso em 28/1J9/2015 15 12- Página 159 ae 385 

· · Nenhum_a objec<,;<lo t i.nha que iaze1· ao prineipío. das oito 
Jt0t'as1 •. em s1 mesmo.! ObtH~ctava; porém, que nas coDdiçõles 
actuaes · do mundo m.1.0- se estava prepa.rddo para êssa limita
ção. :A questão das horas· era uma questão especiaLmente 
ceonomica, nacional e internacional. Não deveria ser exami
:Uada para uma só class~ de pessoas, em um só pa.iz, mas, 
para todos os paizes do mundo; . antes ·como uma. questão na
cional, á ·qual pudesse cada. um trazer o seu contingente de 
estudo. Qurul é a actual situacão do mundo? Poderia. respon:
der, numa palavi•a, que os paize.s mais adiantados :haviam 
hY;:>Othecado o seu futlm'o e no momento actual o que cum
pria examinar era o meio de ·resgatar essa bypotheca. Se as 
.informacões que possuia ·eram exactas, havia mr..is de cem 
milhões de jndividuOIS no muntlo, a pique de morrer (te fome. 
Menos do terço 'de .todas as industrias do veVh.o mundo exgo
tam · sua. capacitlade' de ·prod\leção. Qual a. op:ipiãG do dele
gado patronal francez? Que . depqis da.._ introduecão do . dia de 
oito · horas na Franca, holuvc · alli uma· baixa. cO'l'rest><>nd~ntc 
na ·produ~ão; affirmara que a 1-educção de 10 pa.ra. oif.o. b.o0-
1•as de trabalho diarias representá.ra. uma. reducção de 2i0' o/e 
na produccão. J'6. se pensou que, se devemos ter o maximo 
de horas de trabalho, seria igualmente prudente· fixa:r o . nu
mer-0- roinimo, em vista das grandes necessidades actuaes ~:lcJ 
mundo ? O Canadá, como os E&tados -Unidos, é .um dos maiores 
productores d.e generos alimeuticios. O . oontinente nort.e-ame
rfoano é o eelleiro .do mundo. Da que valeria a conven.çio, se 
della fosse exoluida . ·à sgr1cultura em paizes-, como esses? O 
resultado seria a. penuria. de bra:çc,s nas e~lorações agríco
las. A co:avencão contribuiria para agrav·ar esse está.do de -
cousas. Quem vida .. sof.frer dá falta d~ g~neros alimenticios 
próveni.ente do ~odo dos oi>erarios agr~colas pal"a. as cidades 
mdustriaes? Ser.iam os proprios operaa.·1os. 

Pa.ra comiprehender a variedade · de colid-içõcs de .eer'ta~ 
indui-trias ba.3tària referir o que se pa::;!'a com a intlusLda 
dais madeiras· do Canadá. Nes.sa -indu.stria, o tra.bal'h'O só é 

. possivel e.!Il'quanto e.."\'.:iste agua que permitta:. a í'Iuctuação da 
inadeira. Nos P.eriodos de gelo, -todo tra.ba.lho ®S&a. Ora, ha 
grandes diver.s1da.des <le ~lima naquelle .pédz •. A oeste, se ·te?l 
o gelo durante quatro ou cinco mezes do a.nno. Essas eondi
cües teriam que exigir ~ntas excepções, quantas as industrias · 
e operario·:s, o que pão . p()(}eria dein.1· de deagostar a -estes 

· uitimos; · · . . 
No Cana.dá não foi preciSo que se íizesse:m i:>rQmeSSas a<>s 

· <'pérari-0s po.ra que este!; dessem o ma.xi.mo do. rendimento do 
seu trabalho, no pex-iodo d-e guel'tií. . Os operar10s puzera10;se, 
de todto o co::.-ação, a obra.1 -pela lealdade com que ·se ded1C3-
vam á c~usa dos alliados e pa.ra obterem sala.rios m.aia ele
va.d.os, que ·os ordinarios. Nã.q ha n.o Canadá ·horar10 typo, 
exist.indo muitas exeopções ~quillo . que . se pudessa. ~hamar 
ümB regra geral sobre as horas de trabdho. AdnuUtem os 
operarios que o fomip9 de ~ servi~o de~e ser !DJUs ou :rµenos . 
Jongo, confórme as ~hvers1dades dns. mdustr1as. ·Se ficasse. · 
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~doplaJo ~ dia. univet·sa.I Je ~'ito lu~ra&, t~l'~<J, Jc ser itl)µJi
•,a.tl•)_ i:!º Canada n_ tod11::: a:> m<lu~tr1a.s .5UJ•!lf,a$. ou não, á:3 
c~mdJCoes u~s cstaç()es, pat•Lí~ulal'C:S ou de 01·dem geral. E' pro .. 
'<Wei que i:sso causas~c ah forte. descQnttenLamcnto. Lcpois, 
o prolilcma. ei:::1. de ord~m pura.mente ccononiica e nilo convi
t.1h:i. lornal-o ~a que::;t.~o política: Tanto mais os homen.s 
0.e Governo emdam dos interesses conm1ercfaos e industriaes 
dO.i _seus paizes, .quanto ~ ma}s dif~icil reprimir cet·tas iuflu
cn~rn.s guo nunca deveriam tnf.ervn· eul1·c· as classes de um 
t?a1:r. Ha. Ili) Cu.mi.dá nove proviocias differen~cs, cada uma 
(las quar::s procura re~olver a questão do t.l'a.halho. Póde-so 
~maginar como_ seria . dii'ficil chegar a a<XJôrdo: cm vist;a. dos 
mttwesses par-tlCulares de cada provincin. Limitai· as horas 
<la tr:ibalh~ será. desfer~r 9 tiro . de mor~ nas . peqµena:5. iu

·d~ tnas e impedir a cr1a.çu'O de mclust.r1as novas. A ma1roria 
d0~ patrões, no conúhrnnte norte americano, sahiu d~ fileira 
uos opet·arios e teve começos modestissirnos. Para che
g~rcm •i sit~açã.o de patrãoi tivere_m de trabalhar Ionga:E I10r:l,:;), 
nao cconom1:!ando o propr10 serviço e a.ccumulando ~mas c~o
nomias. Elle, com ~atguns collahoradores, tra.bal·ha. longas 
hora!:. ::;eguida~, porque sabe que Iem a Iu.tar contra indusldas 
imporlra.ntes. que dispõem de largQs capitaes. Com <> dia uni
versal ue oito hcn-as, seriam favon~cidas as nações maLs im
IJortantes, porque ellas tem a vantagem do possuir• ma.terfas 
prima\S, capitaes e me.i-0s de tt'ansporto. Os ·prejudicados se
riam os pequenos industrlaes n as MÇÕ!!S de menor impor-
tancia . · 

· Os Est.ados Uni<los · não a.ssignaram ainda o Tratiado de 
Pn7. _ 1\ão ::e podia, pÕrtanto, nf1'irmar que a elles Sf) apnli
oassn a convencão que viesse a ser a.dop.ta.d'a •Pela conferencia. 
Em f.aes oonclições, pouco prudente ser1i da parte d1> Canadá. 
lJ.llC lhe 6 foferior quan~o ú popu•l_ação o valor _ industria.:!. 
comp:rometter-so . :i. a.ce1tal-a. Em setembro ultuno, ba\'1a 
8e 1·~unido. om ~Ottnwa. uma conferen~ia nacional, em que 
üStaYam representa-dos. cm numero ig1Ual. ·patrões. o.:pe:t.·arios. 
o Governo o o publico: Os delegados patronaes não puderam 
untcniàer-3e com . o.s representantes operario.s. ~ntlO M dia 
rl~ oito horas. riedmde>--se ao Governo a nomi!laQao de um~ 
r:ommissão especial para .o exame detalhado do a.ssuropto. A 
objP,cção principal <los patrões nanadenises er-a que .. ellcs não: 
viam · meio do ·t1'iJninuir as horas do traba.lho, sem reduifr a 
produeção, adopta.n~o as palavras de ~Ltm>N, presidenti: _da 
Federação Internoac1onal dM Trade-Url1ott.s, quando d1zw; 
«Por toda a pa.rtle perdemo-nos em pa.Iavra.s vãs, em Jogai." de 
produzir: ora:, um pai-z oue não produz, não l;)óde viyer. O E~ 
tado ~. muitas vezêS ~omparado a. _um navio. HoJe o navio 
está sobt•e baixios e cada Qual davc tl:'abal•har, com fiodàs ns 
suas fo.rt;::is, para salvai-o da d'3struic;e- completiã.>. 

66. - Resposta ·das delega9ões operarias - De nccôrdo 
com â.s varias delegações opcrari~, .o~põz .o delegado opera
rio francez JouHAux, o ponto de ,·1sta d<ls trs.balha<iores. 
Começ.ou notlando que o 'principio aoeito no project.o de con-
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Yenção não era a expressão completa da vontada opor~cta; do 
:me.sn:JO modo, as e.me)lda:s que ~a. ofíerecer fióava.m muito 
Mbaixo dOa resul1..ad.10s conseguidos em certos pa.izes. Pell.8a
v~m, erif.l'cf..afili-Çl, .·os operarios que naqUella conferencia C•JU
vínba tentar um resultado. internacional, ·a que ests.vam pQr 
issu na obrigação de fazer certas concessões, qu.e em óutrM 
circwnstancia.s não fariam. Certamento, sua li:Oguagem poderia 
parecer audaciosa; mas horas ha. em que ·é preciso saber 
curoptir o proprio dever, par.a não suppo1·tai: graud~s respou
sajüiiô~c:Jes no fuLuro. Aq9ella era uma dessas- hofas graves. 
Ccrtament,e, nunca pa.ssára. pel-0 pensamento dos opera.rio~ 
dosco11hecer a impo-Ftanci~ d9 p.rotllema. d~ '.[n·oducQão. Du-.. 
rante ai guerra, as organizações Qpera.rias lanoara.m suais vis
tas sobre esse problema e procuraram encQ.ntrat·-lbe sol~-
cão. Dera.m-se a e::;se-t.rabalbo com t.oda. bonestidade e ao cabo 
de ~mas '\r"edfícacões, nunc.a a: maior duraifcW do trabalho QU<h 
'tidfano sa apI"aSenLou oomo a. c.onclllsão }le<iessaria. Ao .con
trario, cada vez que levavam mais a.dian~ o e.9tudo deS.'!a. ro.a
ter~a. a.ppellando para ·ex:Pel"ienciaS scjentificas . . .ficou va:ri-
iicado (lue a menor duracãô do <:lia de trabalho · acarretava. 
.ao mesmo tempo, Q' desenvol~imento pl'tysico e physiologíco 
do -0perario, 'uma producção maior e melhores condições 1.e 
Cil':istencía. ,Kingúem c"ontesta que a. que~tão da produq~·ão é 
u · ~roblema e.apitai .Q,a.~ hora, presettt.e. Mas, por toda parts. 
se co~$t.ata a. l'.llá organiza.cão industrial que permitto o dis
'perdiclo das materiae primas e dos pr:-o<iuctos manufa.ctura
dlos, a anarchfa do mercado do trabalho ·atravet o mund,o, em
cn1a.nto o desemprego se alarga. Is;:io 'Prova: que não esf<á só-' 
xn~nie na dur~cão do trabalho, na procluccão do operaria, ~ 

·:i:ia. melllor. repartição dás ma terias primas e utiliza.cão dos 
. :recursos da. economia; a solução do problema da pb'.lduccão., 
Devia rerordar:-se a Conferencia das palav.ras do seu ipresi
dente, ria abertwa. dos ·tra.balbo:i, aa r~ferir-se ~s massas Qó 
!U:~do Q.o va.Ue, tentando sub.ir para o alto_, afim de aquecer-se 
ao il'an,d~ sob Sim. H~ este desejo nas m:lssas populares; e •.. 
ae ~ Conferencja. intern~cional .não -desse_ satisfação ás suas 
aspira.cães legiti~a.s, poderia, i~o trazer para -0 mundo muito 
mais do quf3 utn. simples descontentamento verbal. De todos 

. Qs pontos <ia, terra... 40 norLe a.o .sul, d~ áste a ·Q~te. as vozes 
.fatigadas dos ttabalhadoi-es sobem aos eéos, reclamando o 
seu to~ar ao 80~. ~ssas . yozes e.st,ão fatigad!ls; ellas ~ealamain. 
Se n~ se aprovei~ a ho_!~ , e~ que é. amda poss1vel _acal
m1,f essas esper~ncas, então, • sim? conforme a expressao de 

· APLWl'oN, o oarro do estado estaria bem perto de desmante
lar-se, <J- · navio do Estado a pique de naufragar. 
. Eram estas as princip.aes emendas apresentadas pelas de-

. 1~8™)Ges operai-ias : · 

d) A i>J:'i;senie CQAVenção é àpplicaval a todos os 
e~l~e1ecimentos · indus.t.ri~!:ls e comxnsrciaes e 5\l~ 
doo~d~nda.s. dp qualqu~r natureza.. que sejaµi, pl,lbll-

1 9()8 ·~ 11tivado&, com exe.epçíio daquell8s Etm .que SÜQ 
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unico8 r;mprc:;ados o::i momJJrc,s da família núo com
preh~~u.ida, entretanto, nesta. excepc,:.ão o haballlo em 
domic1ho. 2) A dur'!-cão do trabalho uu pessoal não 
poderá excedel' ue oüo horas por dia e .'18 horas po1· 
~em!l~ª· s::!lvo : casos cxcepcionacs, que só DOderão ser 
JUsL1fJcados po1· accidentes . .Como . in~cudi.os inunda
çõe~ ~ outrns calamidades itnprcvbtas. Tocla,:ia as dis
-pos11.:oes ua presente convenção não são applicaveis ás 
pessoas que ocuup~m Jogar de vigilancia ou direcção ou 
um posto de conf1an'Ç:L. 'Qum1do o trabalho se effeclua 
Uor trP.s Lurmas allctliadas. como nas usinas de tra
balho couLinuo, serú. pcrmiLtido trabalhat· a!érn de 48 
horas por.· semana, se a média da.:; h\Ctras · <lc trabatho 
.não cxucdcr. de ·i8 hora:; ·po1· scmaua; i.ior período de 
tres semanas. 3) O limite de oiLo horas por dia e de 
18 horas por semaua. poc/{'r{1 ser excedido. mediante o 
beneficio de repouso compensador, cm caso ·de accí
derite,, de trabalho de ürgeucia. a. sct• effcctuado nas 
machinas ou nos appare:lhos e un·icamento na. medida 
uecessarià para evitar um serio prejuízo à marcha. nor
mal do um e:;tabelccimento . 4) r\a:; industrias tujô 
funccionamento continuo de''C, em razão da propria. 
natui•aza. do trabalho. ser assegurado :por turmas 
sucr.es:;ives, a limitação das horas de t1•abalho nã.o 
affectat•á <ís tt'el'ias asseguradas aos tl'abalhadores dessas 
industrial3 pelas leis nacionnes, inclusive o repouso 
1Jebdon1adario, a Que todos os operários teem direito. 
5) O limito de oito horas poi." dia o de 4& por' semana. 
-poderá ser exccdidô, · sem, entretanto, ultrapassar 54 
horas por -semana, para a categoria rios opetarios enu
merados no quadro D, paragro.pho i". G) Nas indus
triaa sujeitas ás ostaçõcs ilão t!() poderão íazel' .horas 
:-:upplementares senão até u. <..-Onoorrencia de 70 por 
.anno e sob condioão do quo lodn hora renlizada nmma 
da nitavu. hora. quotidiana i;cja majorada pelo menos 
de 50 o/o. 7) Paro. o f im de facilitai• a. applicacão- das 
convcnc.õcs, deverá. o patrão: a) r~ier conhecer por 
cartazes upostos cm seus rstnbclccimcntos, cro 9ual
qucr outro · logar convcnicnto ou Pvl' q11alquer outro 
modo approvado 'Pelo govert10, as hura::>· ci.. quo comcç!?. 
o acaba o trabalho; ou, se se empregarem turmas, as ho
ras em que começa o acaba a vez de cada uma~ As horas 
~orüo fixndas do modo o. uão t•xncdet• ôS !imites prc-= 
vh1l.016 pcllL pt•cscnto c:onvó111;íio : e, uma. vci n~
t.ificndas, nlio poderã·o ser modificnda.s, senão .mod1-
anto Mcórdo entro n~ orgonizm,;ücs oporarins o pn
tronacs, de.poi~ do sancciono.dns pelo Governo. 8,r 
l1'0.ze1• conhecer. do mesmo modo. . os descanso!\ 
conccditlos durante o trabalho cons1deraclos como 
não fazendo parte do.~ horas .de trabalb10. Ins-

c . ..:- :Vol. xm ª' 
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crever . em. um l"egistir~. pela ferma. . approvacla l>éfO 
Departa.mento Internac1onal, todas as horas supple

. mentares fornecidas em virtude· dos arts.· 3 a1 6 da pre-
. sente convencão . . Será considerado illegal o .facto de 

empregar uma pessoa fóra das horas fixadas, em Vil'
tude do y::iTagrapbo i º ou durante as horas fixadas crr. 
virtude da letra b) ~ 9) Nos paizes cujas condieõe~ 

· cl.imatel'icas modificam essencia•lmen:te a ca.paoidaa~ 
dos operarí:o,s, dever:..se-ão adoptar as excepções .se
guintes (o mais conforme o projecto de cC>nve.nção). 
1'0) As doispo.sições da presente convenção entni.rão cm 
vigo1·, omú~ tardar; em 1° de julbo de :1.920. 11) .A:do..: 
pta.ndo o· texto .acima a Conferencia. J.nternáoeional do 
'l'.rabalho . de . Washingt.On exprime o desejo de Eel"em 
a.s leis ·de guel"l'â~ restriotivas dos dir~ttos do LrabaJ110, 
abrogadas em todos Qs pai~es, de modo a s·er suppri
mido que.lquer obstaculo á applioação das clausulas da 
presente c-0n~·encã:o. 12) Em caso a.!gwu a pre.seute con
·:vencãopoderá attingil' as ·Situacões mais fa.vo-rav.eis j,1 
!l-clmliridas pelos operario.s em certos paizes, quer ·por 
meio de ' legisla.cão, quer por contractos celebrados entre 

· a.s -0rganizacões sym;iical'i~tas-~ ~em p51dcrá eUa ser mo
.tivo para atruo na apphcaçao do dia· de 8 horas e eia 
. semana de · 48 horas, nos paizes em. que as negociacõa~ 
estão estabelecida's ~ntre patrões, . operarios e o 6<>
ver·Dlo . i .3) O facto de não examinar a :i,>resente con

. ve~ão ~s ·detalhés .de modalidade e appbeação do .1;;1 
de- 8 hor~ ·nâ industria maritima ·-e o faotet de n·-\ ... : 
coilf.er a · vresent.e OO!lveD;Çio ol"usUJa rel~tiva aG trã.
balho agir1-0tria, . não unph.cam um propos1to de. exce
pgã.0. Nesse eiJpirito, a mesa da. Conferencia Intern~
cional dó Trabatho é encarregada de· oonvooe.r, no mai! 
·breve praio, uma sessão espeoial de cada uma dessas 
industriais. 14) As <ielegacões operarias reclamam que · 
seja orga,niza.do em oada paiz um aeTviço de im:ipoocão 
do trabalho, ·· composto de funooionarlos scvernamen
taes e de delega.dos el~itos pelas orga.nizao6es opera· 
rias, espeoialment.e encart'egados de · fiscalizar ·as con
venoões intel'nacionaes e de apresentar e. respeito um 
relatorio annua1 ao . l)eparta.m&nto · Internaiooàl . <iõ 
Trabalho. i5) As delegaoões opera.rias reeomm·&ndam 
que a lnU'oduQOão do deeoa.n.ao a l)ai'tir do meio dia oe 
~al>bado e a limit.aoãô oda semana a .u hons. se.iam le-
vadas avante om todos os palzes. t 

, 67 - Discurso <le Shaw -- O delegado operar!o inglei 
· 'SRAW tomou a pala,v.ra para corrobore.r .as arnrmativa.s no 

delegado franoez. Antes da guerra, di·sse .• ·ello, mesmo no li 
paizes melhor organizados do mundo, a eituaolfo de um gran·· 
de numero de trabalha.dores i!ra pree11.ria: ~Ument.ação in
suttlolente, tl"abalbo exccssiv-o, n~n.huma in~, f~ta ae 
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liygicne o miseria. Devc~sc esperar que, de.pois . das. prova
~üés e experiencia.s na guerra, tornem-se meihotes 0$$8.S con
dir;ões, que o trabalho não seja excessivo mas suffiéiente, 

. que 'O salario permitta o -conforto, o as.seio, a s-eguram;;a, a. 
ü"struccão, o que far-J. com que se desenvolva nos seJ;ea hu-
manos 'de to.das a.s classes o que a sua na:ture.za tem de me
lho1·. Os trnbalhadores leem direito á vida completa, a um 
rn,odus vivendi que lhes permitta manter a saud~ do coroo 
e desenvolver as faculdades moraes e intellectuaes. Conside
ram que' o resultado da dimi·nuioã.o das horas do trahailn.:> 
será um melhoramento progressivo do apparelhamento in
dustrial, a díffusão illimitada da instruccão ge-1·al e technica, 
o a.provei!.amento de todos os talentos, a utilização de todo':' 
os recu,rsos materiaes. Cada e;xperiencia, em t1:1doo os pai.ze:':' 
industriacs, prova .qu~ css~ dcduc()ões são corrootas, porque 
em toda paI'Lll onde o t.z·abalho foi i·cduzido ao minimo, .quanLo 
a duracão, foi elevado oo maximo, ·quanto ao valor. Nois 
paizes em ·que as horas do Ll'aba'lho são màis numerosas, en
contra.-se a peor das miserias, cmquanto que naquelles ~m 
que o numero de he>ra·s é reduzido, consta.ta-se o maximo do 
ct>nfôl'to para -todos. P.reLe-ndem os ope.rarios que da appli
;;ação geral de todas as invencões e descoberf.as, que :ee>nsLi.
tuem fa~tores essenoiaes de uma producção mais larga, re
suJta.rá ~ reiduccão das horas de Lrabalh-0. 

68. - Discurso de Guérin - Defendendo o ponLo de vis La 
úo:> pa.troes; fallou º'delegado patronal franceíl, GuÉruN. Lem
brou elle .que os patrões esLavam sendo accusados <ie adl0pla1: 
o pr:'incipio fiio. dia de 8 hotas, pretendendo fa1Iseal-o na prã
tka. Os op€farios ta.mbem 1po<iiam ser acousados de, em sem 
discut'SOS, droret~r: art. iº a manuten(/âo da pro_ducoão; Q de 
fazer, art. ~º. todo o passivei para diminuil-a; E' imposstv1:i1 
ce>noiliar o augmento da produccão com a reducção das horat: 
uo trabalho. 1\. questão não era sómente internaoiónal, ma); 
I)rineipalmeute nacii.)na.l; po1·que as oo-ndições dos povos .sa.u 
essencialmente differenties. POVQs ·ha de fraca naLalidade, 
outros de população wperabunda.nte; paizes ha em que a:>1 
condições dos ,trabalhos e sala.rios torn8Jn · impossiv~l & con
correncía,. Para notar ess...,. .. poo·.iiiaridades, bastaria eita1· •1 
oxemplo d<>s Estados Uní<I<is e do Japão. Oa delogedos opu
rat•ios disseram que a vida não se compõe eómentá de in
teresses arithmeticos. E' bem verdade que ella cotnporta in
teresses arithmelieos e consideracões moraes1 mu, acima ~e 
tu<l-O, a..s necessidades <lo viver:·· Havia o oraaOt" naquella mo
mento recebido um Lelcgr"àmma do ]'L•a.nca, ~in quo se lhl.l 
communioava a falta de carvão e contra essa fo.lta prtnoipl4~
rnõnf.c rooiu.mavurn os membros da Confndorncão do 'l'rabaJh" 
Na Fi•ancn. a oo.mrnis~á<> inf.crminisLerial onoarrogada do n·"l· 
l.udo das oondiçõc.s do lr.ansiciio, para a appfloaoão da loi d r ~ 
8 horas, interoala.ira · no aeu rclatorio esta declaraçAo: · 4:1'0-
dos. os ol'gãos autorizados dos pr-0duotores e da opinião pu-
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b!ica. .assigna.Iani ~m 9eor.e$cimo da : produccão, pouco miü~ 
ou menos ,proporci-Onal á dimínufoão das hora$, seja de 15 
a 2-0 %, I).O ~inimo. A cri-se de tra11.Sp<wLe1 _bastante aggrava.da. 
pe>la. . 3pphcaçao ~as hora.s, 'vae...;sG accentuando todos os dia.;;. 
Para ·razer...;llie face, Mrá Pr~tjso, de um la'do, obter, a. mah. 
de 60 a 80 mil operarios; e, :ue outro; despender pezadas som'
mas e augmentar . as d·espezas ge-ràes, de· tal modo, que o 
custo . ae pr.oducção <los pnncipa~s artigos !abricad0s . será 
aterescidQ -de cerca · de . 15 .% • E' typico o exemplo · oas 
~tr'!-~~ - de ferro francezas. ·};. cornpanhia: . .l:>aris.:Lyã-0-

. M·ed1~erraneo, que, antes da, ~erra, realizava. oito milhõeg 
e meio do lucros, está ameaça.da, :sómente eni- um 'anno, de ter 
543 milhõt.~s de deficit. E' verdade que este prejuízo não é 
somente resultante do -Ola de s horae; · mas está demonstrado 

.que a influencia da lei de oito horas entra. no aool."escilnó dos , 
encargos com --cerpa de t5 % .e que serâ preciso- obter de iã 
a 20 mil operarias, a. maisL para ·assegurai· :o ser:vico. Se . ss 
multiplicar. esta ci1"ra pela daa seis compaubiias :Pl'iocipaes 
franceza~. attirigir...:se-ão os 60 ou 80 mil homens, . de quo 
falla ~\ .commissão interministerial. -No moinenLo actual, ·O 
aperfekoamento dos machinismo.S é materialme1ite impos~i

·VRI: os prrutos · anorin:iea neeessarios . para a construcção I} o 
eusto éxcessivo das i11a.ehi11as tornaram-se obsta'culos irre~ 
moviveis. Bastnria .. um. exemplo. A .indGslria de ' !iaç'o de 
linho, na· Franca; tinha. 560 mil teares antes d,a guerra .. · Os 
aUem.iies dest.l'uitam - ou levaram comsigo guasi todo o ma
terial e só restam em a.ctividade de- 68 a 70 mil. -<>rai, · não 
na;. no mundo inteh·o, senão. tres const.rucLores, dous grandes e 
um pequeno, de niàt()rial de fiação .de '. linho, est4)elecidos na 
Irlanda.· 1Fóra dessas casa;S. nenhuma outra fabrica tàes m:i
cbi~ismos. Todos·, os 'fabri~aut.es daquella ~specialidàde en
commendatâm material e s'6 dentro de dous annos e mefo ou 
tres. poderio ·tel"."o completo. . -..... 

Sobre o ·problema da; producl(áo e do trabalho nenhuma 
aulorida"de de maior valór poderia ser in,vocada que a pala
.-ra do SR. HooVER, 1'fue a. 3 de julh:o -escrevia.: cl() empenho dos 
governos deve ser .o do obter as mataria.e primas, os apparelba
mentos e os tra.balbos exigidos pela produccão; fazer admittir 
\)or seus nacionaes o maximo do trabalho individua.l é indis..., ... . 
pensaveL A Europa não possüe mais os excessos de :produotos 
in.dispensa:veis. Se se quizer tentar experieilc:ias revoluciona
rias será. inutil lamentar ~ vida cara., :oorque esta. nada mais 
ê do que um gystema· de . produccão deficit.a.ria; eJta. tem ·um 
grande valor .como emnnamento. Os Illads belios discursos do 
mtiildo em nada. podem alterar a real ,gravidade• desses 
facto$:i.. . 

.69. - Legislação uruQua.ya - Na decima sessão, de ·se
gundo-foirn, 10 du novcmb1·0. íof o deb.:te iniciado pelo de
legado urugua:yo, VA~. A Republica do Uruguay, d·isse. clle, 
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havia 1quatro annos, ·a.doptara. por lei a semana de 48 •hora.s 
e o di'a de 8 hora.s, como regra imperativa. O ideal sustentado 
pelas representações operarias na confercncra era em seu 
paiz uma reali.dade. Mas .quere.r impôl-o, bruscamente, ~ 
povos de mentalidade e raca·s clifferentes, parecia impossivel. 
porque as decisões da conferencia deveriam ser ratificada!! 
pelos pa.rlamenr.os estra.ngeiros. Era preciso fazer '>bra do 
equilibrio e de compromisso. Quanto ao Uruguav, estava <lis
posto a ma.nler as ~uas leis, atnda que ~ .convenção fosse 
menos libe1·al para com os Lrabafüadores. A implantação do 
dia de 8 horas provocára., no comec;o, grandes controversia~. 
Desde o anno de 1906, em que o projecto fôra proposto ao Par
lamento pelo presidente BA'M"T ... E, até 1915, quando foi pro
mulgado pe-Io presidente VIERA, foi o a3sum'[}to ampla.mente 
examinadô,' de.sperta-ndo, acerbas criticas. No emtanto, a p1'Qõ
peridade e .riqueza do Urug:uaiy ~ão boje maiores do qu~ . 
nunca; suas industrias ~e desanvolvera.in · largamente, sem 
temor da coneorrencià estrangeira. No estado actual da eiVi-' 
lização, deve-se a<lmlttir, como regro. de a1rolicacão imme
diata, o principio do dia de S horas, com certas reservas, 
ou da l.'lemana de 48 horas, com a firrae resolução de aper
feJç.oar, '°'º futuro, a convenção e cst.al:Jelecar. a regra uni
versal do'jdia de 8 horas. Se a. justiça não aconselhasse essa 
formula o interesse bem comprehendido. da. civiliza1:5.o deverfa 
impôl-a. Essa reforma., acompanhada de ouLras medidas de' 
legislação ~ocial, contribúir:í para sa.lvaguardnr no mundo as 
instituições democràtioos. Seria inutH pensar que essas re
formas pôrinm termo ás rcivindicai;:ões oper.Rrias, porquo o 
dese.io de melhorar é inextinguivel nos homens cultos. Mas. 
devemos contribuir para que us rec!amacões e conquistas <JC 
effectuem pelas vias legaes, sem movimentos revoluciouarios •. 
Se a IClon'fei·encia abordasse lealmente este trabalhQ- pod·eria 
repetir as paiavras de WALDECK RotlsSEAU: "Fizemos o nosso 
ciever, o tempo fairá sua obra..:.:. 

70. - Discurso de Mons. NoJens - Mons. NOLENS expoz 
o ponto de vista. do governo holla.ndez. Julgava. de uma ím~ 
portancia moral incalculaveJ constatai:- que aUi so realiza.vn, 
pela. primeira vez. a• synthcse ela opinião publica internacional. 
cm favor da limitação · do trabalho dos 9.dultos. Muito tempo 
se passara, antes· quê a consciencia publica.> despertasse. 
A encyclica Rerum Nova1'u.m, do Paipa. Leão X!III, escripta 
havia cerca de a&- annos. cont.ribufra consideravelmente pàrn 
:J mudança de opinião. Ho.i e é um facto : i º) que o dia de S 
horas está. em vigor em muitas industt"ias; 2") que elle é ac-;.. 
neito pela. lei em varias paizcs; 3º). que é adoptado, em prinR 
cipio, por uma conferonc1a de dele~ad11a ~ovcrnnment.aos, ope
rariQs e patrões. de mai~ de 30 Estado.i; das differentes partes 
do mundo. No t.P.rreno intornaciono.l. para os ·mais prudentes 
~omo -para os mais e.:iritnnte~, a questão está amadiurecida', Em 
s.eu livro intitul:ido «0 Dia .de Oito ·Horas>, diz MoRelF.R, r~ ... 
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. conhecida autoridade na materia: d lei não,.-p6de ter ai pre-
' tensão de impôr uma reforma que, n~o tendo sido experi
me~tada, DOderia dar ·resultados duvido.sos. Ella. preferirá 
~po1ar-se ~m um -movimento de _.opi.!lião bem acentuado, que 
Já tenha tido uru começo de reahzaçao.~ Ora, esse movimento 
é~ opinião se d~senha. ;no mundo inteiro, de modo geral e 'P'l"e
c1so, 1'lntre os economistas e moralistas, · entre os patrões_ 
meno.s progressistas e entre os opernrios. E sua organiza~ 
está, não somente começada,· reas tem feito· grandes p rogres-

sos e realiza· cada dia maicires. ·Trata-se, agora, de gen·eraii
:r.ar a medida-para obter todos os heneficios ·por ella com-
portados. . · · 

O legisladior hollalllàez ha muito que se pteoccuoára com 
esta- questão. lA. Camara desse · paiz aeabava de aceitar una
nim·emente uma nova lei . para o trabaHi.o. que provaivelment.e 
:entrará em vigor em 1° de .ianeiro de 1920. Nessa· lei a idade 

- .de admissão das crianças ao trabalho .é fixada em 14 annos. 
Nas minas, o trabalho ~sta.va já interdfoto desde 1906, até n 
idnde de dezeseís annos. A idade dos· que se chamam joven~ 
operarins !'.oi ·eleva.da para dezoito annos~ Em regra geral, o 
trabalho do domingo e o traba:Iho :nocturno são pwhibidos; ~ a. 
<Juracão do trabalho nos estabelecimentos industriaes, nas la- . 
vanderias e escriptorios, foi limitado a 8 horas por dia e a '~5 
floras por semana. Essa .é a solução logiea, se se . quizer levar 
em consideração o réi)ouso semanal bem como. os principio~ 
geraes. enunciados no art. 427 do Tratado de Paz. · 
' . .Para se combater o regihlen d~ semana inglezn teem-se 

· levimtado diversos argúment.os: t•. inapplicabilidade a muitos 
offícios e· industrias: 2", o trabalho deve ser feito pelo m esmo 
m.unAro· <1e operat"ios eollooodos na mesma situação e com os 
mesmo!:i meios; 3º, abundanciil. de mão de .obra .em muitos 
:oaiZes. v:Bt'ifiCad'a pela · fa1ta <lie trab-alho; 4º, que muitos dos 
e~e~dos não são ai:>:tos,....pàira o trabalho nos estabelecimen
tos· ;;.i.ndustriaes. 1!\l diriiinuir;ão da horas de trabalho torna
ria ·necessa1"ió um augmento do numero dos oper arios. Mas. 
em geral, terão essàs industrias o tempo d.e· se adapta.r teeh
niea.mente á nova 11ituacão, pelo ensino profissio~al e pelo aper
'feiooamento das maehinas. A questão· a resolver seria esta: 
·Que S"!'ia melhor, ·sob o ponto de..:vista da p!'oduceão, da es-, 
1-bilidarir~ e da continuidade do. 'trabalho industrial, - uma 
Jimi~ão das. horas de trabalho, . a que. esperamos atting;ir 
pe~a· convenc,ão,, ou uma duração· rp:Hs lon.gº' do traba.Jho. com 

-âs incerte7.a s e interrupções causa~as pela~ grév es, cada vez 
mai's ameaçadoras ? . . . · 
· ~ ·rtn1dencia. do· legislador hollandeir ainda se mn.nifeslal'~ . 

~ na adopcão. de um· regimen suave de npplioar;ão Ida . lei. Uma 
·c-mnm'i~?'ão do trabalhn. composta de operarios e patl'ões, po-. 
éferA nos dois ·annos seguintes á ent'°ada em vigor daque~Ia 

. lei, permittir que numa fa.briea ou of'fie fna · os operar10~ 
trabalhem. u. mais; uma hora 'flOr dia ou 5 horas por sema.un·. 
:ztttendem:lo ·a est~s.> circ~mstancias, seria. de propõr que· n"' 
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eouveiu~ão internacional- se adoptass~ uma ldisposii;ão tempo
raría. permittindo, . em um per.iodo de quatro annos e il!l.S 
condi()ões defiérminada.g pel'os regulamentos iadministt'aroi.vos 
que os opera.rio~ ·trabailhassem a.t.é o maxhtM de iO ihoras <lia.-'.. 
rias e de 55 por semana. 

A Orientação que desenvolVeu era a da esrola social ea- -
1 holica., demonstrando que, aMm dos motivo!! economicos ou
tros motivos de ordem SOCfal e moTal C:'li'Sf.em,. impondo a re
gulamentação nacional e internacional das horas de trabaJ1ho 
e é a consideração de que o homem nã.o é uma machina de 
frabõ.lho, mas um· ser raciona~. moral e intellectu«l. ct'iado :í 
semelhança de Deus, tendo, na conformidade de sua nature7.a 

1 P. destino, faculdades e necessidades cU,ío desP.nvolvimento. 
aperfeiçoamento e satisfação requerem tempo e lazer. Por 

. muito tempe>,. pareee ter sido e!lquecido que a vida economic:i 
ó um méiO é não um fim. O .fim principai, o primeiro .fim do 
trabahhoo rna.nual é descripto, num esf.ylo claro e lapidar, por 
S. Thomaz de _Aquino: Ad vitam q1tm1•endam. Acbuaimente, 
PTacas aos ensinamentos da Encyclica. acima citada, é geral :. 
convi~ão de que o opera.rio deve dispor d() tempo necessario 
f" de bastante repouso, não s~mente para restabelecer suas 
forças. mas tarnbem paira cumprir s~u$ deveres e usar dos' 
seus. direitos, como ser intelligenf e, rP.ligimio, intellectual, 
moral e soefa!. 

7i - Discurso de Mertens - No cur~o de um aceid'entado 
debate, em que foram levantadas varias questões de ordem, 
falI011, encerrando a discussão, o delegado operario belga, 
•l\iER'l'ENS •. '.Etn. ·seu longo discurso proc.Uron J!!ais uma. ve7. 
combater os argumentos patronnes. Sà-lientou que se attin
gira. .o ponto critico da. conferencia, no qual era. preciso de
finir claramente as attitudes. Para - contrariar a limit.aQão 
das horas de trabaLho, 'fôra produzido o a.t'i)Jmento das rui
nas e devast.açõeis ca.usadas pela gue1.'ra. Mas, os operarias 'lu
taram por muitos annos contra o militarismo, pagando com 
a vida ou com a liberdade varios ehefes sYTildical ist.as a n.t.1-
daoia dessa oposil;ão. Os operarios não foram tão pouco rP
sponsaveis, pela guer:ra e ninguem. mais do que elles corn ella 
soiU'reu. Nenhum opera.rio se oppõe ao augmento chi -prodn
cQão ; mas. é doloroso constatar a. alLernativa de Guérin. que 
Q dever dos ~era.rios é t.rn.ba.lhil.i" e economisar. Mns eeo
nomisrur, como? A carestia. de vida não lhes permitte, apezar 
do relativo augmento de salario, obter senão o estrictamente 
neeessnrio para a vida, quando isso é possível. Ha alguma 
('.ousa de grave nas ma~as -p-0pulares; eUas se movem. in
quietas. Bem graves eram a s noticias da AUemanha f) mes
mo da Franoa. Para tranquillizar a classe operaria', qu 0 t.ra
btll1ha., soffre e morre, era lJt'~ciso que sa.~issem d~lli coni 
uma deoisllo capaz de fazer remur n h;lrmoma, n paz. o liem 
estar no mundo inteiTo. 

72 - Commtssã:o efl.llecial - Encerrada, não sem gran
des difticl(.l·ldades. a. d1iscuslsão, foi eleita a seguint.e commis-
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são PaI'~. o estudo do . projecto: FoNTÀINE ·(França), BÃ(UlEs 
(Inglaterr~), Ro&ilR.~SoN (ICQ:nadá,), ~foNs,· Noi:.ENS (Hollan

dn.), MAHAcl\r (Belg1ca), pelos grupos s-overnamenUies; ~LAR
~o~~Ks · (.Tng_laterra), GuÉRIN (:Jrrança), 'CARLIER · (Belgica), . 
SqHlNDLER. ($mssa). PARSoNs (Canadá), pelas c,lelega<;ões pa.
tronaes; . JONliAUX (França) ., l\IJ;RTENS ; (BeLgica)' 0UDEGEEf!1' 
(Hollanda), SHAW '( Ingl:itcrra), ~ ·DnAPER\ (Canadá), pelas de-
legaçêjes operarias. . · , 

73 -~ Parecer da commissão especial - Na sessão de 24 
de novembro, apresentou. essa commissão ·o seu relatorio, do
c~mepto qut~. · ~elo seu ya1or · hiistorico l! por constitui{" · pre
ciosa fonte de mf--ormaoao, quanto ao$ detalhes da. applicação 
da convencão sobre o dia de . trabalho, reproduzimos · on. in-
t.egra. · · 

) 

«A .. ~mmissão nomeada pela Conferencia . para 
examinar O · projecto de convenção, ·relativo ao estabe
lecimento do dia de· oito horas, tinha: a. ·examinar; par
tindo do projecto-·de convenção elaborado peia com
t'nissão de organizacão, as emendas. dos delega:dôs -go
vernamentaes, . dos patrõ'es e dos operario:s. Seu rela-

. tor não tem, po~s.. que apresentar considerru;ões· ge-
. raes que sé· ece>nt.ram longamente - d~serivolvidas nas 
. act3s das sessões plenarias, nem que apresentar· a . te·;.. 
gislaçã.r> comparada, já referida nos relatorios da. com
missão de organização. Deve limitar-se a commentar 
'ás dilfferencas ent.r~ o texito que propõe e o suggeriao ·· 
·pela Mn1missão de organização. · · 

Chamamos a. attencão, desde o come~o desta ex
posição, para. · o facto de que, propomos, não recom
mendacões, mas um projecto · de convenção. A' ®m
missão não páree~ram sufficientes simples recommen
daç.ôes, mima· materia em que as leis nlicionaes já. são 
numerósas; . mas', · a. palavra· «projecto•, é, entretanto, 
exacta, no sentido de que nossos votos não esUlbele
Mm con·vcnções spplicaveis pela unica forca .de nossas 
resoluçõeS, mas <!os textos submettidos . aos poder~ 

• competentes dos diversos Estados, . os quaes os aee1-
tarri ou recusam depois do exame, nas condições preci
sadas pelo art. 405 do Tratado de PaZ com. 11- A,lle-: . 
manha. · · 

. .Al\TIGO -1.• - O paragro:.pho 1~ do· artigo 1º inaiea 
Que a convenç[o se applicari a todos os . estabeleci
mentos' industriaes, .além da.quelles em que são empre
gado<i . os membros duma mesma familia.. Propõe a. 
Ccrinmissão .precisar melhor dizendo! «Em todo~ os 
e'2tabeiecin:.\entos indt1striaes ou em suas dependencia.s 

·de qualquer natureza que . sejam, publioos ou priva
dos.• As palavras <Publico.a: ou priva~oe> di!!pensam 
c•>mmenta:rios; oa ~stabcloo:unentos ind~str~ d~ 
J..:-stados ou dos .· podOTes loeaes não po~er1am -~scap<at' 
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ás regras geraes prescrlptas para os estabelecimentos 
pdvactõs ; AS pala:vras cou efn· su~s dependenoiaS> si
~-nificam que todo o pessoal do mesmo estabelecimento 
industrial seirâ -~uomet·tído ás disposicões êlo texto, 
quer se trate de officinas de fabricação ou de emba
lagem, de escripturios de expedição; de desenho~ de 
t:orresvondencia, €te. . O est.abeiecimento industrial. 
com seus annex:ls col)Liguos, forma um todo e todos 
os seus emp1·egados be'neficiam da lei. Essa precisão, 
.que 6 conforme a · jurisprudencfa aceita .num certo nu
mero d~ paizes, era· tanto mais necessatia, quanto o. 
Commissão não propõe a. extensão das medidas do pro
jecto aos e'Stabelecimentos commerciaes, e 11nanl1> aos 
hanetls e adminisi~acões. com seu numeroso pessoal de 
cscriptorio, · não beneficiam dellas. Pa.ra recusarr, 
actualmen,te, o be,neficio do dia de oito horas o.os es
tabelecimentos . commerciaes, baseou-!!e a maioria da 
Commrssão· no facto de que a npplicacão a. esses esta
belecimentos se>;-ia difficil nas lojas e pequenos arma
r..?ns fl ainda em ;JU0Jl questão não ei!lavil. amadnrecidn 
e merecia estudo especial. 

Não julgou a Corr.missão possivef reg-ulamenta.'l' a 
1!1trac5.o do trabalho cm domicilio . Foi de parecer a 
maioria que a fiscalização dessa dut'ação seria . de todo 
int:!fficaz, me·smo com o maior nuu.:ero de inspeefüres; 
além di~so. julgou ella que a, . questão da fiscalizacão / 
no domicílio ·privado podia levantSJr vehemente oppo
sic.ão. Err.: definitivo, o sentimÉ'tlto da m~ioria. foi qUe " 
o. traballlo em domicilio seja objooto de um inquerito e 
de pro,Jectos ulterfores do '.Departamento Inter·nacionàl 
do Trabalho: 

Parece necessário acentuar o facto de que sô ee
cap:m1 ·:is dic;pllsiçe;~s elo texto as offieinas em que são 
empregados exclusivamente os membros de uma mes
ma fan:ilia. nesdt} que ha.fa ahi uma .operaria ou um 
cipcrar1o, -estrnnhu á familia, fica a officina. sujeita: e 
c·st.a in:l~prf'taçli'l coirreçta dum'. texto claris simo v\sa 
·todos ;os sub-empreiteiros que, tendo tomado ·o. tra
balho para o . exocutarem. em. seu do,micilio, ... alliciaJ!l 
c-ollaboradores assalariados, que trabatbam com P.llP.s, 
em--condições quasi ~emprc deploravei3. 

Propõe a Commissiio ã enumeração não lim'ita
livn dos . estabelacimento'S indust.riaes algumas addi
cõc>.<:, .qne são li.nf.0.:; c~l:i.recimentos . E' assim que as 
i1aln-vrn~ 'il'.mi.nn.~ P. Pl'drC\iraS.J>, paro.grapho A, teem 
nm sen1[.ido limitado, en.: cp,rtns legislaç.ões nncionae.." 
e poden1 não comprehe-ndm- a ext.rnccão do mine:rfo do 
ferro ao ar livro, as salinas, os p~os de petroleo, ef.c . 
Propõe acrescentar os t,ermoa· geraes : cR industrias 
c~tiractivas de toda naf.ureza.:zo E' assim que, no par:i
grapho B, as pt\lavras .i:a produeção e a transforma-
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ção da. e(ectdcidade>, é sooBtituida_ peloe termos 
·rn~is geraes : ca . producção, a· t.r~sformação ~ trans
missão de força e.m geral, el~ctr1ca,· bydraUlica, etc.> 
e acor.esoentá.mos após ~ construéQão · naval, e as in
(1\.ts'trias . de demoliCtAo· dé mated'ah>, que teem uma 

· ~rande importa.nela. . em certos p~izes, prinoip•ente 
para: o material naval. Em., .verdade, essas- industrias 
não estavam, ·de modo algum, -eY-eluidas da enumer acão 
do prjmitivo proJectot a ·qual é. exPlfcativa e dominada 

.. pelas . palavras e todos os estabeleQimentos índustriaes:i> . 
E' vicio original ,de ·toda enumeração exigir ,!Sempre 

. oompletnento~ . · · · · · 
· A' -lettra D já não se trata duma modificação ex
plii)ativa, mas . duma alteração de fundo, de grandi:> 
~n•pot'lfancis. · .Depois· das pala.vras · cwansporte por 
terra ou por est.rada 'de ferro>, .aerescenta a_ Com'ó:Jis- · 
~ão: cpor mar ou vfa . de agua. interiQll'>. E' a Uirnif.a
~ft.o das hora·s de trabalho a bordo dos navios e dos 
vapores, que ~e· prescreve. Toda.via, aoreseentou a 

., Commi~são, no fim da.· alinea, · a.s seguintes palavras: 
. ~fl pr~sçir-ipções relativas a-0 transporte a;aritimo se
. rlio fixadas . por . uma conferencia especial sobre o 
l-t>abalho 111aritimo.> · · 

No .que· ·concerne ao transporte por mar, trata-se 
somente ·da . affirmação ·de um prinotpio; a applicacão 
desse principio se realizar~ segundo as reguas que fo- · 
:rerrí indicadas, por uma conferencia esp~cial. PQr ou-

. t't'O lado, no relátorio do. Presidente da Co~mi'ssão d~ 
proposfcões, na parte relativa ã ordem do dfa. das 
proximas co'ftlerencias, sois eonvidadOs a prcmun
tinr-vos sobTc a realizacao' dessa conferencia. especial 
30bre o tra~a.lho · mariti.mo. No que con~ern~ á nave

.gnciío 2nterior, devo acentuar o faet.o de que. a con-
fcrenoia espeoia1 é prev\sta ipara o tra.nsparte -por 
mtir, pen·sando á maioria da · Cé>mmissãQ qu~ as 
prescripçQes do p]'.'oject.o, de .eonvenção actuat . deviam 
npplicar-se á navegaçãQ mter1or. · 

. · Uma ultima modificação deve ser ·assígnalada, ao 
ultimo ~arragraph~ do art.. t•. A Commis~ão diz ce~ 
cada pa1z ~ autoridade eompetellte deit~m1na.rii as h
uh.as · de . demarcação entre a industria, de um lado. 
E:ofn.> em v~ de: iErr.'· ·cada paiz a. legislação, etc.:. No 
t.erlo franoez; a. palavra c:legislaçãç> . comprehendi:l 
não · ~méilté as !eis propriamente <fitas, maa ó's re
gulamentos edictados, em virtude de delegação dos le
e:isladores. Não se dá o ·rr;esmo com as pa:1ovra:s ~n~
Uonnl laW> empr'!gadas no texto ing!ez, e , a ma1orrn. 

· 1fa Commissão achou os termos empregados pela Com
n.·i!IE:ão de organizacão por demais Jaconicos, para 1:1e 

. adaptarem ás situa~ões constituoionaes de todos os pa1-
ii!s representados na: Conf erreinoia.- Cumpre pbsen'àr 
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que segundo :l defini~ãÕ elo.da no primeiro parag-rapho 
do nrt. · 1º e as enumerações feitas aos paragr:lphos 
A, ·B, C e D, a pouco ficará reduzido o papel. das au-
·t.oridades. , 
, ~r-t .•. 2.0 A Commi.ssão guiz dei:iar bem olal"o qU(' 

o pr1.nc1p10 ad·optado era o do dia de 8 horas e da sl?
mana de !18 horas. Prcipuniha, por isso. a seguinte rf"
daccão: «A duracão do trabalho do pessoal não po
derá exceder de oito horas J>Ol' dia e 48 horas por se-

.. mana..>. Entre as excepi;ões permittidas a essa regra. 
figura explicitamente ·a faculdade de pr&tioa.r a SO·· 
man:i de 48 horas, com o repouso heb<fumsdarfo -e com
binações semelhantes, que importam em durações dif-
1'ereoles para o trabalho do!-1 divr,n' sos di:is da 9f!m:wa. 
Foram tomadas 1>recauções f)a·ra evitar os .abusos, de
terminando-se que, se P.m çmi.sequeneia da lei, uso 011 
convenção entre .organizaoões patirona-es é operarias, :1 
dure.cão do · t.raba.Jho de tiin ou mais dias da semana 
for inferíOT a oito hor:>.'s. u.m :icto d:.l autoridade com
petente ou ·um a.ccôrdo eptre as partes intf?r.es,\;:ida~ po
derá autorizar o e:oreesso· do limite da~ 8 horas, no~ 
oufro1;1 dias da semana, comf.anlo que es1m acrescimo 
não ex-ceda de uma hora por dia. Na9 industl'ias de 
trabailho continuo, ,tleria permitt\d1) trabalhar aMm 
rias oito horai:; p~ dia e dP 48 horas por semnnn, sr 
a média das horas de trabalho não exl.ledesso de oito 
horas por dia e 48 11oras nor semana, por pP-rioclo dr 
tres semanas ou menos. Ficou dem1Jnstt-ado que o 
period:o de trãs semanas era suffici,nte no trabalM 
de •tres turmas, salvo o caso previsto no art.. 4~, dl' 
trabalho& que não · pod'errt techilicamente sei." int(1~·rom
pidos,. para conoiliar a média diaria e · hebdomadaría 
da dural)ão do . tra.balho e alternação das turmas. 

Al"t. 3.'" JuI.gou-se necessario esDlarecer que o~ 
casos de accidente, que podem juslifioa't" o excesso do 
lilmite previsto no art. 2º, comprehendem tanto os ac
cidentes a prevenir. comCI os n remediar . 

Art J! .º Nas fabricas de funccionamento necessa
riamente . continuo "por necessidades · 't.éohnicas, j\llgpil 
a mai<lria da commissão dever manter a· méd!ia de 56 
horas por sema'nã, para cada uma das tres turmas: n 
mmdo er~tendido que será p<>r mel.o de férias que a'l 
leis mwionaes asseguirarão · ·aos trabaLhad'ore.!; des~a~ 
industrias a compen~ação legiLim&. pelo dia de de~
canso semanal. A Commi6São .não deS"Conhece a.s ra
zões que levam os representantes op.,rarios a re.:la
ma:r, para os -0perarios da grande metallprgia, um ri>
gimen mais regular e de modo parLiculac, o regime11 
previsto no art. 2• para o trabalho das turmas. Mas. 

"parn os tl'.ab11lhos que nlto podem ser su&pem:o~ e qqe 



C3mara dos Dept.taaos - lmi:resso em 28/1J9/2015 15 12- Página 173 ae 385 

588 _ .... N.N :\ F.R . O.\ CA:MAfü\ . 

· deveID, no esta.do àcLuai' da toobnica industriaol, prô
. - ee~ir sete dias por semana; a maioria. da Commissão 

constata. que o regímen pretendido acarretaria grave.:3 
difículdades' de otganizaf;ão e · sério augment.n de pés
.soai; pensa quej logo em seguidà._ ás refor~as, . profun
das . e . grandes melhoramentos introduzidos . na.. organi
zaç_ão dos trabalh-0s mef.a.Uurgicos, peJla . introduccão ctas 
turmas de oito· horas, . novos melho-ramentos não po
d·em_ aer · exigidos de todas as nações. 

A Commíssão . não 'teve tempo de proceder .á meti
culosa re.visão dos qüadl'OS A, B e e, que acompanha:.. 
vam o primitivo projecto. Tomou o partido de · sun
primir es.sa. enunieracã.o, attribuinlio ás or~ã.Dliz.acõ-es 
patronaes ·e operarias a competencia pa.ra, por meio c1e 
accõrdo, · estabelecerem o.' numero de b~as necessaria!õ 

. aos trabalhos preparatorios, cômplementar~s e supple- ~ 

. mentares, e para. · -dêfinir, por. inaustrias e· . ;profissões. · 
, os. casos ·!lilll que taes .. ex.cepcõ.es .. são · applicaveis. A 
Com.missão tomou, além disso, outras pr.ecauções. 
PI"eviu. uma . tarifa . e&{?ecial de ~e.tribU:ição d~s horas 
~up~ementares. -(25%, i>el-0 menos, sobre a tarifa nor
mal ; pediu qUe um relatorio especial fosse. feito an
nu~ nte pelo Departa.mento Internacional do Tra
ba-lhó,., de· aoeOrdo . com .os docúmento9 qµe os . Estados 

· lhe remette~ão. A .C9nferenci:\ instruida com esses ele
mentos de rnformacao, poderá· gradualmente ~ompletn.r 
a·s medidas agora pronostas. · · · 

, _ Art . . 5." Levando em considerâõão a pratica se-
. . . grtida em a~gun-s paizes· :i:i<> traba;lbo ferrovia.rio, per

mfüioo.o . desoansós dooendiarios ê <iescansos comple-
. mentares· mensaes ou trimest.ra.es, prop<>z a Cotnmis

são que. nesses easos, pudessem. as · ()rganizações 
·patre>niaes -é operarias &stabéleeer, p-0l" ·accõrdo, es~e. . 
~egim.en de tempo de serviço, comtanto qUe no · numero 
<ie semanas, . tomado para base do ca.l()Ulo, a média de 
horos .. não ~EJSse' de ·4s semanaes. 

Art . 6." Para ·as" horas .sup'plemenmres e oomple
" mcnta.res • . propunha a Commissão que ellas ·íossetn . de-
. t~rminadas por industria. ou profissão, medie.~te prévia 

r.onsulta das OI'.ganizacões· pa.tronaes· e operarias, · s~ndo 
a t:a.xa dP.ssas horas majorada de .. 25. %, pélo menos, ·cm 
r~lação no snlario normal. 

Art. 7. • Dâ-se. aos governos a obrigaoão de remet
t.er n. list.a das .ind\.lstrias classificadas eomo de traba
lho continuo, e . informaç<>es quanto a.os accõrdos 
P-nlt'e organizat-Oes patronaes e operàrias para. a1>pli._ : 
eaeio do regimen especial relativo ás horas comple-
meátMes. · 

· Art. 8.º A Commissão r00-0mmende. que o Depe,r
tamento Intartiaeional do TJ;'abalho · organize modelos 
de tormularíos do regimen das··boras de trabalbo, para 
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s.ere.m livremente adopitaclos pelos goveroos. Isso per
mitt,il'~ a i'acil comparac~o da!! info1•mãcões rematti-
d:w pelos div·erSQs paizes: . . ' 

Art. 9;º~ Commissã.o não entrou no exame da. ai
tuação üo~ pltíz~~. cujas ~ondiçõcs climaterioas ou in
completo 'Clesen.volvii:nento indlU:>ll:ia.1 modificaln, easen
cialmf:lnle, a capacidade dos ope1'Brios. Esse ~-:ludo ca-
bia a. uma conunisaiio especial. · . · 
· , Art : 10. O sentido desse dispositivo, que pt·evê 
PXl.lepções •· dccorran-tcs . du. situação de · pel'igo nacfoua~ 
t~:Slá e.sclar1;ecit.lo pulo facto ·do não lrn.wr a com missão 
aL1cito a emenda substituindo a. c~prcssão "segul'an~~a 
llaeioual :1> por «Segurança ·publica.>, C. acl'í!SCentanuo &!:! 
pa.iav1·as 4'. ou pti.ra a.sacgul'ar v fuuccionanieuto de um 
::;crvi.;o publico "'. . , , 

1Art. 1 i. Propõe a data de 1 • tlc Julho para a en
t.M.-da em vigor da convenç.ão. Uma. ' data. mais ptô
xima. não parecêra poss.ivel, desde que o Trat.ado d& 
Paz dera aos gôvcrnos uu1 pl'azo para fazei· o d$po
sito das l'atificações das convenções, o qUJ!J · se pôde 
asteoqel' até 18 mci'Cs depois do cncenamento da. ~on
ferencia. 

Nã.o tendo sido aceita a emem.la que propunlla maior 
prazo pam. applicacão da. convenç&o ás regiões devastadas, 
a.doptou a Commiss.ão º. seguinte ;·oto" pt·oposto p0r tBARNES: 
e.A Commissio manifesta a -viva sympa.thia. que Jbe inspira a 
ptecãria. sit\laQllo· das pop\ll'1t-ões, em consequencia das des
truições de too.bitacões e pro~riedades nas regiões '·devastadas. 
Exprime· o desejo de (lue· a reconstruccão desses paizes . de
vastados se effeetue rapida.IOOnte; a11firn)& que os gove~nns e 
01-ganiziiwões que adherirem á conveil.i;ão agora prepara.da 
podem l<igitimamente Iew1r cm considera.'jão especial a obra 
de reconslruccão a ser realizada >. . . · . 
· Outra. emenda pl'evia que 11 ratificacão · da convenciio fi
ca.sse · subordinada,. â adheslio de um certo numero de paízes. 
F,oi a Commissão de parecet' que só ll.OS parlament.os ou au
t.oridãaes constitucionaes competentes para aceitar ou recusar 
aqueUa medida, cumpria examinar opportunamente aquella 
oir-0umstancia-. , . . ... 
· · Uma. ulUma. resoluçã;o, repulada pela Commissão appJi ... 
cavel â .convenção · sobre · 'lloras de trabalho, como a todas 
as que viessem a. ser adoptaOO.s pela conferencia., determina.V.a 
que as medidas aceitas. não trariam ohstaculo á manutenção 
das condições mais fàvoraveis, já em vigor, ou nccõrda.d~ · 
p0r todos ou por parte ãos trabalhadores de au.alquer . pa.iz. 

· Ellas não 'impecUriam as negociações em curso, nas ·quaes os 
trab!J,lhaàores · reclamaml 'condições mais vantajOsas q.ue as 
dos l)rojectos de convencão. · · 

74 . ~ 'Olüma disoueaão. Emendas de Parsous - Na .sessão 
de 24 de novembro, vol~ou á discussão o projecto sobre h~tM 
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de · traballl_o. ~n~ciou o debàte .º · 9elegadç p_atronal ·aat_!.adetll;e, 
PARSoNs, JUi;l1flcando as segumtes restr1ccoes ao proJecto: · 

1) Emquanto em, numerosas industrias 'o dià. de 8 horas 
já é applicado, particularmente nas t:o~trucoões e nos ser
v icos mais penosos, a. applioeação ·:geral de um dia de Lrabalho 
mais curto teria como resultado, segundo expetien~ia ·já· feita, 
a rcducção da proctucção total. 2) No momento actual, quando 
os governos pedem aos- industriaes para au&méntarém a pro-

' 

ducção e suas exportações, afim de fazereCQ' face • âs . peiadas 
obrigações nacionaes, nada se devia tentar que. p11de~se li
mitar os esforcas tlesses industriaes . 3) .Não é senão por uma 
pr'Oduccão crescente que se poderá red'llzir o cust.o da vida· 
para todas as classes. · Ignorar essa yerdade fundamental seria 
cel'rat' os olhos aos factos reaes. 4) Mesmo levando em conta 
os interesses mundiaes1 cumpria lembrar que o Canadá. era um 
paiz nov2, que , não · attingira. seu completo desenvolvimento~ 
·Não podia ser · po~to no mesmo pé · que os paízes do velho 

· mundo, cujas condições ::ião inteiramente diversas. 5) A Çom-
. missão das 8 horas !itera uma tentativa para. comprehender 

110 projccto ·de convenção todas as emprezas puramente com
merciaes, como os armazena em grosso e a retalho, os bancos. 
t1to. Anounéiou..,se igualmente que a agricultura já está inseri-

. pta n9 prog1·àmrna de a~ns pai.zes para. ser submettida a 
Cê!:ia l~gislacilo. · 6) Na legislação proposta pedir.:.se-á gue os 
govei.·nos se · occupem com as .Questões · economicas, em 1t1ais 
larga- escala do que se tem .f~ito atê agot·a. 7) Se os Estados 
ünidos não aaoptarem a convenção, representará ena um 

.onus inj~s1o parã. os industriaes canadenses. 

\ 

. Refutou .:esses argumentos o ciel(jgado goyeruamentàl iui;le..:, 
.BAJtNll:s, · notando qúé · as nações signatarias do Tratado de 
Ve1•salhes haviam aceito o prineiriio do dia de 8 horas e ·se
·mana . de 48 horas . Cogitava~se apeJ.las de dar applicação a . 
essas medidas . Aos . paizes que considerassem- as convenções 

. contrarias a àeus ·interesses, restaria o recurso de não as ra-
tificar. . · · · · -

'15 - Navegação lntetior - A questão da::t horas de tra
balho n!l navegacão interior sust.;ituu al.8uma:; duvidas: O de
legado da Afriea do Sul, WARJNGTON SMYTH, propoi ·quo, entre 
os assumplos .rcsetvados ao exame du uma -cou!'<!l'cuc:ia espcciul; 
se incluisse essa especie de navegação, por estar sujolta óe 
rncsma5 condições tecbnicas da navegaollo ma1•itimil.. Explicou 

. FoNTAlNE, presidente 'da oommissão de horas de trabalho. que 
·o proJeelo, affirmando o . principio das 8 horãil, quanto á na
vegação maritimB., reservara o exame detalhado do assumpt.o 
a. uma conferencia esp'ecial. Incluira, pol'óm, 11. navci:;ac!\o 1'111-
vial no project.o. por pensar que ha.vla entre essas duas es
peçies de navcga9ü.o .uma díffercm; u esseuc!a.l. 'X.a t:uvusaciir• 
maritimn, o marmhe1ro perm~nece por muitos dias, semanufl 
e" mezes, numa .embarcação, q~e nllo póde abandona?" O'!TI
qu~oto Da fluvial, os marinheiros tocam em terra. diarrn-.. 
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' mente. Sua situacão é ai;ial9ga · á dos que trabalham em tet>ra. 
Nos tem1os. la1·gos ~ fl~x.1ve1s do Drojeclo, o. servico dos nav~
gantes fluviaes podia ser enquadrado. Em auxilio da emenda 
W ARRINGTON SMYTl! veio o delegado govel'namental .can~den
se, íl.oWIDL. Se as consi<l~rac;ões do relaLOL' eram cxactas, 
lwanto á Franca e outros paizes europeus, já não se dava o 
mesmo com o Canadá e os Estados Unidos. Nas regiões do~ 
grandes lag~s • .ha extensas navegacões de mais de 2.000 mi-
1\las. Os trabalhadores nessa navegação in Ledor deviam estar 
sujeitos. ás mesmas condições dos mi:u-ítimos. VON KOCH, de
legado governamental sueco, tambem se manifestou favoravel á. 
~menda.. A Suecia. regulamentara as horas de trabalho naa, 
mpustT1as, em geral, e nos tr~balho.s de navegação, em àuas 
101s d1fforentes. Para esse pa1:c:, era de grande importancia 
definir o que se entendia por . navegação interna. A que se 
:f~zia entre . as ilhas, ao longo da costa,· como ,.seri~ classi:.. 
ficada"? -·· · 

Posta a votos, e approvada a emenda" SMYTH. 
76 - Alterações 11arciaes - Tendo surgido algumas pro

postas de emenda a outros artigos do projecto. protestou o 
· delegado governamental hollandez, mons. NoLENS, êontra 
essas alteracões parciaes. O projeeto fõra longaménte discuti.
~º por uma commissão de quinze .membros, nella estando. 
igualmente representados governos, patrões e operarios .. Suas 

, conclusões haviam resultado <ie um compromisso, em que cada 
parte cedêra. um pouco do proprio ponto de vista, para. que o 
:accôrdo se pudess~ estabelecer. Não era possivel que se re
abrisse a di,scuasão de todas as questões já !:lecididas. po1• 
aquelle entendimento. 

· "J7 - Trabalho em domicilio - CRAWFoRD, delega.<io _go
vernamenl;al sul-africano, havia apresenoodo uma emenda· 
:supprimindo as palavras «além daqucllcs em que são sómcnl!;l· 
empregados os membros da famili~. Com isto pretendia e~
tendcr a lirnilacão das horas a qualquer. tr.abalho em dom1-
~Hio Defendendo sua emenda nolou que essa era uma ques
tão lmportantissima. A exceocão cont.ida. no pr~je~cto se:i;ia um 
oncorajam<'nLct o.o ~weating-system. A Comm1ssa.o salientara 
em sou pa'recer que a limitação seda applicavel, desde q_~e 
um só trabalhador fosse ·extranho á famtha. Mas, se a P.rtn
cipal razão nllegada pata a excepção era. a quasi impossibili
dade da fiscalização do trabalho cm .domicilio, em que era 
que a. admissão de um opera'rio extranho á familia facilitava 
aque!la inspecção? Os operarios de que. se tratava. são fracos 
e do!!pro(cgidos.· Se os deleaaJos opc1·ar1os consentissem nessa 
c:xcepçã.o pode1·--sc-ia dize~ que a Conferencia lhes havia 
foito concessões para que cllcs !).ão dafende$SOIJi -1J5 compa
nheiros mais fracos. t'\ssim, mantida a oxcepção, o que resul
taria era que grande numero de operarios aprove.ilariam o lazci: 
proporcionado pela rcduci;.ão de horas nas fa.br1cas., para tru
ba1harem pm ~asa . .Os patJ:ões naturalmente se 'Valen~m dessa:s 
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circum$táncias, fornecendo a materi~ prima para um ser~ · 
''ÍÇO quo n"e~ viria· assegut·ar oroduecão a preço reduzido. Não. 
ieriam empP.nho .em aperfei<)Oar machinismos e augmentar o 
nttmero dos trabalhadores nas fabricas. FONTATNE; numa bre:ve 
réplica, explicou que a Commissão não incluira a emenda no 
pro,jectc por julgar que Iiãõ seria por utna limiiação do tra
l:oalbo familiai, estrictamente comprebendido, que se ·chega
ria a proteger J'fficazrnente os trabalhadores em domieilío, 
antes pela .regulamcn!açiio dos salarios, como já se fazia cm 
numerosos paizes. Aliás, a suggestão não !ôra rcpcllida, tendo
'Se recommend9.do a-o Departamento In'te;rtiia,cional · do Tra
ba.lho o csturJo da. qUe.stão .. Posta a :votos, .foi a emenda r1?-
je1tada. . . · · . · 

. '18 - Ultimas dollhera9ões - . Em rela!iã.O á enumetaçã.o' 
<las industrias cc>mprehendidas·· na !'imitação das horas de 
trabalho,· declarou o delegado cubano, JusT1z. que votaado o 
projecto, não entendia. abranger naquelle regim'en a: fabri
cação ·do assucar bruto, uias · sómente as refinarias de as
sucar. 

JOUHAUX, delegado operario francez, . ao votar O primeiro 
artigo do pro,jecto, declarou que os operarios, sendo favora
veis á -Convenção,, não faziam nenhuma abdicação das rei"."in
cHcações minimas do seu !!Ubstitutivo. Votavam pelo projecto, 
tiOI'Ctue, ·pela primeira. vez, .uma. convenção internacion&l sobre 
o· dia de cito horas o a semana de 4.8 horas. dispunha das · 

. t:1anc1:'õos necP.ssarias pa.rtl '.sua. applicação, sendo . a. primeira 
manifestação da. Liga .das ;Nações -para o estabelecimento de unia 

. !cgísla~ão jnternacional do trabalho. Julgavam que essa con
. venção devêra ·ter mais larga applicacilo, abrangendo o com

ruercio. Mas. como a Confetencia: se reuniria annualmcnte, es
pe1·avam que ena.· depois de ter affirmad<> a appticação do 
principio com relação ãs industi;ias, podel.'ia, na 1Jroxima. 
reunião. dar l't:tténsão universal áquelle principio. 

Ainda na votação do nrt. i ", RowEc..T. fez duas int..erpella
cões ao Relator. Queria saber se ,a pesca e a industria. de ma
deiras estavam incluidas no regm1en do projecto. ·RespondeUI 

. FON'l'AINE que, . quanto á pesca, estava nat.urah:nonte incluidS. 
entro os aeces~orios dos trabaihos de· transporte· maritimo ou 
fluvial, . objecto da Conferencia especial, portanto exoluida do 
proJeetc <fe convenção. Quanto â industria. de madeiras, seria. 
prMiso ver-ificar . as condicões em que olla se exercia., nem 
sempro sendo facil demarcar o limite entre a índustria e & 
agricultura. lia um momento om que o trabalho da. madeira 
sé torna industria'1. Se, por. exemplo, se insta.lia. uma fabrica
ção de janellas numa floresta, tom-se certamente um esta
belecimento induskial; se, porém, apenas se preplira a ma
deira1 cm bruto, a exploração é agricola." Os governos terão o 
cuidado de fazei• essas distinccões. 
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l3ALDl<:S1 lomou em seguida a palavra para notar que a 
. IGo_mmissão não se referira á diminuição do salario do ope-

1·a10. Sempre qu~ se trata coin os patrões de reducçiio . de 
horas, alludem elles á reducc:ão do saiario. Propunha por isso 
u~a emenda estabelecendo que nenhuma diminuição .. de sa
lario, diario ou semanal, seria admissi vel ; e, para os ope
rarios que trabalhassem por tarefa, deveriam os preços ser 
fixado~ sobre a base da~ novas hor~s de trabalho, depois de 
entendur.ento entre patroes e operarios. Essa emenda foi re
~usada pela. M~s~. por . versa.: sobre ma teria extranha ao pro
J ecto . A!!..óS _ligeira discussao sobre pontos de ordem, foi a 
propo~ta retirada. ,para ser apresentada tfopois da. votação do 
pro.iccto de convencão. Submettido a votos, é esse pro jecto 
approvado, entre applausos. · 

Foi tambem approvada a resoluci.i.o finu-1 do relatodo da 
commissão aspeciál, assim redigid!l.: · 

.As disposicões da presente convenção não preju
dicarão as condic.nes ma.is fuvoraveis, jâ err. vigor ou 
acctirdadas por todos ou por parte dos trabalhadores de 
oualtJuer pa.iz. Tambcm não difficulto.rão as negocia

cões cm curso, pelas cjuaes rec lamam os trabalhadores 
. eondições mais vantajosa·s que as da presente convenciio . 

78 - Paizes exce}>tuados - O Tratado de Paz previra a 
neMssidade de esla,belecer excepcões, quanto (~ f ixar,ão do dia 
de 8 horas, para cedo.:s paizes onde as condições climatericas 
ou o incompleto desenvolvimento industrial tornassem parti
cularmente onerosa a :ipplicacão tlanucllc prít1cipio . P<1ra esse 
:fim. nomeou- se urna commis.~ão especial. sob a presidencia 
de RAR:-i'ES, encarrr.ga.da do examinar os pcàidos dos po.izes 
pr!!lendentes àquollc regimen cxcciJcional . 

Esludando as reclamacões que lhe foram <1prcsento.dns, con
cluiu a commissão oue deviam ser incluidos nnqucllc roErimen o 
Japão. a. India, 11. China. a P~rsin, o Sii.ío o n Ai'ricn. do Sul. 
Os detalhes da nPplioocão a cnda um dcllcs se cnconlrnm no 
proj ecto de convcncilo, reproduzido cm annoxo. Quanto nos 
naiie~ da Arnoricu t.ropicnl, os r~pmsnnlnnlcs de cuba., npoin
do pelos dolc~aclos de outro<J pnizi.>" umcriranos. raconhecendo 
errbol'o. qua o projeclo do convenc:iio gc1·nl podin nppJicnr-~é 
d mór f'>Ul' tti dus ompr1'Zlls indul41 l' iM!4 du 1.0na trooico.l, de
olararnm ha.vor o hi grnndo d! fficuldndn no upplicacilo do dia 
de 8 horas ás industrias l!Sf.rni La.monto ligndns â agricultura.. 
J,ambrnrnm os dolo~ndos de Cnha. qtw uus plnnlMões de cannn. 
4j neccssario proparnr, cm !H hortLs, a cunna. oortada, de .modo 
11 evitar sua dot.oriorncli.o, quo ó mui lo mpidn: 11. tanna ROf
fl'e, nesso momento. corl11s tl'Umi"omucõcs chireicns e incus
triaos; e. sendo a. fnbricnoi'io cio os~ucn1• suJoita ás condicõas 
da estacüo e no emprego . lcrnpo1•011io do ti·nbnlhadores immi
~1·0.nles <ie outras rP.giõos do paiz, set·ia. impossivol applicnr
lhc 11 convençilo geral. A cammissíio julgou, entretanto, não 

e. -Yo!. XIH 38 
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haver nec:essidade de propôr medida especial, a esse respeito; 
por ser da competencia das autoridades nacionaes o estabe ... 
lecimento llos limites entre os trabalhos induslriaes. e a.gti
colas, sómente aos primeiros se applicando a.s medidas estu .. · 
dadas ~aquella. primeira reunião da conferencia interna~ 
cional. · . . 

O BraziI não solicitarii sua inclusão entre os paizes que 
por sua condicão exigem traLamento especial. Entretanto. um 
dos seus delegados govei-namentaes, o ·Sr. CARLOS ·SAMPAIO, 
ao ser discuLido, na sessão de 27 ·de novembro, o relatorio da 
oornmissão, fundamentou uma proposta no sentido <!e ser 
adiada para a. rounião do armo seguinte da conferencia· ou para. 

· a sessão espooial sobre trabalho maritimo, o esludo da a_pplica
t;.ão do dia "! !';emana de trabalho aos paizes em co:çidicoes es
p~ciaes. J•'undamentando e.ssa proposta, disse o delegado 
brazileiro que a situàção do Brazil exi'gia não só as restri-
01,;ões visad:ls no projecto, como outxas que só a experieneia. 
poderia indicar. A diversidade de condicões das zonas em 
que se divide o Brazil reclamavam regimens differentes. En1 
'1\Hnas Gemes, por exemplo, .fôra votada· em i9i8, uma lei es
tabelecendo o dfa de trabalho de 8 horas; mas, em outros 
pontos do paiz:, a applicação dessa r~gr::i. fôra impossivel. 

Na· sess&o seguinte, da manhã de 28 de rtovembi'o, in
sislindo o delegado br-azileiro para que a conferencia tomasse 
conheoim~nto ·-Jle sua propost:a, indeferiu a Mesa esse pe
dido, pol.' não ter relação COII} si matar.ia em votação. Nesse 
momento notou o Presidente que o Brasil não havia soli
citado sua incl'usão entre os pnizes especiaes; mas que. setldo 
mna na1,;ão tropical, podia estai· .comprehendido, s:e o qui
zes~c. nas 'reterencia.s finaes do relatoriô d·& commissão. Essa 
parLt• final, indicava, como vimos, a competencia das .auto
ridades nacionaes para fixai- a demarca~úo entre trnbalhos 
industriae.::; e agrícolas. Julgando, entretanto, o Sr . . C.UU.os 
SAMPAIO que o Presidente a.UuJira ús . c:tecpcões consignadas 
no projecto, quando á applico.ciio do dia e semana. de trabalho 
ás industrias, em gera.l, deu-se por satisfeito, a.ffirmando que 
tudo quanto desejava era que o presidente 4: o doolarasse of
ficialmente~. 

Por seu lado, o delegado opern1~io brazileiro, Sr. FAUSTO 
l~mm.~z. nfio tcmdo percebido talve:i: o alcance da ultima con
i:lusii.o do rclntorio da commlssll.o, em nome dos operarios de 
seu. paiz protestou, na s'es1:1üo de 27 dá novembro, contra 
4'a, cxcopc!lo feita no que· lhes dir. respeito, quando sua Iegis
lnc-Uo já cstnbelecô1·0. o di~ do 8 horas de 'lrabnlho>. 

l~clizmente, estavam equivoco.dos os dous delegados do 
nosso paiz.' O Brasil estú. comprehendido entre os paizes a.
que i:;e npplica, cm sua plenitude, o projeclo Lle Convenção 
geral sobre o dia o semana do trnbnlho ~cloptado na Conferencia 
de Wa'sh ingt.on. 
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VI 

PREVENÇÃO CONTRA O DESEMPREGO 

· 80. - Problema internacional do desemprego - O pro-
1b~ma do desemprego, um dos mais graves que affligem o 
bpcrnriado, constituía a sei;unda ques tão Ci:L ordem do dia. da 
Conferencia. A elie . dedicou a üomrnissfio org-,misadora um 
longo e dccumenl.ado Mlatorio, em que se examinava a si
tuação dos principacs paizcs indusf.r iacs. em face daquella 
questão. , · 

Resumimos as i>rincipaes com~lusõcs desse ·estudo. Era 
da . maior imporLa.ncia. re~olhe• e publicar informa.1;.ões con
cernente~ ao descmpr:ego, em seu aspet.'f,o internacional . Im
possível ~eria comp-a.ral" os dados !'oi:nccid°""' pelas a;;sociações 
1QPerarias de certos r.aizcs. Não diziam rc~peiLo (!$ mesrna~ 
categorias <le operarios. tornando impossivcl avali:U'-$C cxact.a
mente a importancia do problema. 

A organização de um Departamento Inlernacional do Tra
balho, encarregado de publicar as informações colhidas nos 
diversos pai:r.es, auxiliad a conhecer melhor a sit.uaç.ãc> geral. 
íPoder-se-:í. mai~ facilmcnt~ compa.1·ar o..:. systmnas e me
lhot'ar os methodos, se se chegar a accórdo, quanto ao . modo 
d~ reunil' e publicar essas informações. Deviam-se organi-
7.ar, parn. todos os Estados industriaês, esf.atisticas que déssem 
a conhecer: -1) a importnncia da populacão assalariada, de
finida segundo bases previamente a.ssl!Dl1ldas; 2 ) o numero d.e 
pessoas occupadas, em certas épocas. -em cada indulSLria, fazendo 
d:i.stincção ~ntre os homem;. &s mul'hcrc::; e as crianças abaixo 

· do ·certa idade; 3) o effcctiv.o das organizações profi.ssionaf'.S, 
-assim como o m1mero de seus membros desempregados e dns 
::egurados; .1 i o numero de pessoas altingidas por g-révcs Oil 

. Zoc:k-oiits. As estatist.icas diriam ainda respeito nos cscripto
r ins de collocação e indicariam: 1) o numero dos escripto
rios ac.tnalmenle ahedos, f C1íta,- as <li:ot.incçõcs das categorias 
d~sses escriptorios; ~) o num<'t'o de pedidos de emprego e de 
colloca(;'.õl\S cffectuallas. As êSLnl.i.\;Licas indicariam, emfim, 110 
que loca n seguros () (1nt.ros modos de assislencia: 1) o nu
.mero e nut.urcta düs caixas dP, seguro; ::-!) o total cta·s sommas 
pagas; :r. o numero d~ pessoa~ sr:g-nradas e · todas as infor
mações aoalog-as. 

A unificai;.iio da!' est.aLi~Ucns apt•cscnla grandes difficul
daoes: mas ~ssa.'> cstaf.istica~ são cnd:i. voz m a.is neccssa.rias, 
não s1S quanto ao dcsemprcg-o. como riuant.o a t.odos os pro
blemas industriaes. l'nrn o desemprego sií.o clla~ da muxirm~ 
impol'tancía. porrine, sem (1 i-;nu auxilio, rí impos:;; ivcl expn1· 
f.lxactamcnl o o problema. Além disso. é pr1~ciso reunir oi.11 .l'o~ 
1~lcmcntos, como texto!!' <l<'l lP.i ,, rcgnlruncnLo.'i sobre n desPm
r1r~'S"O , pt'C\Í~C'tOS Õl' lei. (•!1". : informn<_:.ÕC!'. SOhl'I' t~nfaliva;.; O 
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emprellenrlimenlos particulares para prevenir ou altenuar os 
offeitos do desem:prego. Dever~e-ia notifical' logo ao De-
1>arlamento Internacional do Trabalho qualquer modificação 
brusca susc~pt.ivel de influir sobre o · emprego da mão de 
c:.br~ ,: as catastrop~tcs, c<>!llo os tremores de terra., as pertur
bacoes de cei:tas mdnstr1as,. podem occasionar o desemprego 
cm outros pa1zes. . . 

Cumpriria, além disso, haver entendimento sobre . a. época 
cm que os diversos govet·nos devessem fornecer as in'forma
ções ao Departamento Internacional; conviria fixar uma .as.ta 
e:xaclà, para permititr a comiparação entre essas informações. 
Prevê o art. 397 do Tratado de Paz que aquelle j;~partamen
to entreterá r~I~ões direcµIs com · os departamentos nacio
naes, encaq:e,&'lldos, nos di'fferentes Esta<fQs, das quc!=tões que 
interessanl â industria e á collocação . ·Essas rela1..~~es apre
sentarão especial importa.Mia, .no que diz respeito ao des
emprego. Para facilitar a reunião e elaboracão <lassas in
formacões, de utn modo inter.nacional, redigiu a Commisslí.o um 
projecto _de cl.ausulas qt;.~ poderiam ser insertas na conven
l)ão internacional; :preparou uma resolução tend~nte á 'for
mação de uma commissão internacional encarrega-da. de es
tudar os melhores ineihodos para colher ' essas informacões. 
Pensa'\·a ainda a Commissão que deveriam ser concluídas con
venções entre os Estados que houvessem organizado '°' seguro 
contra o d€semprego, atim de garantir a reciprocidade em 
rele.cão aos operarias emigrantes. Julgava. .que as migra.cões 
de tràb-alhadores, tinham !IOb certo .piG.nto de vista, impor
ta.ncia para o €f;t.udo -do problel'.lla.; comtudo, a questão ·era. -por 
demais .complexa, em seu todo, para· ser obj ecto -de uma· don
vençiio internacional immediata. Offerecia ao exame da. Con
ferencia um proj•ecto de resoluçã'o tendente ~ submetter a -
uma oommissll.o internaoional o esLudo 'Cle certas ·pal'teS do · 
problema. · 

8i - Parecer da 'commissão especial - A ~ rle novem
bro era. remetiido a uma ·commissão especial o projecto da coon
missão de organização sobre o :se.gundd ponto da.. ordem do 
dia: c1Prevencão do d~semprego e medidas que permittam 
eombatel-o·>. Além d~sa questão, ficou tambem a commissão 
especial incumbida do estudo da mloção l3ALDESJ, sobre recipro
cidade de tl'atamento dos ll.'àbalhadores estrangeiros e nacionaes. 
Sendo complexa a, materia submetti-da a seu exame, foram desi
gnndà.s tres sub-eommissões, dividindo-se o rel~torio final em 
seis pllrtes, pàra. uma melhor expl05ição do as.sumpto: f ) Do
cumenta.cão; 2) Colloeacão: 3) Seguro; 4) Trabalhos executa.dos 
por eonta da. autoridade publica; 5) Proteccãc ·aos desemprega.
dos estrangeiros; 6) R.ecipl'\O!Cida.de de tratamento para os tra-
balhadores estrangeiros. · 

82 - Dooumentação - O l)rojecto de convcnoio pro
posto .estabelecia que todos QS dados eonc~rnentes 110 des
emprego, inclusive as cslalistico.s disponiveis e :H informa-
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Qões sobre . as medidas tomadas ou u serem tomadas par~ 
reduzir o desemprego ao minimo, seriam communfoadas ao 
Departamento Internacional do Trabalho pelos )i;stados que 
r~tifica.ssem a eonveni1ão ou a ella. adherissem, en'.l. intervallos 
tão ourtos, quanto possivel, não excedente~ de Lres tnezes. 
Tqdas. as informações, que fosse ~raticarnente pos:iivel reunir 
em tem~o uti~, deveriam ser- transmitti<l-as ao Departamento 
Internacional do Trabalho, nos tres mezes seguintes ao fim 
<lo periodo a que so refe.rem essas informações. 

Suggeria aiuda a Commissão que o Conselho de Admi~ 
nístração do DeparLa:m.ento Internacional d-o Trahalho fosse 
conviüado a criar uma commissão interna.cilOnal -cu-carregada 
de formular recommendaçUes .s~re os melhores methorlos n 
adaptar em oaóa paiz, para. recolher e publicar, em fór.ma 
e iPor periodos de tempo internacionalmente comparaveis, 
todas as informa.cões interessantes ao problema do desem
prego. No qu~ dissesse especialmente respeito ao clesemprego 
na agricultura, o Departamento Internacion'1l elo Tr:i.balho se 
deveria entender com o Instituto Internacional <il' Agricul
tura de Roma, para que este ult.imo lhe trar.smittisse as in
formações obtidas, relativamente áquclla . forma de dc.sem
prego, pelo mesmo insLítuto. 
· As informaoões a fornecer sobre o desemprego deveriam 
abranger, principalmente, os seguintes assumptos: 1) offert.a 
e procura das diversas categorias de mercadorias; 2) indices 
geraes ·da actividade ()COnomica; 3) movimentos migratori:os. 
O Departamento terá, entretanto, a liberdade de tornàr pre
cisas e claras as ordens de informações a serem solicitadas dos 
governos. 

83 - Colloeação - Propunha o projecto, n. esse respeito, 
que os p-aizes estabelec9.ssem um systcma de agencias publicas 
de oollocaoão gratuita, sob a físcalízacão de uma autoridade 
central. Commi-ssõcs compostas d-G i•epresenta.ntcs dos patrões 
e operl}rios ·seri'tlm nomeadas e consultadas. em tudo quanto 
dissc...~e respeito ao funccionamento dessas agencias. Onde 
existissem agencias -dG col1ocação gratuita, publicas ou -pri
vada:s, tomar-se .. iam medidas para ·coordenaciilo de accões dessas 
agenoias, mediante um plano nacional. O funocicma.mento dM 
different'.ls systemas nacionaos seria coordenado pelo Depar
tamento Inf.e1·nac~nnl do Trabalho, ctc accôl'do com os Est.ndo.~ 
interessados. 

Recommendava aindP. o projecto que oada. Estado to
masse medidas para imp~dir a criação de agencias de col
locncão, remunf!rada.s ou cto quaesquer empre..:ns commerciae.!! 
de oollocacão. Quanto aos Estados em que já existissem escri
ptorios ou Clrnprczas desse gencro, rccommendava que esses 
escriptorios ou agencias sô pudessem funccionar sob um re
gimcn de licenças concedidat'l pelo Estado e que fossem toma
dns medidas praticas paro. suppt'imir esses eseriptorios e em
prezns, o mnls depressa possível. Salientava a Colllmissiio que 
cnt.ru a f; r.mprezas <le collocaçãn ,não csl.avam incluidns a im-
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Pron:::a de _informação, nem os jornaes, que,· em suas eolumnas 
•fo annunew, acolhem offertas e pedidos de collocação. 

O project_o recommendava, finalmente, que o recruta
mento coll~ctivo de trabalhadores, em cada paiz, para serem 
n~preg-ado~ noutro paí.z, sú P"?des~e realizar-se mediante pré
vio enten5hmento entr~ os pa1zes interessados e apó~ consulta 
aos patrues e operarias pertencentes, em cada pa1z, ás in.-
dustrfas intercss:-idas. , · 

84 - Seguros - Quanto a esse assumpto, propunha d 
projecto que os paizes que .já possuíssem systema de seguro 
contra o desemprego, entrassem em accõrdo com os demais 
Paizes, para que fosse permittido uos trabalhadores de um des
!':es pai2es, empregados cm outro, · receber indemniza(jões 
iguaes ás percebidas pelos trabalhadores nacionaes deste ul
timo pai:i:_ Alii s!l se visava um dosaspectos do problema do 
seguro. Cogitava...,se de .assegurar uma. oer-ta reciprocidade de> 
tratamento, em beneficio dos trabalhadores originarios de um 
paiz que trabalhassem nout.ro paiz, .quando os dous paizes ·ti
vessem organizado. •sob qu~lquer f6rmn., o seguro ·contra o -d~
emprego.Procurou a. commi.c;isão -00nciliar duas idéas dominantes 
no. assumpto: de um lado, .que nenhuma di.scrimino.cão injustifi
cada devt'ria ser E:scrl!ida contra os trabalhadores estrangei
ros, cm rnaleria rl~ ,;('!!'tiro contra o desemprego; e, de outro 
lado, que os detalhes do regimen a ser estabelecido deveriam 
ser fixados· pelos Estados ·interessados, por meio ·de conve~-
çõcs especiacs. · . 

Quanto ao -regímen do segu1•0, 'recommendava a Commis
são qu~ cada paiz adopta.sse medidas para lutar contra. Q 
desemprego, quer por meio d·e um ins.tituto official, quer asse
gurando subvenções ou donativos ás associações, cujos esta
tutos previssem o pagamento, em beneffoio de seus membros, 
de indemnizaç(ies por desemprego. A commissão não· manifes
tou preferencia. por .qualquer ·dos dous typos dé seguro, o 
inglez e o chamado systema de Ga.nd. A materia era, porém; 
tão importante que numa proxima conferencia deveria. .ser: 
objecto de convenção especial. 

85 - Trahalhos puhlicos - Recommendava a commissãO 
que cada paiz adoptn.sse medidas para coordenar a exeoucão 
dos trabalhos emprehendidos pelo Estado, por a<iministraoão 
t\U eontracto, reservando, qunnto possivel, a exeC:uciio desses 
:serviços para os periodos .. de desemprego e nas reg.iões parti
cularmente affectndas•pela falta. d~ trabalho. No seio da com ... 
missão houve certa tendencia para regulamentar mais deta.
lhndnmente o assumpto. B.i\LDF.SI e BARONI insistiram pala 
rep;ulamontação internacional dn distribuicão das materins 
primas e das. taxas de frete marítimo applicadas ao tra~sporte 
dessas materio.s, Essa propos.ta, como""outrns que Vl!lllValJ! 
uma regulamentacilo mais precisa. do assumpto, nuo foi 
ndoptuda. Julgou a commii:osão que, em fnce da complexidade 

• dns causas do pbenomeno do desemprego, era po.r'tici~larmento 
difficil ~ncontrar-lhe rcmedios preventivos. Cumpru\ prose-
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guir e aprofundar o esludo scieu~ifico desse problema tarefa 
impol"tanUssima que ficaria a cargo do Departamentó Inter-
nacional. ·· 

86 - Protecção aos desempte!Jados estrangeiros - Suge
ria o projecto a criaçfio de uma lSecção especial do Dcpart.a
mento Inlernacionàl do Trabalho, encarregada de todas as 
questões relntivas ás migrações de trabalhadores ~ á situação 
dos assalariados estrani;eíros. Além · disso . . des ignaria o Con
selho de Aóm1nistração desse Departamento uma commissão 
internacional, encarregada de apresentar um r cl>'llorio sohre 
as medidas a serem a.doptndas para regulamentar as migra
ções 'de tt'abal'hadore.s. <! prot()ser os ín!P.1'(}.~ses dos assalat·iado;; 
residentes em um <mtro pntz, que não o de st1a .nacionàlida.dc. 
Esse relatorio deveria ser npresen t.atlo :l s~s~ão <Jc 1!'130 ela Con
fer:encia Internacional. 

Pensavrun alguns membros da comroi;são que se dev1á 
dar a.o Departamento Internncionnl de •rx-a.balbo a missão dr 
proteger os emigrantes, quando estes n:lo dispuz:essem de e1'
ficaz protecção nacional. Estav~ a maioria de acc,'\t'do Rm 
que a. humànidade exige que os emigrantes se.iam informa
dos, de módo. imparcial e honesto, sobre as leis e regulamen
tos estabelecidos quanlo á immigm.cão, nos paízoes para onde 
se dirigem; que sejam informa.dos da condição do mercado 
dê trabalho nesses paizes e que se lh~s evitem, por con•;equrm
cia, deslocamentos inuteis, penosos ou J)erigosos. Do mesmo 
modo, nos p-a.izes de transito, os emigran te~ de certas nacio
Ilill.lidades são deixados sem qualquer protecçã<> e seria ex
tremamente 1fo.sej2vc1, fanLo no interesse delles como no d" 
paiz que atravessam . . quC\ B'07.n~$1m1 d!.' lH~1·ta vigilanr.i<l r. ao 
m-esmo tempo, d·P. certa proteccão . . Emfim, noi:: paize;; dê im
migracão, seria juslo f.a.zer desapparecer a differen.ça de lrà
tnmento entre os esLrangeiros ori~inarios de um pai:r. cujo 
serviço 1cJcmsulnr nsseglu•a proti-1..~iio hem ·'()r:ga.ni:i:acln ~ n_-: 
que não g-0snm de tal proteccão. Aqui nindll. n. int.nrvcncüo do 
um i•epresentanto intcrnacion.nl podel'ia ser jusli"l'icàda e pa
receria perfeitamente com-pn.t.iv !)I com as legitimas suscepti . 
bilidades dos Es!A.dos soberano~- Por p\"O[}Osl.a. do delegado 
gre150, adoptou u. Commissiio um vot.o, no senlido de que a 
proJect.ada óommissiio estudasse, ao Indo dn que.si.ão <la cmi-· 
gração, todus as outras m~didas 1wcess.'l.rias pat·a assegurar 
uma protecc.ã.o efficn7. iws cmigr:mll!s ~ pôl-os no abrigo da ,; . 
numerosas fó~mns ele ~xnlorn~iio, como o s~rst.l'!ma dos «P>L
droni~ ou o trafico dns brancui:, aos qunes cstiio frequf'nte
mante expos tos. 

87 - Reciprocidade de tratamento dos trabalhadores es
tranoei1·os - Propoz, a ~~!w rnspP.ito, n Commissão q110 os 
Estados reciprocnmenfr. nRs0gm'l.t.~ i:L'. 111 aoR trabnlllaclort~i'l e~
trange-irog ~ a ~uas !'iunilia~. o bnn,.fic:in iln.;; lei:': n tlo!<\ re.~ni 
lamentos tfo pootcc1:fto oporarin. hc.•m eomr;,i o 1w1;0 dn dit•eil.o 
<lê nssociacito, DO$ limites dn le[CnliOO:de. UnanimrmC'nt.e de-
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cidiu a Commissão; com ~ excepção de um só voLo, que era de
sejavel que, st>b condicíio 4e reciprocidade, ,gozasssem os tra
bal'hadores estrangeiros da me&ma. protecçã-o que os tmba
lhadores nacionaes. E' prova.vel que com o progresso gradua.1 
dos -e9I)iritos, -Os arts. 23, ,paragra;pho ai e 42.7, § 8" do Tra
ta.do de Versalhes ienharri uma appilicai;;ão cada ve7.l mais 
larga. . . · 

88 - Ponto de vista argentino - Embora approvando , o 
P'l,recer da Ccimmiseão, suggeriram os delegados governamen
taes argentiinos tiue as imedidas propostas para prevençã,o e 
remedio do desemprego fossem mais completas. Sen.do um 
paíz de de!;envolvimento industrial, a Argentina conhece 
o desemprego. !\las, o probh1ma não se apresenta a'hi, ~enão 
e.xicepcionalmente, sob uma. fórma intensiva, mas em condi
ções differentes dos :paizes europeus" Ns. Argentina, o pro
blem~ <lo desemprego é, acima de tudo, um problema d~ dis
tribuição, através do territorio, oo; ;pl()pulaçã.o, questão de d if
ficil solução, pela extensão do territ.orio nacional. Prop\1-
nha.m. portanto, que os diversos paizes adoI>tassem uma. le
sislação tendente a. estabelecer escriptC>rios na.donaes, esia,
duaes e municipaes, cu.ias serviços, absolutamente gratuitos, 
~nslstirmm em approximar a offerta da procura. do tra~ 
baJho. Esses paizes subvencionariam 11s or,ganizacões d~ tra
balho que mantivessem escriptorios de collooocão gratuitos, 
s~ndo as subvencões concedidas na pr()pôrcão da importancia 
dos serviços prestados. A mesma legislacão provic\enciaria 
~a a it:WoHção dos escriptorios de collocacão que u:x:igissem 
o pagamentô de h-0norarios por seus servícos, ~xcepto nas 
iocailidades <>nda não existissem .eseriptorio . de collocacão o!
ficial. Os pa.i:c~s que não tivessem !egisl'SOãO tendente á pre

venção do desemprego, estuda.riam,' logo que fosse possivel, a. 
questão, vo!Jl.ndo leis que permittissem o auxilio ás victi
mas do desemprego ,quer esse auxilio rev-0stisse a fórma. da 
subvenções Cl)ncedidas ás associacões operarias, que tives
$em est:abelooid() fundos de soccorro 1para os desempregados, 
quer por outro qualquer plano de seguro S(ICial. Os· fundos, 
em runbos os casos, poâeriam ser cons~ituidos por .sub
sc:ripções dos orrnrarios, dos pa.t.rões ~ do Estado. 

Quantt> á. 1'eoiprocidade <lo tratamento, Jll'Opuzeram os 
delegados argéntinos um projecto de convencão pelo qual os 
paiz.es contre.ctantes assegurnritll,ll\ por meio de ,]eis operarias 
de compensacão aos operados originarios de um desses pai
zes e habitantes em territiorio de outro. os mc.smo.s direitos 
GUC OS opera.rios naciOM.GS. Os direitos 'Concedidos 'Pelas leis 
respectivas aos herdeiros da vicLima d& um accidente ou ás 
pessoas a seu cargo, não seriam submettidos a rastriccões 
ospeoiaes; em razão da na.eionalidn.de ou da. residencia <los 
mesmos herdeiros. 

89 - Instituto nacional italinano da collocação - A de-
1egaçã.o italiana, ai diseutir os projectos relativos á questão 
da collocacão dos trabalhadoMs, ex.poz o funccioQ~menw 
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do instíLuto nacional existenle em seu paiz.. A esse estabcle
cime_nto official cst~o Mnfiadas a dirécção e coordenação dos 
serviços d~ colloc,aç~o e de segm•o contra o desemprego. 

O Inst1lulo Nttcwnal se compõe: a) de um 'escríptorio 
oentral, €.stabelecido em uma das dependencias do Ministerio 
da; l~dustría,, Commercí~ e. Trabalho, de Homa; b) d<! com
m1sf'ru.es oo· .Juntas J;Jrovmc1aes de. collocarão e desemprego; 
e) de eommissarios le>ooes de fiscalização. · 

:lr Depois da guerra o instituto esli'L om relações ~om n. obra 
nacional dgs comibatentes, ,cujo fim é achar occupacão e al
gumas vezes fornecei:" cap1tacs ao-s que, tendo combat,ido nn 
grande gúerra, se acharam ou .se acham .cm dHfici l .situac:iio. 
Uma somma de 50 milhões de liras foi co11c<,llida ;io iuel ituto 
para emprestimos ou ooia.ntam~nLos ús a.dtni:nistra~Õe;;. locaes 
e combate ao desemprego, por meio de trabalhos de uLílídm::le 
publica. ou pa11a. obviar suas conse.quencias. Póde ser tambem 
·~onccdido, quer aos ope.rarios individuulmen~e, quer aos ope
ra-rios constit'uidos em grupos. se estiverem íns-oriptos n'll<s cai
::tas <le desemprego, aidíanlamentos para pa.ga.rem as despezas 
àe viagem e .c;c transport;:i.rem pia.rn. o loi;ar do trabalho para 
ocr.orrnr üs despezas de ·na.bilac;ão, para installal' cosinhas 
popula['(ts, pam fazer-lhes adianlam~ntos de salarios, etc. 

O fun<lo~nacional do desemprego é consíituiclr> "P elo imti
tuto que o administra. o é formado: 1~, do saldo aos fundo.~ 
de desemprego antet'iormente constituidos; 2º, das quotas 1n
dividuacs dos segurado·s cont~a o dosemprebro, para as quacs 
mmbcm concorrem os patr'ões; 3º, de uma subYenr,:.ão de 40 
milhõ~s de liras inscripta no orcamento. 

O csc1•iptorio central coordéna e supe-rintendo "o funccio
nornento das caixas locaes, mixtas e pt•ofissionaes, do de.sem,
prego; fornece-lhes o dinheiro ·neccssa:rio; adianta-lhes ãS 
sommas paca ~ua irtstallacão, e propõe a n.ttribuicií.o das sub
venções e suJ1sidios de desemprego. As juntas provinciaes são 
presididas por um magfatradn e se compõem de um funceio
na.rio contabilista da. prefeitura ou \'.la. in~endencia dú !finan
ças local; dB um representante cffcctivo e de um supplente 
do escriptorio de collocacao existente na província.; de um re
presentante e de um SU.'PPlentc das caixas profissionaes~e se
guro contra o desemprego, existentes na provincia ; de um 
engenheiro do departamento de engenharia ci\iil; da um de
legado .. de úm representante cffoctivo e d'<l um &Ipplentc da 
obra nacional dos combatentes; de trcs representantes effe-

l ' ctivos o de dous supplentes dos indu.striaes ·OU patrões; .e <le 
tt-es representantes e dous supplent<:\s dos opera.rios. 

A~ junta~ provínciaes teem cnmo funcção: i ) v igiar o 
fu1nccionnment.o dos escriptorios locacs o du:'l commissõoa 
communaes de trabalho: 2) coot·dcnar, oomo o fá.riu utnJ. ca
mara de compensação, a collo.cncrio da mão do obra, na. pro
víncí~; 3) aid,mí~ist:n.r a onixa J?r':'vincia.l mixl!Jo de seguro, 
fiscalizar a d1stn~u11cão dos subs1d1os; . 4.) autorizar o pa.ga
mtmlo dos snr.corrOti d~ dn:;(~lllfl·rego :. 5) apresenL1u· propostas, 
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Nn i Ui L' parecer ;>o,bre o adiantamento de. f~n~os nos grupoi:i 
cciope1·at1vos e v1g1ar o emprego e a r~~t1tu.1~0 das sommns 
u.dhmturlas; 6) são, além disso, agentes do Instituto Naéiona.l 
1.1 lllf' apresentam as propostas que julgam necl'!ssnt•ins para. 
1•1itninnr o desemprego na provincia. 

F.scriptorios especia.es, instituidos i:legundo r.o1·ta11 rt'gras, 
~!lo cncar.régados d·a cQollocacão da mão de obta, sem qualquer 
Jn lul lo de hu::>o. Os escriptorios autorizados são l'r.gist.rados 
no 13scriptorio central e podem ser ~u.bvencionados.. Os com- ·· 
missnrios looaes de fiscalizacão são escolhidos entre os inspe
ctor~s .do trabalho, ou, n.a falta destes, entre os inspect<ires 
rla emigracão, os titulares das cadeü·as ambu~antes de agri
culLura. ou outros. funcciona.rio~ residentes no local. A me
diação da mão de obra, com intuHo de lucro. é prohibfüa. O 
P.atrão que J?âO procurar c'.li'~e~tament.e a mã_o de. obra. de _que 
trvel' necessidade, deve d1rlg1r-se aóS escr1ptorios atuitor1za-. 
dos. A collocacão dos trabalhadores no ·estrangeiro se faz soh 
a vigila.ncia do Cornmi ssariado G eràl da Emigração. Cada 
quinzenn., os patrões notificam ao .es'.}riptorio d0 colloco.ção 
oe nomes e qualidades dos operat:iJ>s que empregaram nD. 
quinzena transcorrida.. Cada operario é munido de uma. ca
dorneta onde suo inscriptas ~mas admissões e demissões do 
sel'vico. Essa caderneta fica depositada ·na fabrica e ~ rosti
tuida ao operado,· '()uando se despede . 

O seguro contra o desemprego' é obrigatorio parn. os ope
i•urioa assalariados <los dous sexos e para os empregados nilo 
opePnrios que lhes pedem ser assimilados, em n:i:üo tio sa
lario. Em cada provincia, são estabelecidas cai:xn;i mixtUH 

, obrigatorias de seguro contP3 o desemprego, administradas 
pel.ú conselho provincial. ·As caixas profissionaes instituidae 
pelas organizaQões de officios; ou mediante accõrdo entro 
p1ttr00s e operarios,, podem ser' :lütorizadas a exercer o se
gu1•0 contra o desampre~o. As contribuições são, até segnnda 
ordem. pagawis por .quinzena e variam de seis cent.imos por 
dia '(salarios inferiores a quatro liras) a f2 (salarios ele 
quatro a oito Uras) .e a :1.8 (-salarios a.cima. de ·oito liras): ma
te.de .1). oal"go do pa:trã.o, metade a cargo a·o operario. O pa
trão € responsavel pelo pagamento integral, que é feito por'. 
meio de sellos. 

As indemnizações di-.irias de desemprego variam. se
gundo as tires categorias de quotas (i•, 1, 25~ 2•, 2,· 50; a•, 
4. 75) . O subsidiQ é calcU'l:adc> a partir do oitavo dia de dns
emprego e durante o periodo maximo de i20 dias, por anno. 
O desempre.gád.o fica. -na. .obrigacão de apres-entar-se á inscri
pcão, no escriptorio de collocnc_ão, n-0 dia seguinte áquelle 
em que deixou o trabalho, a menos Que não queit•o. por si 
mesmo pro·curar serviço. Não. f;em direifo n-0 subsidio, se 
nos dous annos· precedentes, não pagou :por- sua conta. 24 con
~1·ibuições quinze:naes, pelo menos, ou um numero equiva
l~nte de contribuições semanaes .ou qu()tidia:nas. A duração 
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do direito ao subsidio é proporcional á duração das quola;; 
pagas. · 

O opera.rio que recusa. um scTvíço, que lhe é reservad'1, 
perd~ direito ao subsidio, Podem ser e::roluidos do subsidi(I 
os indivíduos dados á vagabundagem, tt embriaguez, e o~ 
frequontadores de casas d-e bebidas alcoolicas. O paga.ment;i 
do subsidio póde ficar subordinado, em certos casos, á obrj
ga~ão dê frequentar cursos de instrucção elementar ou pro
fissiona·l. 

90 --:- Systema nruguayo - A titulo de informação, apre
sP.nlou o delegado governaml'ntal uruguayo. VA1tE1,A, o texto 
d~ chama~a _lei BP.UM, que cm s.eu paiz proclamou o princi
·p.10~ do .i:dJr-eII.~ á vlda~ para todos os índividnos. As dispo
sicoes dessa lei d~lermmam que o podei- e.,;;:coutivo fornêeerú.. 
no.s cornrnissariados, ca.se~m1.s, ou outros logares apropI'iado!;< 
a!1mentos a tod-0s o.s habitant•;s do paiz, que, em conscquon
c.1a de quaesquer mrcumstano1as. se encon.trem sem trab-a•ho 
e saJam incapazes de prov~r á pr<>pria alimentação. Pei"d:erú 
direito a esse auxilio todo aqueHe que houver recusado 
ac('ítar. sem t•a;..:~o valioioa, qualqur~r tn1ballho <iue lhe t enba 
sido offe-rooido. · 

O pre>j.ecto dessa lei foi' a.presentado ao congresso pelo 
então secretario de Estado, iJ3.AL1'HAZAR BRUM, at;tual prl'.lsi~ 
dente de> Uruguay, fundamentado eom as seguintes razõe~. 
aqui resumidas: E' inadmissivel que a!guem possa morrer â 
fome em um paiz civilízado; e. pai:-a preveníl-o, não ·São bas
tantes as sociedades philantropicas, porque ellas se podem 
tornar totalmente incapazes de soccorrei:- as populacões ne
eessitadae, durante os periodos de crisê jndustrial, qua.ncto 
precisamente se faz sentir a miseria. O direito ã vi.da de 
lodo individuo deveria ser ret:onhecido. como é o da assis
tencia medica, êm caso rl·e molestia grave. CH.a-Sé em se
~Iida u opinião de RonoLi:>HO BRODA. «Tem-se muitas vezes 
observado que o systemá de ass!sitencia - ba:seado {lffi moti
·vos sentimentaes - p'I'O'C\rrando diminuir os soffrimentos hu~ 
manos. sitlvagUardam a e:xislencia de numerosos individuos 
verdadeiramente improprios P.11ra. a vida e, ·por isso m esmo. 
f! nocivo a.o progresso real do genei:o humano, diffrcultand() 
a sobrevivenci.a <los unicos -seres robustos. Essa objecçã.o é. 
an meu ver, inteiramente .cfesfüuida de valor. A salvaguarda 
dos quP.. após haverem corajos;iment~ ·exf!rcido sou papel na 
lufa pela vida, são ameaçados de destruição, é um impel'ioso 
dever: e os esforços, gracns aos quaes, um auxilio mutuo póde 
impedir o pereciment.o de um ser humano, representam um~ 
grande victoria social». 

Desde o com eco da crise oconoonioa aotual (no U~ugun.y) 
teem sido distribuidog soocorros alimentares nos desempre
gados. Os -0per-ar!os desoccupados não são, do modo a.ISUm. 
responsaveis pol' essas crises e póde~se, '<lOmtudo, imaginar 
a miseria. que representam para elles, · quando se s:iba que 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/0912015 15: 12+ Página 189 de ~5 

ANNAES DA GAMARA 

qua~i todos teem 1encargos de famfüa. E. como o mais das 
vezes lhes é· tão diffieil encontrar trabailho como deixar o 
paiz, aoham-sei neste dHemma: morrer á fome ou roubar ! 
Como o regimen do seguro acarreta graves res:i,'Jbnsabilidades 
pecuniarias e havia ut•gencia do remedio, propunha o proje
cto .ª assist~ncia diT'ecta do Estado aos desemprega.dOij. 

9:1 - Discussão do 11arecer. Distribuição das .materias 
primas - Na sessão da tarde de 25 de novembro, foi apre
senLlldo em plenario o parecer da •Commissfio do desemprego, 
fundamen~ndo-o, em um ponderado discurso, o respectivo 
presidente, ·LAzARD. Seguiu-se--·lhé corin a palavra. BALDESl, 
autor da proposta q~e ~ec<?n!1ecia, ieomn ~ansa :principal do 
desemprego, a má d1str1bmcao das ma terias pru:nas ·entre 
os diversos D~izM industriaes. . 

Par1~cia. disse clle, que a Cornmissão não ha..,:ia querldo 
ent~·a.r no exarne das causas do desemprego, limitando-se a 
propor um programma de remedio áquelle mal. E' muito 
facil· diier que ó desêrnprego r.esulta rla. falta de trabalho. 
;'\fas, qual a causa mais commum da falto. de trabalho? E' corn
mumenle a earencia. de materias primas. Outra causa é a 
superproduccão. Muitos dirão qua as tentativas de solução 
desses problemas, durante a guerra, deram pessimos resul
tados. -Lemhrem-se, porém, esses, dos males que adviriam, 
se os ·go"ernos não houvessem intervh1do. Outro factor im
portante do desemprego é' o custo de transporte, espoolat
mentc o frete ma,ritirno. Não julgava. qtte a Conferencia d~
vesse adoptar uma solução pratica para esses problemas. Pro
punha) entretanto, que ella c1:iama1!se a attenção da Liga das 
Nacões 9ara esse complexo e importante assumpto,. apreseu
Lanõo a seguinte moçâo: <A Conferencia Internacional do 
Trabalho, considerando que a questão do desemprego está ín
timamente ligada á da disfribuicão das materias primas e do 
Preco do seu transporte por mar; e, considerando que a 
mesma questão não p6de ser objecto de estudo da propria 
Conferencia, propõe o exame desse prol:llema á. Liga das Na
ÇÕ(IS e. recommenda-lhe que lhe prosiga no estudo e solucão>. 

1Combateu ese:u moção o 00tl$elhciro pakonal hollandcz 
BLOMJollS. 1'ão lhe parecia prudente que a Conferencia. inter
vies:;se numa ctliê~tão tão delicada, podendo causar consequencias 
desagradaveis. '!'odas as nações procuram defender os seus 
interesses economi-0os, não sendo possivel · elíminar a con
correncia. Nenhum paiz se sujeitaria a sacrificar seus privi
legias na.Lura.es de possuidores de ma.Leria prima, abandonondo 
o direito de dellas dispor éomo entendessem. Prevendo medidas 
capazes de influir sobre a distribuição dessas materias, a ao.cão 
da. Confei·enoia desperLaria suspcito.s e duvidas, julgando-se 
que essa orientacão seria atLcn~atoria da. propriedade particular 
e naciCmal. Demais, nenhum systema seria. efficaz, sa não fi
xasse os preços de venda e ao. mesrnQ tempQ as taxas de' 
cambio entre paizes y endedores e compradores. Isso Lr:i.nsfor-
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mal'ia todos os mcthodos industríacs existenLes e teI"ía. resul
tado muito mais ii:denso que a nacionalização dM .industrias. 

SoKAt., delegado polaco, apoia n moção BALDESI. As pro~ 
postas da Commissão seriam aceitaveis, se as actuaes con
di<;ões do desemprego fossem all mesrna::i de antes da guerra. 
A defeituosa dl;sti•ibuição de maLerias primas c3 cv:idente
mente a cansa principal do desemprego depois da guer ra. A 
moção propõe apenas que 5e chame a aUern;;ão da Liga das 
Nações para o esludo e solução desse problema. A Conferencia 
linha. poaeres. para fazel-o e devia fazcl-'J. 

9~ - Reciprocidade de tratamento ____, A questão da. reci
procidade de tratamento entre opera.dos estrangefros e ha
ciotiaes s'uscitou interessantes reparos do del:eg:ado .suisso 
RuFENACH'f, Seria preciso deixar bem claro o que significavam 
no pro.iodo as expressões protecção overaría e reciprocidade. 
Uma lei de protecção operaria comprehenderia todas as dis-. 
posir:-ões lct;aes ·em favor dos operados e a condição de reci
procidade impõe que o operar.'io cstl'angeiro berreficie dor:! 
mesmos pri'vilegios qu~ o operaria indigcna? Ou só se lhe 
conferia o tratamento a que tivesse dirúito em seu pa.iz't 
Mesmo se essas questões jurídicas ficassem resolvidas, não se 
sabe bom quaes seriam as consoquencias praticas da mectida. 
proposta. Bastaria invocar alguns exemplos. Estipula a loi 
suissa flue o industrial não púde resi1lir o cont.ra.cto de tra
balho por cnusa de servico militar obrigatorio, a que seja 
chamado o (lperal'io suis>-o. Além disso, o codigo suisso das 
c1bt'igaçõcs prev~ quo, durante um certo periodo do serviço 
militar o opernrio suisso tem direito a sa.lario. Sem duv ida, 
essas disposições t.eein um caracter de proteccão operaria. Do 
accôrdo com o project.o de convenl,}iio, o operaria estrangeiro, 
chamado ao servico mi1it.al' obrigatorio em seu proprio ,paiz, 
b~neficiarâ. daquelle ririvilcg_io? 

Outro exemplo: as sociedades mutuas de seguro contra. 
doenQas, reoonhecidas e subvencionadas pelo Estado, são obri
gadas a receber como membro todo cidadão suisso que pre
enchcl' as condições geraes de admissão. Podem, por ccmse
quencia, negar admissão a um estrangeiro. O seguro contra 
docnc;a é uma proteccão opera1·i::i.. Pelo principio da. reoipro
cidade, ficadam essas associações obrigadas a admittir qual
quer estrangeiro? Ainda mais difficil é a solu{ião, quanto ao 
!3egUro ol1rigiatorio contra. accidcntcs, invalidez e v:elhice .. 
Nesses seguros, o proprio syst~mu !cg'3.l faz distincção quanto 
aos es!.rangéÜ'os. · 

Não ha duvida que esse es!iado nU.o e o ideal. l\las .. o pri
meiro pas>:o a dnr pura remedin1 6 o é mna tentativa de assi
mllacão das differentcs lcii; n.'.lcionaes ou ::i. reálizaciio de um 
entendimento entre os &tndos, QUO leve cm cont:l n.s difforen
Qlls nos systcmas de leis nl[J.cionacs. l)ara esso fim, fôra pre
ciso estudar minuoios::tmenlc essas diversas leis, deixando 
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l.t!rnpo aos ~ovc1·11os pa1•a. examinarem sua situru,lüo e.::;pecia!. 
.Fazia, .por isso, a s<:guinte proposta: <A Conferencia decide 
a~iar a discussão do projecto de convencão telativa á. rccipro
c1dad(' r!o tralamentn dos trabalhadores esLrangeiroi::, remct
tendo-se. o respectivo projecto ao Coll!Sel'ho de Administração 
do De.partamente Inte:-r.<'!::icr..al, para ser novamenfr l.JXamin&
do e submcttido, se julgar conveniente, a uma conferencia 
iilterion. 

93 - Remedios para o desemprego - · Sobre a. migração 
do trahalhadores, GE:lt.nt.r., delegado africano, sali~ntando que 
'·'~ íntercsses dos paízes europeus não era.m idcnticos aos dos 
pai~es novos, da America. do Sul e do ·N'orte, da Australia, 
Afr1ca. do S'ul, etc., propunha que na composição da. commis
s;ão interniaciona.l encarregada do cst.udo daquélle problema., só 
a metade fosse de europeus. 

!r..G, delegado suisso, reconhece que a commissão não dis
pnzcra da elementos para chegar a solui:.ão dos complexos 
twoblemas ·ligados ao desemprego . As conclusões da commis
>1ão, mesmo aceeítas. não alterarão profundamente a situação 
act.ua.l. Talvez a :proxima conferencia pudesse realizar obra 
mais perfeit.a.. Quanto â indemnização a pagar aos desempie
'"iidos, a. melhor solução seria esta: em cada paiz as associa
ções patronaes e operarias, eom o auxilio do Estado, criariam 
um instituto de desemprego, para soccorrer aos desoocupados. 
Mas o problema não eon;siste só nisso; trata~se ainda de •a.ebar 
os meios para combater o <lesem prego: IPl3Jiz.es ha, onde se diz 
haver falta. de braços e· outros onde uma aIIuvião de desem-
1n·egados, aos milhares, não podem: trabalhar por falta d~ ma.
teria prima. O quo resta saber é se a Liga das Nações vae 
inspirar-se . na. idéa de lucro (lU gufar-se pélo principio dt\ 
solidariedo.de entre os povos . E' por isso f.a.voravel á moção 
BALDES!. . 

Na sessão <le 26 de novembro, continuando a. discussão, 
fallou o delegado canadense ROBERTSON. Declarando apoiar> a 
rnoção GEMILL, quanto a composição da commíss;io internacio
nal de desemp'fogo, lembra que, no curso dos trabalhos da 
Commissão encarregada dos estudos de meios prevP-ntivos 
t~Onti;a O desemprego, Um delega.do. C>Perario, SU"TON, fôra de 
parecer que uma 'das caus2 :priillCipa.es dia. falta de trabatbo, 
provinha <lo regímen de arnmdamento das terras, s6 havendo 
um meio de remediar o desemprego, que era. a abolição da 
propriedade privada do solo. A commissão não aceitara. esse 
rnodo de ver, mas se comvromettora a fazer constar dal:! actas 
i1a conferencia esses argumentos. cumprindo aquclla promes
~a. lembrava o parecer de sEXToN. Quanto ao soguro cont1·a o 
desemprego, julga.va a .propos.to premQtura, <iesde •que a. ecm
ferencia não dispunha do info1•macões i:mfficientes sobro o ~s
~umpto. No Canadà, um congresso .de patr~cs e oper~r1o!'l. 
r0unido, em setembro, cm Olta""·u, .1ulg::ira. mop1~orl'lll}.a qual
quer decisão definitiva a respeito. Quanto ::\. roc1proc1dad~~ de 
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l.!·a~~nnento aos opei·arios estrangeiros, havct'i:t Sl;ande. <1iffí-
1~uldade em fa7er os in'dustriaes canadenses acccit.aretn a ol>ri
~Cão de reconhecer as organizações operarias, sem o direito 
d~ tratare.rn dit'ecta.mente com seus operarios, syn.dicatlos ou 
nao. . . 

94 -:-- Discurso de Jouhaux - Pl'oduziu, em :seguida, um 
lo.ngo discurso o delegado operaria fr"tlncei, .1otrH..\UX. Elo
~nmdo o parecei:; J:.AZAru>, sahent.a que o vo1·dadeii·o remedio 
ct'n~ra. o mal da falta de k3balho uã~ está ~os soccorros pe
c•.mmr1os aos de.c:cmpn~gados. A solu~ao r.onsislc na orgamza-
1:1\0 racion:al do trabalho. E' no trabal'ho que os homens reu
unídos cm sociedade devem encontrar as possibilidades de 
"Xist.cnc ia. Cêrta.mente, a 01·ganização d a col!oc:lcii.o e o soc-
1~ ol:'l'O ao desem1)regado podem attenuar, numa certa medi
da, a duração do desemprego; mas não resolvem esse doloroso 
\ll'.'.Oble~~ .. E' bom que {l.S . gra0;des correntes ,mlgratorias S'!
Jam fiscalizadas, tanto no 1ateno1· de cada pa1z, como no e~-
1 crior dos paizes de emigração. Mas, cssu. não é ainda a solu-
1;ão. Não se :pede a interven~ão do Estado nos ·ucgocios priva
dos, mas que a collect~vidade humana. possa inte1·vir, para 
impedir o díspordicio das fox·cas productivas, para que a pro
duc~ão , se realize por um plan() determinado, tendo · como 
,1hjecth·o, não os interesses parlzculares ue cada ind1v1duah
dade, d.e cada nação, mas. os interesses geraes da humanidade 
int~ira.. · 

Nos paízes C'Ul'Opeus, apCY.ar da reducção da máo de obra 
causada pela gut'rra, ha fnlta de trabalho . J.>ol"quo? f\orQue :t 
lluerra eXg"otou as materias Pl"imas que se achavam em .<:tock. 
Cumpria chamar a attencâo dos ·dêleg.a.dos operarioo para. essa. -
situacão perig-0sa. Em certos paizcs pensa'\la-se asso(\üu· oa 
int.<?resses dos operarios a um novo impetialismo economico, 
Que t:onsist.e em Mnsetvar pal"a si o.s matarias de que os 
outros teern necessidade. E' essa uma tactica perigosa que 
pódr-, em· dado momento, voltar-se contra os opera.r\os desses 
paizes, dr.struindo essa tragil situação de apparente privi
legio. Seria um -0ontl'asenso não comp:i;:.ehender. 9epois 00. 
guerra, que a pl'opria existencia da 1bumnnidade não depende 
da sit.uaQão pa.rti~ula1• de cada paiz, mas dá sit~ação de con
junto dos .povos, atravcz do .mundo inleiro . Não é possivel 
mi~. em certos paizes. as clas~es operarias sejam condemna.
das ao dasem'f)rego perpetuo, etnquanto outros paizes man
f.uem, indevidamente, com.sigo, impedindo-a de ~ahir ·1 

1.eria P.rima indisptmeavel paro. ~ar trabalhos; aos <!'Perat:ios 
dós p:uzP.s cm . que f'lla nu.o existe. E' preciso evitar que 
a sit 11noão artificialment.e p~ivilegiada de um . po.iz possa .ser 
salvaguurdada contra o interesse geral. Não haverá iguaJ
dade econrmiica, não haver~ 1possibilidade d0 reconstruceã.o 
•ios pnizí's d(}vnatados, não ba.verá soluoão verdadeira. para a 
questão do desemprego, emquanto essa Questão não fôr so
luciona.da. Por ü1so. <>.umpria que a mocão BAWESI fosse 
tlc.1it:1; e enviada tl Liga das Naciíes. 
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95 - Ponto de \'ista patrollal - Procurando adiar qual~ 
quer so.luc~o. immediata às questões do.· dese~prego, ãpresen
tam -e JUStlf1cam os deiegadosl patronaes Gu.eRrN (francez) e 
SC'.HlEJDLER (suisso) a se~uinte mo·ção: <.O relatorio da corn
~1_1s~ao de desemprego ·aborda. duas ser1es d~ questões bem 
<nstmctas, um ce~to numero das quaes não es!.avazn inscriptas 
:ca ordem do dia da Conferencia. Dirtem umas respeito á 
~ooumentacã.o que se •pretende obLer por meio de convenções 
inte1·nacionaes, a qual fôra mui to mais rapido ·e pratico fazer 
reunir, sem mais tardar, pelo De:i;>artamento Internacional do 
Trabalho. Procuram as outras provocar .t;>or meio de conven
CÕ~ recommendacões ou resolucões, accôrdos reciprocos vi
sanuo a. emigracão, os seguros e aposentadoria, os direitos 
s~adicalistas e outros objectos da mais alLa importan0ja, 
sol:ri:e QS quaes, no momento actual, a criaoão de um reghnen 
lllllVcrsaI uniforme e!lcontra.ria1 em razã-0 da legislação em 
vigor nós diversos paizes, difficuldades consideraveis. Deve
se, ·pois, rcmetter as conclusões de<ise reiatorio ao Conselh.-0 
de .Administração para que, daqui até a pro:x:ima 3essão, fa~a 
proceder pelas Commissões, ~uja organização jul.gar necessa.
;ria, aos esLudos e trabalhos preparatorios. indispensavois., 

Iniciada a votação é o presidente da. Coumlissão ainda. 
intierpellad.o pelo delegado cubano ARM:ENTEll.Os, · que desejava 
Eaber se as conve.ncões e recomrnendações p:z.:opostas se Te-
1 eriam tambem aos trabalhos agdcola5 e ae os escriptorios 
-O.e collocaoão abrangiam os ein<pregados no commer(l.io e cria.
dos. O presidente e relator, LAzAR!), respondeu affirmati-va
mentie a essaõ dua$ perguntas. 

96 - Discurto do Sr. M~Uo Franco - Nesse momento 
interveio o delegado bt~sileiro M.tLLo FRANco, 'J)àra salientar 
que a questão do desem'{)regc não interessava directameut.e 

· ao Bratíl, paiz novo. onde a n'liio de obra escasseia para o 
trabalho e..Yistente. Niio julgava ta;mbem necessarios os escri

pt,nrios de colloeac~o no Brasil, tendo o Governo Federal um 
~ervico gratuito de colloeação em uma das direeto1·ias d<> JiU
nisterio da Agrieultura. Nem t>odia comprehender cotno func
cionariam as C0mmissões consultivas compos~s de · repre
~entantes dos paLrõe& e operarjos ,iunto áquelles eacriptorios 
dl) collocaQ~o. Quanto á reciprocidade de tre.lamento a9s OP~
l'arios estrangeiros, a medida. P.ra inutil . para o. Brazll, cUJa 
Oonstituicão estabelece a perfeita igualdade entre o estran-
geiro domielliado e o nacional. 

Ainda se oppoz o Sr. Ms.LU> Fà.ANoo ao projecto da. T'eso
lucão que mandava orsanizu uma OO!flmiss~<> iinternacíonal 
'~nca1•regada <le apreséntar um relat.or10 sobre a re~lamen 
Ui1,1ão dns migrações de tt-abalhadores . Sendo o Brazil, como 
as demais Na~.t~es americanas. paiz de immigracão, que dá 
todas n.s garantfa.:i aos o~~m1.rios. ~sfirangeiros que '! Pl'<l~-u
ram. n~o po<lla aceitar a mlervencu.o da.quella Mmm1ssão m
ternacional, c11ja funcção não se sabia quia.l dev.esse SeI."· :Pele 
di.rP.if.o internacionnl publico, s~ os agentes dlplomabcos os 
<ie1'en6ores naturaes dos operarios que vão ero buooa de tra-
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balho cm tClrras esLran~~irns. Aql.l(}l!a dispoSi(;ão era contra.
rrn. ao :;_~·stcma. gc1·al de legislacãu de todos os pa.i~Ais da Ame
rfoa. lalrna . A · aceitação <l-0 projecto Sl3ria obra eph'ernera, 
qne de, certo não seria raLifica<la l)elas as::;embléas Jegi.sla.ti
vas dessas nações, cujôs interesses ficariam sacrificados com a 
.medida P.roposta. ,/ 

Postas a votos, foram rejeitadas as moções BALDESI e 
GuÉn1N:-ScIUNDLER. e approvn.dos, quasi l)O!' unanimidade, todos 
os proJ ectos de convenção e resolucão sobre o desemprego, 
P;opostos pela. commissão. 

vu 
Tl\A:SALHO DE MULH:E:•RES 

97 - Pareceres das comniissões - Examinando o pro
blema do trabalho das mulheres, limitara-se a Commissão de 
organiza11ão a notar que, em presen~a. dn. diversidade de leis 

. çm vigor sobre o trabalho ·das mulJ1cres, antes e depois do 
parlo, prormnha, como base p~ra o projccto de convenção, os 
segt"lintes pl'in.c.ipios: 1~ Tnterdic1;.iio do ti·ahu!ho das mulheres 
·em fabricai6 ou officinas, dui·anle Qt1at1·0 sorn'um1s, pelo menos, 
depois ,dÇ putto; 2·) pn.g(lmento de um au:"Çilio de rn:i:ternidade, 
que assegul'e conveaieníemcnlc a cxislcncfa ·e tratamento da 
l~1ãc e do filho; pelo tempo em que a operaria. li'Ver de aban
üo11ai· o E;crviço., antes e depóis do parto. 
· O r!llatorio àa comr.ois.~ão especial do trabalho de mulhe-

. res foi npreHcti.Lâdo por · Sü.a. presidcnt.a, C-ONSTANCB S MITH. 
conselheira {echnica da delegação ing!eza, na sessão da manhã 
de 28 do novembro. SalienLavo. cs~c documento que a com
missão unanimemente reconhecera as seguintes regras como 
:fundamento da regulamentação internacional daquella espe
dc d~ h'aba.lho: 1) A ~ulher não pôde ser occupac]a numa 
emprcia inclusli-ial durànte certo período depois do parto e 

_ deve 1ser~lhe cbncedida uma indemnização, durante esse pe-
1·iodC1 de repouso. 2) Durante um certo periodo antes do par
to, dC1VC-SC senão pl'Ohihir O empr<.'gO de Um~ mulher gravida 
nas omprczo.s industriaes, âo menos lhe permittir! de1xar o 
trabalho, mediante apt'es·entução de att.estado medico, com 
o direito. em ambos os casos. :w rocohime!lt.O de uma indemni
zb.cão. 3) ·Toda mulher que 'deixar o trabalho, de accôrdo com 
as disposições anterior('s, terá dirci~o á reintegração em seu 
t."'mprei;o. · 

A idéa dominante entre os 1nembros da commissão fõra 
gurnnLir á opéraria uma. indcmniza1;.iio sufficiento para per- . 
mittil• sul\ manutenção e a de seu filho, dnranto ce1·t.o pe
dodo anlerio1· e posterior no parto. Não co:;iLa.ra o pn1•ccer de 
fixar o quanto dessa indcmnfanr:-ão. nem mesmo ostabeiecor 
qualquer proporc.ion~lidude, r.m z·~Jacão no salltrio. Julsnt·a 
impossível determinar um v11lol' .fixo,. segundo qual.quer sys
tema monctario, por causo. da diversidade de oond1cões eco-

e. -Yol. Xlll 30 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/0912015 15: 12 + Página 195 de ~5 

\ /' ' . 

IHO ' ANNAES DA CAMAM 

notnicas dos varios paizes. Além disso, tendo em attencão o 
facto de serem mal pagas grande numero de mulheres, en
tendeµ perigoso attribuir-lhes uma indemnização igual â 
motade, ~ dous terços ou mesmo á totalidade do salario . Dei
xou~se, por isso, intencJ.on.allllente, aõ governo de cada paiz o 
cuidado de fixar essa indemnização, affirmando-se o princi
pio de. que ella devia ser ~ufficiente para a manutenção da. 
mãe e do seu filho. Deixara-se ainda a cada Estado a. facul
dado de escolher o methodo de pagamento dessa indemniza
ção. '-Pretendiam alguns que esse dever tocasse sómente ao 
Es~do; mas, a commissão decidira que certos Estados já pos
suindo systemas <le seguro que abrangem o segurô de mater
nida?~· S'E,ria demasiado e_;dgir delles, ,no moment~ acturu, .ª 
mod1f1cacao do seu· systenia de pagamento. Preferira-se dei
xar plena liberdàde na escolha dos dous systemas: pagamento 
directo pelo Estado ou pagamento por meio de· um systema de 
Segufo . A delegação diu.amárque~a sugerira que no caso de 
não ser o Estado quem pagasse direotamente, fosse o paga
.Illento féito por intermedio das municipalidades . Mas a ·com.-
~issão não aceitara esse alvitre. · 
' 98 - Voto em separado da minoria da commissão - Fal

lou, em segti.ida, o delegado patronal sueco, EDSTRO~ apre
sentando, em nome d2 minoria. da commi:isão, uma.'l~emenda 
em que se restringia •quatro ·semanas o prazo para 'a <>pera
ria abandonar o trabalho antes do parto, mediante apr~sell
tacão de attesta'do. medico. Em nenhum paiz o_nd~ ·existe lé
gislácão especial sobre essa materia, se tem concedido pe
riodo superiõl' a quatro semanas; e, n~ maioria dos paizes, a 
·permissão não va·e .além qe duas semanas . Além: disso, â mót 
parte aos medicos espeoialistaa são favoraveis á idéa . de que 

. é mais hygienica para a operaria ·ccntinuar seu trabalho pelo 
_ maior tempo possivel antes do parto. Em geral, é leve o tra

balho das mulheres . nas fabricas, quasi sempre adaptado ás 
suas forç~s. . / 1 

Combateu vig"órosainente a emenda da minoria da. com..: ·· 
missão a conselheira technica da delegação ingleza, se:Qhori
nha 1\1.Ac ARTHUR. O projecfo de coovenclio não prohibia o 
trabalho (la. operaria. nas seis semanas anteriores ao 11arto; 
dava-1he- apenas direito a deixar o serviço, se julgasse ne
cessario, medfa~nte attestado medico.- Era. .e:xtranpa.vel .a. ~llEl
gação. de que, seg\lndo o parecer dos med1cos, nao seria para 
<lese.lar que as mulheres· cessasaem seu trabalho seis sema
nas antes do parto. Nesse caso, seria aconselhava! que ellas 
trabaUia.ssem .nesse periodo. Veria.mos, então; as mtllheres 

que não teem de ganhar o pão, como ns •esposas dos pa
.trões trabalharem nas seis semanas precedentes a. seu part..o, 
conformando-se com os conselhos medioos. ~as, f"1.llnndo ~é
rio, ninguem pJde pret.ender que o serv1co numa i'abr1ça 
seja saudavel para uma mulher gravida, _qualquer que ~e.ia 
a époo1,1o de sua gravidez. O que os me<l.1oos procuram im
pedir é' que se prohil:>a o trabalho das mulheres durante um 
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longo petfodo anterior · ao paroo, sem ctua se tenbt ipro"Vido á 
sua .manutençãó xnaterial, ·durante esse periodo. 

· E' natural que os •tnedicos desejem que fl. suas clientes 
não. soffra.rn de fome, sobx"etudo num: .periodo tã.o cdtioo. 

Insisté-s6, bem entendido, para que ~s mulheres fa.oa.m 
.ô exercício necessal"io durante a.quelle tempó, ~ quauoo 
ás opera.rias, esse conselho é per1ei1'l,mente d:ispeusavel. Não 
são as operarias que di:;p.õem de lazeres durante a gravi
dez, ou em outro qualquer tempo, pois teem tl'abalho tanto 
na fabrica, quanto em sua casa. E é espeeial·xnente durB;Ute . 
a gravidez que ella:' tem de trabalhar para o filho nascituro .. 
. Quanto ae> :Possivel erro dos medicos, não havia perigo algum 
de cumplicidade entre a mulher e o medico, pane. anteoipar- o 
abandono. do serviço. A orad<Jra colla.borára durante 18 me
zes em úma commíssão que, na Inglaterl'a, íõra enca.trega<.k 

·de . examinar as pretensões exageradas das operarias quanto 
:ás indemnizações de maternidade. Todos os especWistas ou• 
vidos i'oram unanimes em declarar que esses pedidos não 
provinham de simulação, mas da precal'iedade de S'l.Ude das 
operarias, esgotadas no servico ffl..brH. Os diversos paizes po-:
àeriam resolve:i' essas difficuldac;1es em disposições regula-.. 

. mentares. A adopção do projeeto · nãO affect.ava sómente 
·aos interesses pakona.es e operarios. Não se tratava a.penas 
d e .uma. questão de ordem economica e industrial, mas do ru
~uro 00. ra~a, que · ~stava. . em causa . 

.Comba.teu ainda. a emenda o delega.do .norueguez CAST~ 
BEM. Principalmente depois da guerra, que ~ausâra a perda 
de-tantas 'Vidas huIM,Oas, era um d()s primeiros deveres pro
curar os meios de acrescer o coefficumte de natalidade e 
fortalecer a saude das crian~s. por uma. proteccão mais ge- . 
IYll e ei'ficaz d.as mães pobres, antes e depois ào part.o. Uma 
lei noruegueza. dá direito a toda mulher sem ineios de subsis
teneia ~ tooeber das munici-palidades auxil.iC> durante os seis 
mezies anteriol':es ao parto. Se o medico commettei: qualquer 
erro n'O calcu.1.0" da dt.i,ta do :carto, seria injusto que a mulher 
fioasse por isso iprejudfoàdS.. · 

99 _.;.. Trabalhos commerciaes. Ultimas ~mendas - A ex~ 
tensão das disposições do . projecto aos trabalhos ooi:nme1·
ciaes foi . proposta pelo d elegado op'era.rio espanhol, MAruN. 
A relatora .dA. eommissão oppoz-se a essa. proposta, allegando 
que essa inclusão levantava novas e importantes questões; 
ainda nãl:> estudadas, não exisMndo :aenhuma regulament~o 
legal ti.esse ·sentido. 

Passou-se etn se~uida. :í. voL&cão da emenda JouHAUX, 
esclarecendo que o termo miulhen se applicava. a toda mu

lher empre~·ida em uma emprez::i iadustrial, fosse ca
l!lada. ou não, de qualquer idade ou nacionalidade. CRAWFORo,· 
àelégado sul-a.frfoano opp~z-sc iá .m.e~ida.? dizendo que el!a 
nã.D levava em conta. os sra.os de c1vllu.acao. Mulheres havln. 
na Afri<:B. do Sul para as quaes as tu·ucções :p;bysicas visadas 
no project.o d~ convenção nãcr comportavam diffi~uldadas nem 
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fadigas. Propunha a elimina~ão da palavra <tnacionalída<le> 
M emen<ia. Esta foi porém, íntegrá.lmente adoptada. . 

·Entra <lepois. em votação as. emendas JouHAUx, dando 
direito a. repouso remunerado durante as seis semanas poste
riores ao parto, p.aga. a_. indernni'Zf;lt.)ãll pelo Esta.do~ A gene
ralização da medida a todas as · mulh.eres -assala'ría:das cor
respondia ao sentimento de que o ·commereio não podia ser 
excl.uido <le uma convenção cujo objecto é a situac:ão das mu
lheres, uma vez que na hora actua.l •a. maioria das mulhoeres 
s.ão ~mp.regadas no oommercio. Votar uma, conven~ão só 3.'P
plics..vel ás operarias das industrias, seria adôptar uma. m~
dida para o terco das mulheres que trabA,lham. Tinha-se fal
lad'O em opiniões de medicas. Poderia ciúa.r pareceres ·de t.s
pecialistàs sobre ~ssas questões, tod9s unanimes em reconhecer 
.que a: posição Nertícal é mais perí,gosa para as mulheres -
gravi<las, que a posição sentada que podem com!.et<Var nos 
serviços industria.es. Na maioria do.s casos, os filhos dessas mu
lheres occupa<ias no trabailh'O em pé, p~am menos que os 
filhos das outras mulheres; e, p<>r toda a vida, esSR.S cria.n
cas vão · SU'P'POrl.a.t' as con'Sequen~ias 'das . más condicõcs em 
que vieram ao mundo. Posta a votos a emenda, foi approvada 
entre applausos. · . · . ~ · 

Submettida a votos a emooda da minoria da Commissão 
que restririgia :p3,ra quatro semanas/o prazo de descanse> an
terior ao parto, foi _slla rejeitada. Igual sorte teve a. emenda 
dos. delegados hespan:hóes p,OSADA e MAn.IN, mai~dando ·que a 
subvenção i'osse \ caleulB,da; levando~se. em eonta o numero de 

-· filihos da. operaria. Esta emenda. contou 38 votos ~ favor e 
outros tantos contra; pelo i'egimento devia ser tidtL como 1·0-
jeitada. · · 

Em segui<l.ia.~ são appromdos os i•estantes artigos do pro
j ecto de convencão, bem oomo a · mõeão suggeri1'do que a 
cmnferencia convida-sse· os -Estados a. .f"'-Zer estudar a seguintll 
questão:· permitt,.ir á opera.ria a suspens~o de seu trabalho, 
depois ~ parto, ourante um p·eriodo mais longo que ~ fi:-
xado no project<> de convenção. e. assegurar-lhe, durante esoo. 
ausencia, uma indemnização Que lhe permittisse não ab-an
donar seu :filho e aleital-o. Suggeria igualmente que ~a 
questão fosse incluid1.I. na ordem do dia da. prox:ima conte:. 
rez:i.éia. · 

• . # ·. 

100 - Trabalho nocturno das mulheres - A C-Ommissão 
em seu parecer .afastou proposi.tadamente o ~xame de qual

. quer questão que pudesse levar a. p.rolongadas discussões.· 
Aceitou, em principio, as. regras da Convenção de Bêrna, de 
1906, propondo apenas aigumas inodificaoões. Durante os 
treze annos decorridos, grandes transfôrmacões · se haviam 
operado nas industt'ius, elevara-se o· nivel social o as relações 
entre os povos .haviam sido· profunda.mente modificadaa pela 
guerra.. De Ludo isso resultava que o. Convenção já não cor:.. 
respondia ás neeesaidades e modos de vêr de nossa ópoca. As 
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modHicacões suggel'idaa naquella Convenção eram as seguin
tes: i) estabelecer ltUê ~ Conventão não se ílPPlicaria ás em
prezns que só empregássem os membros de uma mesma fa
milia; 2) dM' aos Estados a incumbencia de definir o que c;e 
. éntonde por ··emprezas industriaes, enumer:muo, porém, alguns 
casos, e determinando que a. legislação de cu.da Estado esta
beleceria as linhas de demarcação ·entre a industria e com
m'3rcio, de um lado, e a agricultura de outro; 3) nos paizes a 
que se refere o art. 405, § 3º, do Tratado de Paz, a applicacão 
da Convenç-io poderia ser suspensa nas induettias especifica
das pelo respactivo governo, devendo, em todo caso, appiicat·.:. 
Sê nos estabelecimentos qu~ a lei nncional dC\fine como fa~ 
bric,as; 4) reduzir a um anno o prazo supplementar concedida 
para a :ratificavão. 

A primeira IT).O~ificação procurava supprimir a dístincçlio 
arbitraria. que. até então, 1mpedía ã. mulheL' que trabalhasse em 
fabrica, onde fiouv.esse menos de dez pessoas, de ser protegida · 
pela Convenção de Berna. A segunda modificação <lava defi
nição mais detalhada das empreza15 in<iustriaes, pondo-a. de 
accôrdo com as definições adoptadlts em outros projectos de 
convenção. O firn do novo artigo proposto era .facilitar n. 
adbesão á Convenção. dos p!tizes até então entravados por con
dições clirrtwf.el'icas especiaes:, ou por uma o·rga.niz.ação inC.us..... 
trial pouco desenvolvida. · 

Entre as emendas rejeitadas pela Commissão, a. modifi
cativa do nrt. 2º, que fazin. cessar o periodo de repouso no
ct.urno ás 6 horas em vez das cinco, suscitou larga di-scussão. 
Reconhecendo a fadiga. resultá..."1.Le para a mulher do começo 
do trabalho industrial ás 5 hor.i.$ ela manhã e levando em 
conta. a resolução da Conferencia In t.ernac.ional do Trabalho 
Feniinino, ·reclamando a extensão daquelle periodo de 9 horas 
<la noite ás O hor:i:s da. manhã, a Commissão tendeu a ·princi
pio 'P·arn a. aceitação daquena· emenda. Mas os membros da. 
Commissã.o, ivindos de paizes onde se tem iga-almente o habito 
de iniciar os trabalhos a uma hora muito matinal, fizeram viva 
opposicão áquella medida, fazendo vêr qu.e tal muc!anoa da 
hora aclual. cmquanto .a induslrin. está. desorganizada em con
sequencia áa guerra e o systenm dr. i.m•mas é de uso geral -
nã.o E>ómente prejudicaria. sériameute a organização i ndustrial, 
como· teria talvez o resulta-do do impedir a co?Ulessão dos pe
riodos necessarios ao repouso o .:L r.efeiçíí.o das mulheres em
pregadas em turmas. Em faco dessas consideracõe.s, a. emenda 
não pudera obter mniorio.. de votos . · .;. 

Concluía o parecer, exprimindo o modo de vêr de que a 
ndoPCão do proJecto. de r:onvencão, renovando a Convencão 
de Bernn do i90G, ~onstituiria, pela interdiocií.o do modo maís 
c.omplelo e effica:r. do lralmlho nocturno dM mulheres nas in- . 
dustrins, no~nrvel proSTesso pnro. o. prot(lcção do. saude das 
op'erarias; e; por h!so mesmo, da saude ..1t> seus filhos e da. do 
conjunto da populaclfo tle cada pai:.:. 
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· Submettido a votos na <iessão c!.a tarde de 28 de novembro, 
foi aceito o projepto de Convenção sobre o trabalho noeturno 
das mulheres, com o unico voto contt'ario do delegado sueco 
~u~ ~ . . 

..... 
VI 

TRA,BA~iiÓ DE MENORES 

iot. :_ Parecer da CommissãÓ. - A Õomrnissão de trabalho 
d.as crianças adoptou, em suas linhas geraes, o projecto 
apresentado pela commissâo de ·organização, fazendo-lhe li
geiras alterações. Quantb i;1 ida<te de admissão, fixou-a. em 
U ann:os. Alguns delegados óperarios :ha.yiam proposto sua 
eleva"Çã.o parti. 15 e H> annos, mas · essls propostas foram 
r'ej~itadas por gran~e m:a.ioria . A represe~taoão operaria, 
aceitando finalmente a idade de H · annos;· quiz deixar claL'o 
qu-e assim procedera por Julgar que essa llledid~ faria a.vancar 
consideravelmente a. regul~entação <!os div.ersoo paizes, dando 
ainda. a entender que encaravam tal medida como hm passo 

/ adeante rto sen~ído da adopção ulte.ior âoe. um limite mais ele-
w~. ·. ~ . 

Em rel~ão .á. appilicacão das medi<ias proposta.S, er am 
ellas no momento limitadas ao t'l'abalho ·inrlustrial. Varias 
sutgest9es haviam_. sido f-eitas no sentido de eateild·el-a.s ao 
ct)tnmercio. á. agricultura e a todas aa outraa fórm&S tle ser ... 
viQO .: ~ disouesão dessas . prôpostas · deixou claro que t al . e'X:• · 
tensão não seria 'áceita de. modo -seral, ~cla.rando-se que o 
assu.inptO não poderia · ser examinado satisfatoriamente. por 
aqtieUa c()nferenGia, uma vez que as propostas não ha-Viam 
sido" estudadas, não tende nenhum r epresentante da agricul
tura oü outros serviços assistido á. Oonfüreneia. Tendo .. n · 

' .commissão se divid'idó igualmente ao d~scut1't' , essa questão, 
foi ·afinal · aceito· por unanir;n'idade ·o seguinte alvitre : · o.) 
que a Oc>nvenção se lirmi~sse, 120 momento, _ âs etnprezas in-· 
dustriaes; õ} que a Conferencia deveria. pronunciar-se em 
favor da limitação . . da. ida.de · · de admissão nos serviço~ . 
agrarios, commel'<)iaes e outros, remettendo a questAc 
ao · DepartáD;\~nto Internauional do Trabalho, para es
tudo, afim de ser · e·11a, apresentada. no anno· pro
x imo â Cotlfe+-encia Internacional do Tr abalho. Delegados pa• 
trona·es belgas, apoiado$ por seus collegas espanhoes e pe-. 

· tios delegados governam·entaes italianos, propuzeraro · ooti.ce' 
der-~ um per iodo de transiQão, durante o qual seria permi t
tido· empregar as oriancas.. que houvessem terminado 'Sua )n
strucção elemen~:r. de acoÕ'l'do com "a. ·. lei ~:l'a. instruccão . de 
seus paizes, éntre as idades de 13 e 114- anoos . Insistiu-se so-

. bre o 1'a.eto de não ser possivel a®ptar medidllS para co~ti
nUB.l' a inst.ruooão <las criancaa atá a Idade de H annos, du

. rante o period<> de favor concedi.do pelo pi"Ojoot.o de O:m- . 
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'Vencão, antes de P de Janeiro de 1~2, especialmente na Ita
lia e na. Gtecia, onde as eria.nças vão obrigatoriamente á es-= 
cola, at.é a idâd-e de 12 annos. Propuzeram, por seu la.do;. os 
delegados opera.rios adiantar. a -entrada em vigõr da Confü
rencia: de 1" de janeiro de 1922 para 1º de janeiro de 19'21.. 
Julgou a Commissão pouco pratico adoptar esta. ultima. data. 
desde que o Tratado de Paz concede doze mezes ao gO'Verno 
de -cada. Estado, para submetter o proje.cto de Convenção ái> 
aufot"idades legislativas. Afinal decidiu a Oom'míssão, :por de:r. 
:votos 1 éontra cinco, aceitar a primeira daquellas datas, cha
mando-se, entretanto, a attencão do Departamento Interna.:. 
cional do Tta.balho para as difficuldades que se ·apresentas
sem nos paizes onde ha considera.vel differenca cnt!'e a ídadc 
de admissão ao trabalho e aqnella em que se conclue a. 
instruccão da.s crianças. Decidiu-se a'inda pedir ao !Departa~· 
mento para. se pôt> em relações com os governos interessados, 
com o fim d'e tomar ·as medidas necessarias quanto á instrucção. 

i02 - Discussão do parecer e emendas' - Esse relatorio 
foi apresentado a plenario em 19 í.le novembro. Após u. do
cumentada exposição de sir MALCén.r DELEVllGNE fCJi ligeira
mente discutida . & parte. do par~cer relativa á applioação das 
medidas propostas para. a India, approvando-se afinal \lmn 
emenda. da senhorinha BoNDFI~D, que fixava em i2 a.nno& 
a idade de admissão das crianças em certos tTa·balhos indus-
triaes naquene paiz. . . 

BALDESI propoz que o Hmite geral de ida.d~ foss~ ~levadCl 
no proJecto para ~ annos, mas essa proposta não logrou 
aceitação. O delé-gado grego SoF>rANOPOPOULOS, exp()z o ponto 
de vista do governo de seu paiz, onde uma lei de 24 de ja
neiro de 19t2 regulamentara o trabalho d.as mulheres e me-_ 
nores. As linhas geraes dessa regula:mentacã-0 eram· as se- -
gllintes: i) Prohibição do &npre.go dos men9res de 12 annos · 
e limitação da duracão de seu trabalho, por períodos. entre 
12 e 18 annos; 2) con'Cessão de um dia inteiro de deseans~ 
no domingo e em outros dias de festa, além de suspensões 
fixas do dia de tra:bàlho; 3) proreccão espooia1 da saude e 
oda integridade corporal dos menores, 'até o ponto de prbtiibir 
não sómente o .trabalho. nocturno, como o trabalho diurno em 
certas industria's, até determinada. idade. .. . . . 

Appr0Vt1dll -0 projootQ em 19 de novembro, é remettido i\ 
commissão de radaoQã<>, e approvado, definitivan'.Nlnte, ·na se.:;
são da taroe de 2$ õo mesmo mez. · 

!03 ~ Trabalho noeturno de menores - O parecer sobre 
' o trabalho noctu:tno dos menores foi a.presenta.do á. 1Ckmte

renoía na sessão -da manhã de 28 de .uovembro: Lenibr ava que 
('.SSa íJnesttã.o fôra estudad·a pela Conf&encia Internacional de 
Berna, de 1913. Recommendara ella a adopolio de uma con
venção internacional que prohibissn o tra.bal'ho nocturno ás 
pessoas menores de i6 annos, com algumas excepcões; roas a 
guerra impedira levar avante esse pt·oJooto. O assumpto foi 
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ulteriormente examinado pela Comn.~ssão qe orga.ni:iacão, a 
qual, levando ~1n conta as respostas recebidas a ·seu ques
tionario, sugeriu que ~quelle limite de idade fosse elevado 
de i6 para 18 annos. !A.doptou . a Oommissão de trabalho no
oturno dos tt:enores o projecto elabora<lo pela Commi&são de 
orga:nizacfio, com ligeiras altc'rac;ões·; . · 

. ·Ap1·is rhinuci9sa · -Oiscussão. decidiu aquella Commissão, · 
pol" una.nimidade, rec<>mmendn.r que o trabalho nocturno dos 

. adolescentes fosse hiterdicto até a idade de 18 annos· reco- . 
nhecfa., entret~nto _que, se fosse '1dDptacJo um· limite d~ idade 
mais ·cleyado, seria ptéciso prever excepçõcs para.' diversas 
industri:as. nas quaes biai necessida.<le de trabalhar dia ê :noite 
. por turi~as :>ucces.sivas , Essas excepi;)ões se justificatfan.·, não 
.só · pel~ natur.e~a especial da ~ndl?-sll'ia, como pela üecessidadc 
de ev1lar a perda. de materia prima ou de combust.ivel. :Nes
sas industrias, é 'uzi; habito· quasi geral que a"S turmas tomem 
a sua 'voz,: no trabalho da ·noite, e onde os jovens trabalham 
c9m · homens adultos, seria neoeasario que lhes f~.sse penhil:
~1do t.!-21>alharem ao · ~hega.'t' .a sua. vez r.om os homens de sua 
t\ll'IIla.. · As excepções recommendadas foram estudadas, eüi
dadosan~ente, com . o concur-so de conselheiros tecbnico.:;, ·só 
sendo admittida·s excepc;ões'' para os trabalhos nece-ssaria.:.. 
mente contínuos. Nas industrias · exceptuadas não póde ser 
eonoerlit.ia aullorizaição especial se:não aos servicoS: tnece~sa-
l·iament.c continuos. _ . 

. No a1't. ·2· aceitou por unanimidade a Commissüo ~ mo-: 
dificação d·as horas de repous<;>, \dura.ntti· a noite, afim d a 
resolve .... uma diffieuldad·~ que surge em certos ca·sos, quand{'I 

. ~:x:iste o systema de duas turmas de oito horas,. cada uma. 
Em ,ce'l'los pa.izee (na Belgica, pO!l: exemplo), onde ·o inter
vallo dun~a hora para. a refeição e repouso .deve ser conce
dido, em viriude da lei, durante· o perio.do de trabalho.· as 
du!a.s :Lul'm~ cocn.secuitívas t .ra.baJ:bam rlUll"ante. um :pell:"i~do 
de iS h9rm1, periodo ma.i'S 'longo de. uma hora do qµe o com
prebenüidó entre cinco noras da l'.h<anbã e 10 horas da noite . 
• Julgo11 a Commissão necessado estabelecer uma di'sposiéão 
espccini pal'a esse easo, de modo a evit8.ll:' a re<luccão do De- ·· 
l'iodo :fo desca.nsl() concedido aos operarias. · · 

o t.t.rt. 3~ fo.i modificado . no sontído de limitar n appli~ 
e ca~ão <la excep(:.ão nos adolescertte·s, n,.-aio~~~ de i6 annos. E~a 

recommend"do ao· Departamento Internacional do Tl"abalho 
(tue o'btivesse relatorios sobre . a ::ipplicnçáo desse ruct.igo no;; 
<lifferéntcs 'p:lizes e qun, se i'osse nccessario, submef.tesse :i 
QU"CStfio do. rcdo.coiio mnis precisa. desse arf,igo a uma. p1'0:.-cim-a 
Conferencin. ' · 

Rc8tabelcceu n. Corr.míssão umn c'lansuln do p~ojedo de 
Con ... ·enção de Bern~. cfo 1913, :ink>:riz:mdo a morlii'lcn.cão da:s 
borM do desc::mso 1 nos pai7.('.$ t.ropicaos, o·ndc. o cnlo~· torna 
neoessar.ia uma suspensão do trabalho, a o meio ~o. dia. Nas 
regiões devastadas e no.que!las onde o Lrab~lho /ºi i 1nterrom-

. ' . ,.. 
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pido du~·ante. o longé peirio~o_ ~a guer1·a, em consequencia de 
occupaça.o rniuOO:r, a pr1:ih1b1cao do trabalho 'IlocttH·ino pat·a . 
os ado!~rnentes entre H e Hl annos será submettida :i de,~isü.o 
definiLiva da Conf.erencia Internacional ~o 'rr·abalho de i921. 
A entrada em vigC?r sta C_onvenoão era fixada. em 1 • de .i anefro 
de 19·22. L.\ Comm1ssao na.o poude tomar conhecimento de uma 
pi>oposta. do delegado patronal espanhol, para recommen
dar-se. o <iesonvolyjrr;ento da instruocão (eclrnic-a pot• .ser 
esse :.ig~mpto, apezar rfo· sua relevancia, estrnnho 'ao man
daf.I() da Commissão, que no momenLo não possuia os dados 
Jlara proceder ao estudó da ma teria. -

.t04 -:- Votação do pareoor: Émendas - Esse parecer foi 
npl."e.3entad-0 á Confe'rencia, na sessão da n,anhã de 28 de 
noveml.Jro. Só lhe foram offerecidas tres cmcnd~. t.oda.5 
~eil(a,;: 1", do <lelegatio govell'namental · da Suecia, esclare
cendo que a. suspensão da prohibiç.ão do tr3.balho nociurno, 
Quaindo o exigein o Estado ou o int.eresse publico (lex4.o do 
projectü reproduzindo a. C<>nvenção de Berna) devia-se <lar 
quandó occorressem circ11mstancias partiçutarmenre '(fraves.: 
2•, do delegado governamental da Afric::t do Sul, propondo que 
se acrescentasse ás derogncões do arL . 3• as palavras: « rc
ducção do minerío de ouro"; 3"', de BALDESI, mandando su p..., 
:prii;nir a alinea. ZA do al'l. 2º que pr.rmiLLia, quando o traba
lho se realizasse :por turmas, qu.e a primeira .turma ciomecass~ 
o se:rvi\~O ás 4 hora.5 da manhã e a segunda . terminasse ás 10 
l1oras da noite, mantendo-se a seg-unda parte da mesma. ali
nea., que permittia o começo rlo trabalho da. prirTJeir.a turma 
ás 5 horas da manhfl, e a conclusão do àa segunda, ás 11 t1oras 
da notte . 

. Asi>inc eme:n.dado, fn1 o project:o ú. Commissuo d e· Reda
ccã.o; e. nn. sessão da tardr cto mr~mo dia 28 de novemhI"O, 
ifofiniJ ivamente apl)!fnvarJo. 

IX: 

TRABALHOS INSALUBlnlS , 

105 · - Parecer da commissão especial - A questão aos 
trabalhos insalubres foi estúdMu pela Co1;mnissão <le Organi
.zacão, numa das partes. de seti relatorio sobre o trabalho das· 
mulhéres u erin.nça.s, NoLava e~se rclatorio que, se se reco
nbeco on<? a si~uação 9as industrias perigosas constiLue mn 
campo ile acerto interriacional, r.s'pecialrnente no Jllle diz rc~
peitci ás lbulheres e menot·os. operarios, deve-se adoptar, ue 
prefercncin., uma linha de condticta s.uscepliyel dos. melhores 
resuit.ados. ao iriesmo trmpo ptu·a a industria e para o Dl"l1-
prio operal'ío. E' evidente QtW c~Sl'la. aacão tenderá, hão a e!i
~ninar. d~ ·um modo gct'al f? rigo1·0$.0. -certas categorias ele tra
ba.lhadOI'el) das intiust.riM. o oporni;ões pnrigosas, ~mas a. tornar 
estas ultimas salubr.es e inoffcnsivas para- todo o ' pessoal. 
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.Na sessão de 6 de noveü:lbro da. Conferencia, foi . nomeàrla 
. a commissão especial par~ elabortu;ãó dos projectos relativos 
aos pontos 3•· e 4º da ordem do dia : Emprego das mulhere& e 
dás criam;ns em trabalhos insalubres. Logo em suas primeiras 
reuniões, assentou a . Commissão dous pontos. de vista preli-' 
minares: i) A' vista da necessidade de definir-· e:ractamente o 
sentido a dar á 11alavra «adolescente>; · i'icg.va assentado que 

· ella seria empregada em relação ás pessoas maiores de H 
anrios e menore1:1 de · 18 annos; 2) . c!ada a ausencia de prova 
scientifica sufficiente duma maior · recepliYidade das rapar i
gas em relação aos Tapazes, no que concerne ó.: intoxicação 
prcv~llda pelos veneno~ indust.riaes ou outras doenças pro-

. fissionaes, nenhumu distinccão cabia fttzel' entre os dous se'JCOS, 
quanto 3s medidas d~ protecção a applicar aos adolescentes. 

A Commissão cq,n:tessot~~s~ el'llbaraçada pela auserirua de 
defini~ão dos trabalhos ·insalubres, designando üma sub-com
missão para examinàr, entre os trabalhos assim geralmente 
considerados, quaes os .,que deveriam ser previst.os no .pro
jecto. Depois de minucioso ex.ame dó assutnpto, propoz essa 
sub-commissão : que a.;_ discussão se limitasse 'aos pantos se
guintes: 1) into.xioücao pelo chumbo (saturnismo) ; 2, infe
cção pelo ca.rbunculo·;--3): intoxicação nelo q:cy,do de carboµ.o . 
Esse.s tres perigos ameaçam igualmente homens, mulheres e 
crianças na indtlstria' 'e ts princípios garaes de exclusão . ou 
limita.cão do emprego das mulheres e das crianças noderão 
ser praticamente mantidos para todóS os outros tr abalhõs in-
salubres. - · 

Qual seria-. p~is. o pri11cipio teral a ser . applic.ado ao ·tra
balho das mulheres? Julgava. a Commissãõ que se dever.ia. 
prohibir o emprego de mulheres sómente .no caso de ser p Os
sivel · provijr que ess~ emprego traz consequencias em refação 
á. sua funccão materna_ Está provado, sob o ponto de .vista 
medico, que o chumbo é o p r incipal- veneno, senãp o unico, que 
acarreta esse perigo. . · · · ~ -

Sendo es!ra mataria <la mais alt.a. impórtanoia e ainda iu-' 
suffjcicntcmente estudada, reproduzimos, na . integra, os t re.,. 
ciios dt:i :Parecer relativos a .cada uni dos pi-i!ioijlà.as pontos am 
estudados. Esses elementos constituem preciosa documentação 
para interpretar os proJcctos de resolu~ão e eonvencão a.do"':' 
ptados pela :Conferencia., ~om o fim da. régulamentacão inter-
nacionál dos trâballhos insalubres. · · 

tO& - · S~turnismo- <mulher-as> - Sem .Que. possa ser esta
belecido, de modo· fór inal, que a. mulher tenha. maior recepti
vidade que . o hómern, quanto ás intoxio.acGe"S industriaes, 
parece demonstrado pelas !=lstatistiças inglezas que ella é pr o
porcionalmente mais vezes a ttingid'a ~ Al~m disso, o seu papsl 
na eonservtijl.{io e . propa~ção da -especxe humana, obnga a· 
tomar em r~ação a · ~la precauções esp~iaes. . 
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Em consequencia di$so, poz·.se a COiXUníssão de accOrdó 
quanto ·ã . neeessida.de . de e$tudar desde logo o emprego das 

. mulheres nas industrias e 'trabalhos qu·(;' expõem á. into:x:ica~ 
((ão (saLu~ísmo) ·· Preoccupou-se ella em primeiro logar com 
est~dar a exclusão eventual da mão de ot>ra feminina de cer
tos trabalhos. Passaram-se successivamente em revista a .me
tallurgia. do uhumbo e seus annex:os. a fabricação dos saes de 
chumbo· e o emprego desses ultimos · prodluctós. 'l'aes foram as 
conclusões obtidas:·, 

1) Sv.pp1'e$São do empreuo ·de mulh.ét'es - A suppressão 
do emprego das mulh&res é preconizaida.; a ) nos t ornos· de 
I'educção de rninerios de zinco e de chumbo: M nos Lrabaroos 
de manipula~óes, preparo, reduccão de ainzas de chumbo é 
climinacii.o da iwata contida no chumbo; o) na fusão em mas

.sa do chumbo e de btonze; d' na fabricação de solda e ligi\s 
Que éonte.em mais de 10 % d·e chumbo; e nu. :fabricaçã.O do: 
Hta'.l'g.irio, ox:vdo de ohumbo, do minio, do alvaiade, da :J?lom
bagma; do sulfato de chumbo, chromato de chumbo e 'silicatos 
de ~hutnbo; f) em certas operai.iões que oomprehcndem a fabri
cação ·ou ecncerto · dos · acumult-,dores elect.ricos notadamente 
a inisltlll':l.. de saes e lubrificação; na limpeza das orfíeinus 
cm que a~ operacões ·acima são executadas . . · 

. · Para. o · fim ·de evitar as di.fficuldades que pudesse 1>ro
voca.r a penuria de mão de obra masculina, era a commissão 
de p\l.rece:r qn~. a. prohi~iQã9 de empr~g-ar mulheres l).OS tra
balhos acuna md1cados devia necessariamente ser ob1eclo de 
11i:na disposição regt:llamenlar, mesmo nos pai:!:es qtie até o 
presente não tivessem recOi'rido ú mão de obra· :feminina pal"a 
esses trabalhos. 

2J Reuutamento d.o empreao das mulheres - N9 Qlue toca 
aos trabalhos que toi·nem nooessaria a util izar;ão. dos saes de 
cllumbt>, onde o:_empvego da. mão . de ol>ra feminina é permit· 
tido, 'julgava a commissliô, que independentemente das pre
scripcões de ordeni tech.inica, taes como a ventilacão locali
zada., :. a. limpeza c.•UJidadosa dos instrumentos e das . offioinas. 
etc., devia-se impôr a observancia. das seguintes presctipcões: 
notificação, em todos os casos de intoxicação e pagamento 
do indemnizacão: exame medico period·ieo do pessMl; esta
belecimento de lavatoríos. vestiarios, refeitorios, .conveníen..: 
temente installados, e ut.ilizacão do roupas de traballlo es
pecia'es ; prohibicão de introduiil" -alimentos e bebidas nas._ oí'." 
:ricinas. · 

. A· commissão el'a de parecer quê onde se pudessem 8\!b
stítuir os saes soluveís de chumbo por saes de naturezfl. m
offensíva, dever.:se-ia adopt,ar regulamentos estriolos, se se 

· continuasse no emprego de substamins nocivas. . 
Quanto ó. solubilidade dos saes de chumbo empre81ldos 

na induskia ceran1ica, a commisstio so declarou satisfeihi 
éom a referencia. contida nos regulamentos ín.glez e hollan
dez sobr.e a mataria. ,Nas ôutras industrias, p,ropunha & oom-

- missão como base de defülição e. de li~ites, nos l'egulamentos 
· a serem adoptados, a seguinte prescr1pcito : ~s -0ompost.oe de . 

' 
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eh~·m.bo 'serão considerados .saes so!u:veis se· não centiverem 
mais de 5 % de seu peso, em ehum~o roetallico soluvel, em 
uma solução de base ~de acido cbloriddco~ ,a 0,25% de .acido. 

"Í07 -- S~turnismo (adolescentes). - No'ilue eoncerne aos 
adolescentes, <julgava ·a -commissão que ·a ·p.rptecção· de que ·as 
mulI~eres benefioiam,, nos trabalthos -ªcjma en~merados, · devfa 

· apphca.r-se aos a.doJescentes em razao <le sua l·gnoranc1a e de 
seu descuido e da necessidade de assegurai:-Jhe o desen-volvi
mento physico. Júlgava, além disso, a eommiàsão que outras ex.-

. c~es ou .J.•egulamcntaoões .. C}U:~ visam ol:l_ adolesoeows se-. 
_1'iam uitilrrteJlte. oiljecto de estudo ulterior aprofundado; ooiias 
.çpnclusõ~s deveriam ser apresentadas á pru~ima. Conferencio. 
Internac1ona.J. do -~analho. ~ 

' . 
Para explicar . as ra:OOIC$ dessa.8 propostas, · foram apre

s·e~faôos aos membros da comniissão quadros graphicos rP.
P,ro,Q.uzindo ãS cifras .da~as no .relatorio da commissão de or
gamzacão.- Em poucas 'Paiawas, mostravam olles.: a) que em 

·.geral não deve haver restriccão. quanto ao emprego das:mu .. 
lheres, onde se utilizat o chumbo, quer ·sob-... fórma solida 
metallica pura, quer sob: a Jórmà de liga (:por exemplo, solda, 
imprensa typograpbioa e polimento de iatão) · b )·. que ·onde 
os vapores e o pó são inllierentes á natm·eza dos trabalhos e 
não. podem, no. estado actual dà: sciiencia, ser sufficientemente 
controlados. de modo 8 evitar o risco de i>erturbaef.es na 
1'uncção uterina, devem sel' excluidas as .. rnulher<:.8; e) que 
onde são passageiros o~ va.pores e ô pó. mas· podem ser con
trol~dos suffieientemente; de modo n. diminuir o mais possi
vel o pei:i:~p particular. _podem as mufüer~s ser emp~egadas, 
sob C.C>ttd1cao de se atioptarerri as )lE\eessar1ai:; I_lrec~u,çoes. ' 
. A e~ch.ls.ão das mulh~res dos trabalhos da. primeira cate.:. 
goría é conseQuencia do principio ennunt.iado; não resulta. do 
facto. <le· a1Je aetualmenle nenhuma. mulhei:- esteja empregada 
praticament~ nos· trabalhos da primeira categoria A, B, e, D e 
E. e~ r~z~o do OO)'.'acter %lenoso· desses. trabalho~. ~· adopç_ão 
<ló prmc1pl04)óde ir de encontro a.o ponto de v1s~a de var1os 
Governos e <la ~tt.ilude tomada po_r eUes afié ~qm soJ;ire essa 
questão,· pol' -.e.."<ternpJo. 1>e1n França e- Argentma, pau:.es aos 
qua.es o reiatol'io da. Cómmissão de OPganiza~ão se refere em. 
mais de.uma passagem. . · 

cumpre lembrar uma moe.ão aptesent.aca por Bmi;:o.~RR.AY 
:(Franca) -_pedindo (Jue a commissã<? se .occupasse da iJ.!:terdi
cclio ·do emprego do. alvaiade na pintura de constr uccoes. A 
ordem do d'in. ua. confet·encia não o permittin, mas pensava a. 
Comm'issiio que devit1. saltentar ~ importancia da questão as
eignalnndo Q.!lé certns med~das jtí foram tomadns em c~rl~s 
Dfl.iz~s e q:ue em outros est.;ão senc.!o estu~a<las. A Comm1seao , 
era {}e pa.reMr que a. questão fosse remet~1da no DeparLnmtm~o 
ínLernacional do Tr:"abalho, pura. ser ínscrlpta na.or~em do dia 
da prox:ima confer encia. 
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. · 108 - Mercürio -'-- A questão Ja prohibição do empreg0 
uo-nHralo de mercúrio, na fabricMão dos chapéos de feltro, é 
analoi;a á"'" prollibicão .do. -emprego do alvaiauc na pintura. de 

· cou:o;lruc•;oes. Ha var1os annos pt•opunha-i;;e um sucecdaneo 
par·a esse veneno hldustrial, a cujos p.erigoso~ pffo iLos são cx
pósto~ muitas. mulheres e adolescente:;, que lt•abalham na. in.;. 
du"Sll·1a dos chapéos de 1'eltro. A Commissào adov!ou por isso 
a. resolução sP.guintc: · 

. . . 
· Considerando que .. acl.ualmcnle en1 Franca pa1·ecl!m cor-0a
t..los c!e ~uc'?esso os ensaios que p1.'0C'uram supprimir o. em-: 
prego do nitrato 'de mercurio no preparo de pelles, é u.· Com
míssão de parecer que a questão de prohíbit· () emprego do 
mllrcm·iL> na fabrica~~º .dos chapéos. de fal!.1•0 'SC.ia ;:.ubm~tli.da. 
ao Departamento Internacional c:!o Trabalho. para sei· inelui-da,. 
na 01·de111 do dia da pr9xima. Gonfet·enc·ia Inlol'llacional. 

109 ...;... Oxido d.e Carbono - A . producoüo e cmilrcgo <lo 
gaz de itlurninação e ouLros (gaz pobt'l\ gm: de altos foL·hos, 
de.), teve t1ma ;t·andc extcn!.'-ão durantíl t\Stlls ultimas annos, 
pai·.a alimentação do!:' n;.otm·cs a ga:&, a<JUl)cimenlo. uos fornos ·. 
o caldeiras nas usi.uas, soldadura n (.IUtros fins indust1·iacs. O 
:perigo cspe~ial desses gazes é o cnvcuena,Henlo pelo oxydo de 
earb0110, que _nellcs se encontra, cm uma pre>p-Or!.'.iio vadanto 
de-10 a 30 % : ora, · ha perigo para o opera.rio des~e que r~spirc 
at· contendo 0,25 % de.gaz. Por proposta do Dt'.. Gr,mEn·l' '(Bcl-
gica),'. adoptou a Commissão a resolµção seguinte: . 

· Conoidel'ando que 11 oxy<.lo de cal'bouo é o vcmmo 
mais _gerahn ente cs.p-álhado n~ industr ia, e que seu s po
rig-os augmcritam diaríameulc (•n'l consequem:h\ do ··om
µr ego, d~ mais a ma.is frcqn~ntc, .do$ motores a gilz l)o- · 
brc, decide a. C0mmissão iP,cluil' na ordem do dia da 
proxima. Confarencia o cstúdo i.los perisos resuHante5 
deste gaz toxi.Co, do~ symptcmas (agudos ~ chronicos) <lc 
envenenamento e dos · meios de preservar os trabalha
dores. 

PeÜsou a .Commissão, além .Jis~o, que podfa cxprimic' c<:>t'
tas 1:0usidoracõe::, de 01·dcm grrnL sobre as questões S\ljüilaa 
a seu <~st;udo. E ' assim que adopl.ou ~ i·ei;oiuc_úo seguinl.c; ., 

· Devo-se. c;ónvit!al· o J(lf'f><trl.amcnlo Iulen1al~ional do 
'l'1·allalha a organizar \ll\l\l li:sla dos vd11cipaei; Lrana!h.os 
considerados como insat·ubr1'"S . A Commissão 1~ de pa
l'·ecer. <~m · presr.n~a clall l'C1~1Hnmendacõo~ publíc.adns uo 
rcllH01•io da Cornmíssão 01' Oq~anização, relativas 1l" 
nrnprego das niulhnr<~s e r.ria11<;a!.\ .l\os trabalhos insalu
b1•e::;; e em razão do cnral\tOt' mediéo ~a questão, quc1 se 
dtwe criar no Depal'tamento Interuac1onal· do 'l'l'abaH10 
uma secção ' medfoa, \Josta cm constan~o contacto com os 
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serviços medioos das ac!ministracõés ~D.carregadas nos 
differentes paizes de, assegti.rar a applicacão das leis 
regu lamentadoras do traba.lho. · 

. / 

'l'omândo em considcra.çã9' -~ desejo fol'me.1 d.e todoo os 
seus '.membros, foi a Com'missão <lo parecer que. a Oommisl:láo 
internacional do. •trabalho convidasse os governos· que a.té en
U'ío não possuiam ·organizações medjcat:; desse 'genero, a· insti-
1-uir um servico cspeçialmente encarregado de . protegl;'r à 
i:laude elos Lrabalh~do1·es; além da orsanizacão efficaz da. in
.speccã.o do tL·abalho. Deve-se insistir no facto ce que o se
gundo paragrapho da resolucão acrma era a 'esponLanea ex;;>res
são d.a opinião . dos r~presentant.es operarios e patronaes, não 
emttifallJdo a proposta tios rep1•esentantes' gõvernamentaes. ' ' 
· . EJl1fim, adoptou a Cómmissão a resoluoão que renovava e 

exteudia. a. proposta já feita sobre o saturnismo,, tendente á no
tiffoaoão irnmediat~ de todos os casos de molestia. n ao pag:t-
m-ento de uma in-Oemúização. ., · . 

A Com~issão: dos' 1'l'aba l nos Insal_ubres, lamenLand o 
não ter podido J.rat.a.1~ de t.údos a·s casos fiUe correspon
dem a essa definicã-0, manifesta a esperança de que 
será ins,fümido um serviç.o de ins~ão medica. em to
dbs ·os paizea, com a missão de salvaguardar a saude dós 
trabalhadores; exprim·e, igualmente, .. o vo'to de que a 
incapaciüaêe <io trabalho, .. resultante de doenças pro
fiHiona~. dê direito a uma indemnização pelo mesmo 
titulo que a incapacidade ,p:rovocada pelos accid;en~es 
do trabalho e que, todos os casos de doenca pr oflss10-
rial sejam pbrigatoriamentc declarados pelos inedicos·. 

Todas as resoiucões llJ'<>PO,stas esra~ de aocõrdo com 
r~ recommendacão expressa · no relatorio 'da CommiSsão de 
Organizacão, quando sugeria «que- se pl'esorevesse ao Depar
tamento Internacional do Ti;'abalho a continuaoão de seu in
querito . sobre a. matería, desde q~ elle interessa a. todos os 
trabalhadores, homens e mulheres, e o preparo de um relatorio 
e de prÕjectos de recommendacões para a proxima conferen
cia e para aquellas que se . lhe , seguissem>. 

· . UO - Qarbunonlo ..:.._ Restava. um · ponto, sobre o qual 
pensava a "Y_om.~issão. poder pedir ú. Conf~rencia urn proce
dimento mais d1recto, por meio de um proJeCto de convenção 
internaoional0 oQI1forme o processo . indicado no_ art. 405 do 1 
•.rrata.do da Paz. Tra.tava~se da desmfeooão da. la, oomo meio 
de protecoão. contra o carbuneulo. A oonunissão adoptou so
bre esse assumpto a seguinte resoluc.ão : 

Considerando que o carbunculo é uma molestia 
universalmente .: espalhada entre cer~ espooies ~ani-. 
maes_; e· .que -0s trabalhadores ao 1Jl8Illpularem a la, as 
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crinas, as sedas e as pelles dos animaes; que sã.O mor
tos pcl? ca.rbunçulo, aas regiões longinquas, podem 
contrahll' algumas vezes essa. doenca; e que é urgente 
que uma acção internacional intervenha, como meio 
unico de impedir a transmissão dessa doenca dos an.i
maes ao homern; 
·· Gonsiderandu por ouLro lado cstat· verificado que 
a clesinfcccão das lãs ciue conteem esporos carbunculo-
sos é aetualmentc reallza.vel; ' 

Pede a Commissão á. Conferencia Internaoional 
·.que intervenha por meio de uma Convencão para. que 

a_ desinfeccã.o da~ lãs, provenientes de pa.izes reconhe
cidos como partrnularmente contaminados, seja. effe'" 
ctuada antes da expedição ou, se isso não fOr possível, 
no porto de desembarque. 

No que concerne á crina de cavano, empregada. 
nas fabricas de escovas, a desinfecção na. che~a. se 
bem que menos sati&fatoria que no Jogar de origem, é 
entretanto possivel e deve ser imposta.. Para a ~rim~ 
que deve servir, quer para tecidos, quer para con
feccão de colchões, as~im como para manipulação de 
pelles de toda especje, a Commissão manifesta a espe
rança de que trabalhos semelhantes aos da commissão 
ministerial britallllica conduiàm em breve prazo a uma 
solução satisfatoria da. questão. Nessa esperanoa, re
commenda a Commissão, com instancia., aos paixes in
teressados 11- applicacão de medidas preventivas de 
ordem médica, que podem ter como effeito attenuar 
notavelmente a mortalidade resultante· da infeceão 
oarbunoulosa. 

_ iit - Vôtaoão do parecer - O relatorio da. Commisaão 
dos trabalhos insalubres foi apresentado pelo seu presidente, 
LEGOE, na sessão de 19 de novembro. Quasi nenhuma dis.
cuseão suscitou. ApenaR 'MiA'f.4, apresentou uma emenda de
terminando quo uma commissão consultiva. fosse -criada, com
posta de delegados governamentaes, patronaes e .operarios, 
e nomeada com urgencía, pa1·a sr.gu it• os trabalhos de hygienc 
do Departamento Internao1onal do Trabalho. Na sessão do dia 
seguinte, 20 de novembro, foram appr.ovados o projec~o da 

. . comm.isstfo n n. emenda, sendo ramett1dos á . comm1ssao de 
··. redacciio. Na sossü.o de\ 28 do m~smo maz foram todos os vro

Jectos de convenc.ão e resolução, sobre trapalhos insalubres, 
derinitivamento approvados pela Conferencia. 

X 

- ao':rccLUS.lO 
U.2 - Â obra d.a oonfer.encia - E' cedo ainda para so 

julgar a obra da tGQnferencia d~ W:asJ:i.ington. Só o tempo nos 
poderá. <iizer se foi sinicera. a imc1ativa do Tratado de Paz, 
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tgianto á Orgartji"acão Internauíoual do Tr'.lbalho. E' porém 
de jui;tica, reconhecer, desde jú, tjue essa · 1v..s.titui1~ão tem. dis~ 
1~os~o dos elementos necessarios ao desempenho d~ importan
t1ss11na tal'efa de que está irtcumbida, contando com o apoiei 
<l0cidido dos principaes pafaes industciaes. · · · · 

. p.quel~a. Org~n_izaçã'? Inte~nacíon~~ é, a.té agora, a inst!.-
1. inçao polltwa mais umversahzada, Ja podendo offerecer re
sultados positivos de' seu funccionamento. Acompanhámos nos 
capitulas anteriores os trabalhos da primeira reunião de .sua 
':onferencia geral, ·e vimos que as partes interessadas nas ques-
1_ões do trabaltw resalvera.rn, por um· largo entendim ento. os
dmr-sos p·ontos d.e· sua ordem cto dia, p.rep:i.rando e ado.Iitando 
varios projectos de convenção e recomméndação. A Confere..11-. 
ci3: .pêrdeu de todo o aspeeto diplomatic'o, assumíndo o vcr.da
dQ1ro pap~l de um pat'lamento âo trabalho, em que os votos 
·~ram confa<l_os. por cabeça. ~'ua col?posição faz.ia recê.iar d.~s 
ord<ms de d1ff1culdades: em prime:i.ro logar, que a oppos19a~ 
de mal co1nprellendidos · i·iltercsses entre patrões e operados; 
!evasse a discussão a_ um tom irritante, tornando impossível 
qualqu()r accôrdo, o qu~· esteve a .aeontecer em <ierw 
moznenlo da diS':lussão do principio das o·ito horas do trabalho 
<liario. Mas, .a inten·enção. medfadora dos .delegados governa
m~taes se fez logo sentir, inspirando-se no desejo <le garantir 
os interesses geraes de eada paiz. e logo -conseguiu r esta
belecer a 'llarroonia, dando g:anho de eausa ao-s oper arios. 
- A outra dii.fic.u-ldad'e provhia da. diver:;idade de condições, · 
('f'Onomicas e d.e intercsse;S ontJ•e 1;m.i7.es · ÓU!'Opeu s .e :im~rfoa~ -
llô~. manifestado. Uà. discussil.o do varíos detalhes dos pttJble
mas -estudados ~ que ficou hem evidencia.da tielos ü1cidentes a· 
-í!Ue deú Iogat' a. formadâ.o. do Conselho de Administracão do Do-
11:irtarne-nto do Trabalho. Dos seus 24 membros, vinte r.epre
sontam paixes -europeus, e . .só um, o representante argenli~o, 
foi escothido dos paizes sul-americanós. Os protestos -das <lé
legações dos paizes não cuL·o[>eus conc1·eLizàram-se uá m~ão 
GEMILL, assim redigida : · 

o Que esta Conrerencia exprima · sua desappro:vação 
\1Uanto d composição do Conselho de Administração da 
Departamento Internacional do Trabalho, pelo facto d<i 

~erem nada menos du ZO membros.' dos 24' 1que compô~ 
c!:lsn ot~au•ismo, i·cprcson~antes -'dos paizc~ ouropeUs>. ~ 

:Es~a moe.ão. $Ulhnottitla a votos, - foi , após acalorada dh;.,. -,. 
cussã.o, approvada:" nominalmente, no dia oo enMr·ramento dol 
trnballms, por •H voto~ contra 311.. E' dr. prcv.er qu~ e5s.,;é .gep.,,. 
men de resentímentos pi!rmaueca e que a quest-ilo volte .. a .StW 
examinada ~m outras reuniões da. ·Conferencia, especialmente 

· •1uand.o so t.ral-at\ da rcnovni,:.iio daquolle Conselho, éiJjo manda tu 
L' de tt'eS annos . · 

H3 - Ordem do dia da proxima Conferencia ,;,_ Antes de 
.ser organizada, a ord em do dia para a proxima r eunião tla 
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· Courér~ilcia, foram pro.posta:; tuedida::;_ capazes de a:;segur:ii· a 
exec~1:ao das C(m:vcncões e llesolui;ões acceitas nessa ptimeita. 
}·eun1ão. N.~esse . intu.tto, sui;:e.riu LAZ.\no, em n'Ome da Commis
são · de. Rsidac_çâo, emiLi$se .n .Conferencia o voto de que . ú.s 
prescp1pcoes msertas no5 in·ojl!ctos de convenção por ella ado
ptados, fossem applieada.s na .legislação de todos os paiics in
dustri.aes. Para esse fün, convidava o Conselho de Adminis-
1.rac~o dq tD:epartamento Internàcional <lo Trabalho a com
mumca.r o texto dos mesmos project.os de convoncão a tOdos 

. os Estados que uão fizessem parte da Organização Inlcrnacio
llal do Trabalho, e a examinar quaes os meios mais cfficazes 
a emprega!' para levar esses Est!lldos a pul' sua legislaQão in
terná em harm<mia. com al) tlita-s p1·esorip4;õcs'b. Approvada 
essa. moção; .propoz Fe>?il'l"\INE • . em nome do Conselho do A:dmi
nislratão, o· seguinle voto: . .; Considerando . que o Tratn.do . de 
Paz uão· está ainda ratificado, a Conferenc~a. Intei·naciona.l do 
Trabalho dá todos os poderes ao · Conselho de Administração 
para tohlal' as medidas necessa1·ías i effeclivacão do $Uas re-
s6lur;6es; ·pot~ consequcncia, no momento em que ella se adia, 
deixa o cuidado ao Conselho de Adminislracão de convocal-a 
de novo, ou do declarar o. s~ssão ~noerrada, quando iôt• 
opportuno . .i> Esse voto foi tambem approv:ido . 

6 

· . ~\ organizaçãu <la 01·dem do dia da proxima reunião foi 
la1·gal.llL'nLc discutida. FoN-1' ... i.."llE et'a de parecer que seria me
lhor inscl'cvee sómente dO'Us ou tres ass-um:ptos, deixando ao 

· Conselho l.lu Administração o cuidado <.le completai-a com ou
tras que:;t.<Jc~, rttrn se lhe afisui·a.sscm de -fací soh1·~âo~ Havia, 
· om :prjmciro !oga1·, a 11uestão de uma c<m.fe1·encja. espeoiaI, re
lativa ao ~rabálho marítimo, assumpto .iá resolvido na. con
venuão da~ 8 horas. Ontro a~suropto dos mais importantes df .. 
da l't)Sl)eito ü.is t:omlicl>ll~ ·dos tl'abalhos U.gricolas. Parecia im
possivel deixal' <le incluil' ·!Msa ma.teria, mesmo por.c1ue a Con
fcrctwi' de .Lcitisla<;ilo Intemucional do '!'1'nbolho, do P::1ris, li
ga.i·a uma impo1·t.ancio. to(.)o pnrticulal' iís 1ciues.tõcs_ agrícola:. 
e fôra pm· causa dess<'s pvohlemns (\t\C se haviam da.do dous 
tlcle~ado!l a cadu. ~ovcrno. :\ terceira questão, CJUC nüo podia 
::.cr csqncci.da~ <iro, a revisüo dos cstalnt.os dtt 01.'ganir.aciio ln-

. tcrnacioual do Tt•abalhu. no que diúa 1•0:1poito á. eomposicão 
do Conselho d~ Admini.sL1·ni;üo. <.!umprii\ assegurar uma com
po~içãó rnnis hul'mo:nicu ti oquHulivu, l1Jvnndo ~m. conta todois 
os elementos qtHJ mfhu~m ne.s~t! 1wvbl1>tnn •. Seru1 p1•udonln · 
v5o cnl.1•111• no uxunw du oult•os nsimmpto~; N1trcga11do-os uo 
é"studo do Cunsclhu l{(I Allmil1i:1h•11c,:.üo, que exi.minal'in a tios
sibilidndc de sorcm clles lucluidos nit p1·oxima orucm do dia. 

(>utn1s i:SUS!;c'~li:h~~ fut'lllll uiuda. nprcsonta.dal!. I .. ombron 
o delesndo espanhol, 8AL.\, o p1-oblema. d~ ensiuo t<.:ahnico, 
·~oudi<'ii.o indisponsnn!l l>IU'l\ 1~ tn•)llall'n tla. s1tunoão dos t1•nba-., 
lhndoÍ•e:-i. O detognu.c ilu.lluuo, p1 PAi.,NA C.l\.sT1at..1orrn, proi:iõ~ 
quo se submcttesso 11 Cu11fm·1)tHJ11L dll 1920 um proJe.clo •lo 001!-
veuçií.o iutarnaofonal ptU'll pL'otcc<:-ão rios aissalanaclo~ agl'l.., 
~ C. ~ V'o1. Xlll 4:0 . 
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c~las. _outto del~do. italiano, o · barao M.\Y-o~ nl<:s i>l~cHÊã, 
$U~er1u que SQ mscrcvesee~ naquella ordem do dia. as se.:
gum~s questões : a ) concordaneia. a. estabelecer entre as leis 
relativas á suppressão <lo trabalho das crianças e as relativas . 
á obrigacãi> escolar; b) limitaQão das horas de t r abalho dos 
menQres opera.rios dos dous sexos, com o fim ·do desenvolvi~ · 
manto de sua instruccãc. ·geral e profissional. _ .· · 

. p 1ielégado _ norueguéz, CAS~ERG; propôz a. inclusão .. do 
prme1p10 das 8 -horas, a ser appltcado nas industrias ouja . na
tureza · exigo serviço .co.nt.ínuo por meio .de turmas suocessivas, 
CAA~RD, delegado sul..:africano, prMurou ooneiliar essas 
orientações, proponqo. a seguinte mocão ~ «De aooôrdo com a 
de~isií.o <1~ Coiiférern~ia, duas_ questões serão inscriptas na oi:-
dem do dia ·da pr1:>x1me. sesaa.o : 1 •, regulamenbo ·da composi
ção · do Conselho d.e Administ.raoão, e 2&. trabalhes agrieolas .. 
Competirá ao Co~selho de Administracão deterininar as ou;.. 
t~as .rrueRtõ~s q\le dove1•ão figurar na ordem do dia dessa ~es
sãb >. Po!Sta a ">'Otos esta ultima moÇão,. teve 42 votos a favor 
~ 14'. contra. O regimento exigia, para as· propostas de inclu
s~o doe ma.terias na. oi-dem do dia· a approvacãe> :por dous ,ter-

. ços dos membros da eonferenoi~. o que 'não fôra . obtido. . 
~ · Salvou v. situa~ão .o delegado canadense MooRE, propondo 
que se deix11sse a orga-nizac'ã.o de. ordem .do dia · ao Conselho, 
o qual ·procederia do mesmo roodo que · ~ c,qmmiss&o de Or- • 
8'aliizaoão, ao preparar . os trabalhos dà.®tella t1rimeira · re
união . . Cada grupo enviaria suas propostas e · resolucões ao 
Coliselbõ. que º" · e:-cam.inaria devids.mente, elaborando os pa
recerea preliminares sobr:e as questões a serem submettiaas 
'á Oonferenci'1>. Essa· proposta podi'a. ser votada. e<>m qualquer 
numerlJ, desde que não indioavJlo nenhuma me.teria espêõial · 
para a ordem do dia, e !oi acceitá. Foi a. ultima resoluolo da 
conte~n<'ia de Waabington. 

· H4 - Departamento Int.ernaoiou..i elo Trütlho ~· O Con-
6elbo - de Admini~tracão do Dephrtamento · Internacional do 
Trabalho realUt>u, depois da. Conferencia da ·We.shington, <1Ua
Jtro se8Süf!s: n primeh'a, ainda. em novembro do i9t~, em Was
hingf.onj e as i•est.nntos~ su<icossivamente, em Janeiro (Páris) , 
maroo -\Londres) e Junao (lGenova.) do anno corrente. Tendo 
a eeu ~so 11 01•ganfaãQ!lo e 11dmlniStraelo das .questões iutel'
il&eionaos do trnho.lhO.. jó. omprehcodeu o exame de proble~ 
anaa geracti, corno o !nqu<'trlt.o sobre a situa.óão ruBR e iobre a 

))roduoono nos diversos pnfzes. Cumpre-lhe, a.l~m dis!~ or
ganliar u ordem do di11 da.a i·euniõos d,·i ce>nferencilli, P"'~Pa
trando os pa'NcereR 'Preliminares .~ tomar as medidas neees
.sariaa pa.ra execução das .:onven~acs nos divere!>.3 paizes • 

.,, O espirito .que anima o Conseloho, dh: um oommentador 
-Co ~ Corre.çpondant, tam-.."O revelado propen::io á. cpnoilia~ão. 
:Nc começo, os repn~scntnntes patronaes mQetraram uma certa 
:reserva e pareciam desinteressar-se das questões abordadas; 
_;na:s, 'P,Ou,co ~ poµco, _ oomprehende,!'nm que era, ao contrario, 
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ae ~eµ iuLeresse, collabONn'em 'na.quellas tento.tivas e foi o 
p1•opr-10 grupo pat.rcrnal. que, na.. sessão de Genova, sqlicitôu do 
Departainento Internac1-0nal que pro.cedesse a um estudo gei'al 
da producqão, quanto ás condicões do trabalho. Essa. pro
v.osta ap~·esenta.da POl'. ALBER'l'o Pn1.ELLI, representante da tta
iia, exprime belll a. 01'Hmta1;5.o dos membros do Conselho. 

. Mas, o Pevai:t."tlrl.en~o ~ foter.·'?-a.~ional é o orgão ver~ncnte 
o <:·entra:L deasa. mstituH~ao. D1r1gido poi: ALBEP.'l'O 'fHoMAs. · 
tem sua séde, como a L ii;3 das Na.cões, · em Genebra. Para 
avaliat' .ª complexid.ade de seu-s ser.vicos. basta attencler para 
os segumtes dctalhe.s: elle emprega. mais do i;em funccícma
rios; ·man tém uma r~pru·~icão diplomatica, enoat'regada das 
relações .cbm os GoYcrnos, fiscnlizacão das l'atificacões das 
cónvcnçües, da. coUVQCUCão das ·conferencias, eLc . ; variàs s~ 

· cç.ões tei.~h-niéas, encarregada§ do esLudo das questões inscri
iito.s na Ol'dem. do dia Q.as conforeucias, oomo a::; secções espe
ciaes do dcsempr~go, questões maritima.s, questões agricolas, 
negocios da Russint ele.;. coorden1Wão <le dados e informacõea 
sobre todos o;; proolema.s operal'ios, que nossmn vir, um dia, 

·a ser esl.11dados pela Conferencia, como o movimenoo c.oope-. 
rativo, seguros sociaes, el.c,.-1=1\fas, ainda. nã.o é Lud-0, Não 

·· basta seguir os nroblemas, cump1·c a.inda acompanhar as agi
·Lái.;ões ,s-ociaes, locfi0s os movimentos, todas a-s reivindica9ões 
que apparecern nos diversos :Paizes, estar ao corrente, não só
.mente dos- problemas qlle ·se apre.3entam mas do modo .pol' 
que se aprésent.iun e ~ão resolvidos; é Pl.'eciso fo~mar sobre 
todas as questões sociacs uma. ~bund:mte <1-0ciumentacáo scien
tifica, ato agora ine:dstenLe. Mas não basta constituir essa 
doeumentaoão, é preciSo esJ.}afüal-a, I!Ol-a a.o alcance dos ho
mens que podem sq-rvjr-s"' odiella ou das organizações que 
deUa leem. J!P.cessidadc. · 1':' preciso procwar pelo conheoi
me.n(i0 exMtó d~ cousas, acahnaL' as pab~ões; provar w um 
paiz.. que o jgnot·a, que uma reforma ousada é uma. reforma 
possivel, 'll:tna ·rez oue já é a1~plicada o,em 011ll'os lpaizes: 
mosirar aos ooerario's df3,Sori.ent.ados que .suas l'eivio.dicações, 
j:í cxperimentad!ls .Pm. oulLro tor1:cno, ~onduzil'am a.o ~'as~
cesso, e, ás vez~, !J. :icoulen.tes. Foi 1lOl' i::iso que se conet.~tu1u. 
no J."\epartament.o Tnt~rnaciounl do 'fraba.lbo, .uma secoao de 
informacõel>, enr.arregada de c:olhnr tod-0~ os do.dos nos11i.vniF 
'60brn o movimen'.o social dos diversos pa1zcs. Essa ob1•a pódu 
iparecer fol'tnidavol po1· suu. !JolllPlit~de, m~ niio poderiam ser. 
e:'ta~eradas sua;; consequcnc1as ute1s, quando cb~gar a pro
-duz1r todos os seus resultados~. Além de uma serio de riubll
caéôes sobt'C as questõe...'> do trabalho. entre as .qunci:1 as udu'I 
das Conferencias, 1:ieverú. o Dc-purtaménto publfonr umv. i•o
vista. sobre as qucat.ôcs do t.rabo..lho, a ~ual, em pouco, se1·â 
jne.stimavt;! dol'umcntacão para os c::;tud1osos des::on matcrln.. 
. U5 - Conferencia de GE:>nova - A segunda r~unlão du. 
cnnfcrericia se realizou t!lll Genova, de 15, de Junho u iO do 
julho do corrente a.nno. 11a1·n n flm c~necml oo estudar t11 
t,Qndii,:.ão do trabatno n11,1;ritimo. Fiz~i:am-se nella reprosou· 
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.f.;w 21 :Paiteis~ adopta.ndo-se projectos de ieonvencã.o· concer
n-enle~>' ao desemprego e á orga.nizacão de agencias de col
locaç~o, ao iseguro contra o de.semprei;o resultante da. perda 
da. embarcação, e ii prohibiçã-0 do . tirabalbo das ~crianca.S na 
marinha; hem c01no diversas l'ecommendacões e .. oncernentes á 
regulamentação do .traoa.fü.o na nave.gw;ão . interior, :\ críacão 
-Oe . um codigo 1Uarfü010 inLerna.cional, fundado nás codiíica
çõés nacionaes, etc. Só cm um ponto o. -conferencia. n:ã.o con-
11egui1.f o resu.Jt~do que se esper:Lvo : .. ~ aceitacão do 1i;irinc.ípio 
das oito heras para o trabalao mar1tano, obliend<> o projecto 
.'48 vot.os, a. .. f:r~:or <; 25 contr!I!. Sendo neces:sarios <lous teroos 
para- approvacao dos pr()jecws de convencão .. . u.ao passou 
aqu-ella medida. n~ssa · 1·-0unioo estiecial d:i. _Cc>nfet·e11~ia. M'as, 

· a questão. voltará n-ece.ssariamenLe â or<l~m. do dia da.s pro,.i
mas reumões. Em todo ca!So, · <i: uma ma1ol.'la ,que sen1 ser ·de 
dous terc;-0s, delles est.evc bem 'l)ert.-0, reconheceu que o. dia 
<le oit.o lloras era app}jr.avel ã marinha; que lhe devia ser ap
plicado; e, que nenhuma ob.icccão· technica nem moral · a. i~o 
so <1ppunha, de modo irremovivel. Es$.aS so1ennes declal'acões 
não poderão deixa1· d~ dat• aos marinheiros uma forca consi-

. <lenvel em su.as t•eivindi..caç6$s e quasi" não ha duvida que 
obterão por outro!) mP.jos o que- ~ Conferencia. ·de Genova- não 
lhes poude dar .. '> . · • · · 

U6 --.: O futu;-o do direito internacional óperal'io - A vri
mcit'a ·Coufet>e-ilefa internacional ll.Q- t.rab.a.füo a<foptou seJs 
pró:ieetos ·d-e ~onven«Jâo . ·-0 primeiTo limita em oito horas por 
<lia e ero li8 h1>ra.s 'J:)Ol' semana o trabailho ·industrial. O se- . 
gu11do procura prevenir o <).esemprego e remediar suas con
eeqU.enciws, pela orgà:niza~ão de agencil\'S ofiicia~s do-/col
locaçã.o gratuita ; A' J)1•otcCl)i\O da . mulh<!L', (JUanto ao Ít'abá
Jho nooturno e {~ malcrnidade, ~ão tlediéados dons :ni·o.icctos 
de 'eonvencã.o. Um óutro p1·o~ec.t.io- p1·ohibe u trabalho do!'I 
menores de 14 annos e -0 trabalho ~ocLurno .dos adolescen.tc" 
menores 'de 1.8 annos . .t\létll desses p1•ojectos, volou a Confc
l'ençia uma. sl3l'ic de pr-oJect.os do· rccommendacüo .sobr·c o 
desemprego, p1•otev~ão das mulheres e ·cios adolescenlos con
tra o satumismo e i:lobr.c a _~tensão e · ap11licncüo das con-
:venoões internaciona.es de · Bar:µa. · · 
· Os diversos Estados t eem o prazo de um anno })ara sun~ 
metterem a. seus l)árlament.os ou ' oongreSl!-0.S legi~lalivos cs
~es projootos .de oon'V'êncão e reoommehdaQio, compromisso 
de que se procura~a.m des-0brigar quasii todos os paizes. ·Na 
Franoa, foram a.presentados seis Pl.'oject.os de léi, em 20 de 
abril desté linno, autoir.fanndo o G(>verno a ra.Lii'icár os cou
venções da Washington; na. l3elgica, um projecto de lei 1:n1-
to.riza igualmén.te essa i•atificacão; na rn.glaterra, desde 4 de 
rnàio; :kpresontou o govel'no ao parlanlento projecto~ com asse 
obj-eotivo; e nos demais paizes a questão -est..â em v·ia de eo-
.fucão defü1itiva. - · .-

. Realiza-se, por essa. fórma1 o sonho dos que, duunte um 
·Se01!lO, .se ~sf9rçaram por. d13IP.Q.n.~~!'ª~ .a ooµ,yen.iel)t-ia e op~ 
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l_)õrtühidãdé üa. legislação ~nternae-i-0nair .<io . :t!''.a)jafüo.- As· 
.coo:vencões de Washington, depois de ratifica.das pelos ·ct1-
vers0<s Estados membros .da. Liga. ·das Nações e da Organização 
do Trahãlho, serão verdadeiras leis internaoionaes, provh1'a.!': 
dos m~ios de sa.ncQãO, tão cfffoazes quan.to permittem as 
.a.ctuaes relações de ordem moral, jurídica e economíea entirc 
os povos civilizados. Desse nucleo de medidas prótectoras da 
snuação dos ti'abalhador:es, qualquec que seja o seu paiz de 
.ot'igem ou a.quelle em que empreguem sua actividade, 'ha de 
des:envo-lver-se um conjuncfo de regras in.Lernacionaes, inspi
radas nos mais altos principias de justii;a; 1capazes de ,con
.im~r. na. medida das possibilidades humanas, os interesse::: 
economicos com os inflexíveis e e,ternos preceitos da moral. • 

,):lo.de.mos ·ter fé ná ,expansão e efffoa.cia <le~e novo ramo 
<lo velho tronco do direito das gentes, tão jovem, quanto ou
so.do em suas aspirações: <> direito int.ernaoi-0nal opet'a.rio. 
Elle corresponde a uma notavel transfoTma.cão das conscien
cias : 1)$ ESTADOS COMEÇAM A COMPRERENDER E A DEVIDA~,ENTJ;; 
APRECIAR OS SEUS DEVERES, Df: ORDEM NACIONAL E INTERNACIO
NAL, PARA COM OS OPERARIOS. 

Pllô.TEC'l'O N. 068 DP. i920 

AppM1Ja. cm aflnclt1Mlcs dos p'i'ojecto.~ de convenção, 1,)cti'd Os, 
fin.~ pre?J~·,vto.~ JUJ art. -~O!i do Tratado de Versalhes 

At·t.. Lª Siio approvndos, Para. ()Sl fins p1'C'\·iRtos no ar
tigo .-WG do Tratado de V~rsallrns, de 2S de junho de 1'9•·19, 
(15< CC111c.lt1>;õ~;: do~ proj ('ctos dü convencão, n<lennte reprodu
zi.das, adoptada.;.; p~la . .Confo1•oncia Internacional do Tr abalho, 
rounidn. M1 \V!ashington. dr. 29' dei outubro a ?9 do nov~!llbr~i. 
fio mesmo n.nno. na quo.l~ t.omou rHi.r~e o Brasil. na qualidada 
11(' mcmbt'O <ln Orgnni?.n<:i~o Intl"!rnnc1onal do Trabalho . 

Arl.. 2.0 nevognm-f:ll n>: di~p()sir,:ões em contra.r io. 
Saln. dn,;.; ~~>;~/"·~- r. ·ri" dezembro ele. 1920.. - Andrad~ 

B"'!.f'1•1•11. 

l'i·n}f'N() fli> cnm.•r.nçün lhn.itrmd1l o IM.bal/lo no,ç i11dustrins n 
aito h oi·rt .~ rim· di<t ,, rr rprnl'1mtn r. óifn horas por .Mmaria • 

. A confor~nein. G<>rnl <ln Orgnniz~iio IntPm~cionrtl do 
Trnbnlho d1t .Lign dn!-: Nn,<;õ~s. convooa~a em Wash1i'lgton p olo 
Go\•erno dos Estados Unidos da. Amer1c11 1d'o Norte, em 29 '1e 
~~tµbro de 1919, · 
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ANN AES DA CAMAR~ . 

.·· 
, . Do~,ois de. t.ei: decídid9 8.fi~ptar d~versas _proposições · re"' 

},,tivas a ;appllcacao do prrnc1p10 do <ha de oito lloras ou da 
.~emana d1:1 qua_renta e oito horas, · õb-jécto <la prítneira. ·parte 
~a oz•dem. do ·dia da s~s?ão da. Conferencia ~m Waiihibgton; .e 

. Depo1s de ter çlec1d1do que essas proposições fosªem· redi
gldas em fórma de um projecto <le convenção internacional; 

Aclppta o seguinte projecto de convenÇão, a ser rati!i
cr.do •pelos . membros da Organização Internacfonal do · Tra- . 
!llalho, de . accórdo com_.as disposições· da partti rela:tiva.· ao 
Tratado de Versalhes, d& 28 de junho de 1919 ·e do· Trn-
ta,ao de Saint-G:ermain, d:e }O de setembro de Ú19 ~ . · 

:Artigo 1" 

Para ·os· fins da. , presente Convencão, são 9SPMial.mente 
comprehendidos entre os estabelecimentos 'industr1aes : 

a) as minas, pedreiras e industrias e:octra.ctivas de qual-
quer natureza; . · · . . . 

· b ) as industrias em que os l)roductos são manufac.tu
rados, decorados, ·a'J)crfeiçoados, ;preparàdos para vén.da; ou 
nas quaes as materias soffrem qualquer . transror.mação, in

. clust~re a construc{:ão de navios, a'S industrias de ·clemoH~o d0 
mater.jal, bem como a vrodíµcção, transformacão e tra~sl:qissão 
de forca mQtriz, em geràl1 e de electrieidad'e; · 

e)• a cons.trúccão, reconstrucção, conservação, reparaQão, 
modific~ão ou <liemolicão de .predios e edificios, estradas de 
fer·ro, ttarnwa.ys, portos, · dócas, oáies. emba.rcado11ros; canaes, 
inslallacões para na1vegacão interior, estradas, tunneis, pon
tes, viaàuetos, esgotos. colleotor~s, esgotos communs, ··p()(,'!08, 
·:installacõ(>.s -teiegta.phica!'l ou· tel~phoniea.s, ins~e.llaoões e?&
otrfoas,' usinas de gaz, distribuição d'agua, ou O'Utr-0s tl.'a
balhos de construccão; assim como .trabalhos de preparo o 
fundaoão, .precedentes aos trabalhos aeima enuinerados; . 

d) o , transporta de pesS<>as ou d'-e mercadorias por és-
. trada, estrada · de ferro ou por o.gua, .por via maritima ou 

fluvial, inclusive n guarda de mercadorias nas docas, cá.es, 
desem'bnrcadouroo, entrepostos, com excepção rto carreto 'â 
m~ . . 

~AS preacripções relativas ao transporte por 'lllar ou ~or 
.. agua interior serão fixadas por uma oonferenci:; eipec1al · 
· sobre· o· trabalho maritimo e fluvial. .; _ 

Em cada ·paiz,' a autoridade competente det et'mirtará a 
linha divisoria entre a industria, de um la.do; e o coµimerclo 
e a agr_icuJtura, de outro. 

Al~tigo ... 2º 

Em todos os estabelecimentos industriaes, pnblioos ou · 
privados, ou em suas dependencias, qualquer qu:-3. se.Ia a . na.-

.· ture~a <Ienes, co~ e~cepg~o dos ~m que s~o "ll.JlCOS ell'\I>re.~ 
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gados os membros <le' uma mesma familia, ~ duracão do tra.-' 
Mlho do pesso~I não· poderá 0:x-0eder de oito horas pi>r dia 
e ~u~renta e oito horas ·por semana, salvo as excepQÕes se
guintes: 
. . a) As disposicôes da presente Convencão não são ap
ph~veis ás pessoas que occup1im logares de vigilanoia. di
recção ou de confiança. 

b) Quando,- em virtude de uma lei ou em consequencie; 
do .. uso ou de convenções entre as orga.nizacões 'Datronaes e · 
opera't'ías. (ou, na falta <le taes orgauizacl'.ies, entra os repre-· 
sentantes dos _patrões s dos operarios), a duraQão do tra- · 
balho, ern ugi ou ~ais dias da semana, é inferior a oito h-Ora.!!, 
um a.ato da :rntor1dade. competente ou uma· convcncão el:tre 
·:is ôr~ .. miza•çõ(!l-s ou representantes sup.ramen:ciona<los dos.. in
·ter~$sau'>s, 1p6de autorizar o excesso do limite d~s oito horat, 
t\'JS otrt!'os dfas da ~~mané.. O exeesso :previsto no rresents 
r1..1.ragrapho em hypothese alguma poderá. ult..."'apassar de umei 

· tiora •por dia. . · --
e) Quando os trabalhos se effoctuam por turma.g;. 6 du

r!tção do trabalho póde ser prolonga:da a.Mm de oito horas por 
dia. e e!" lJt.u1r·onfa e oito horas por semana. <iob cond.ioão de _, 
ôlUe a média · das horll.S .cte trabalho. calcula® em um período.· 
(je tre~ sema.na-s OUI -·mcn<>s, não ultra:passe oit:O IPOT' dia ~ 
<juaren~n e oito p<>r semana.. . 

Artigo 3º 

O limite das. h(}ras de trabalho previsto no :!l.l't .. 2• pó
(l~r·~ ser excedido em. llaso de acciàente .sobrevindo ou ím
minente on ~m caso de trabalhos de urgeneia a. seren'l effe;:-
~tuados no muchinismo ou a!pparelbôs. ou em c.aso de !oroa 
ina:ior. mas unicamente na m~di·da necessaria a evitar <Jue 
um damno s1!l"iO sl'ja causado á marcha normal do estabele~ 
cimento. 

1A\riigo 4º 

O limite icfu-s bor~ de traba.lho previ~to no 'l\riigo 
2º. poderá ~el' excedido nos !;rabailh.os -oujo fUnoolonamenoo 
<"ol\tinuo ·d~ve, em razão propria <la naitureza do trabalho, ser 
!lSBeg1.1rndo ror turm!li! suoeessiva-s. . sob . . condição do que 
ás h.oras de trabalho niio excedam em média àe c.incoent4 

. e seis J)or semana . Ease regimen não . aftect;ará. os desoamos 
assc~rados aos trabalhadores pelas leis nac1onaes, em ecm
pensação do seu dia de repouso hebdomadario.; 

Artig-0 5• 

No oosos excepoion&:_es e~ <JU& os UmUêll fix~oa no atr-
1.ígo 2' torem reo.onhee1·dios mapiplicaveis, s sómente ne1>11&S 
1111So-'> convcnçõea entre org!\t)iio.çGes 9~Tarlas · e -pattonaea 

--
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·' 

.. -
6li ·ANNA13S DA CAM.A'rv(. . ., 

- .· 
.poder~o estab~lecer. l>or um período mais lon~. á. ta.belia ·1'~ 
gulad·ora da. dura~o diaria do · trabalho. se· ·o Governo. avi
&;ado de~sas convencões, lhes dér fo~a de regulamento o.d..., 
.nini.s~rativo. , - · 

A Cluracão ~édia do trabalho, óaleulada pelo numero de 
semana-5 determiniado na ta:brella, não ({'.)Oderá. em caso algum,... 
f':Xcedci: de quare,nt.a e oito noras por semana. . . · · · 

Artigo 6" 

· · lle~ulamentos da àut~ridade publica . determina.rão, por 
a ndustria ou profissão : · . . · -~ 

a) JlS derogãcões permanentes que · tenham de ser adn-.it
t idai; pura os trabal~s preiparat9rios úU complem~nta.res que 
devem ser necessariamente "executados f6ra do hmite desi
.-nti<lo para o t.ra.bailho geral do estabeleobnento, ou ,por ~er
tas ca,teg-0rias de pessoas, eutio trabalho -é especia.lmente. in-
termitte.nte ; · · · · .\. . . 

b) -ttlt derogacões i.emporarias que tetib&m de ser admit
tidas wa permittir ás emprez.oo· fa.r.er fa.oe aos acc.rescimos 
de trabalho, e."ttraordinarios. , · · · 

· Es!>es regulamentos devem ser .baixados após · consulta ás 
o~pruzaoões pa.ti:onaes e - operar~~ intleressadas, onde ellas 
P.X1stam. D'etPrm1nnrão o numero max1mo de horn11 . 2-UPJ>le
·nentares que podem ser autoruadas: em t',8..da. caso. · 

A taxai <lo snlario para e·ssas horas stlfPIPlernentares será 
niajor.lda de 25 por cento, pelo mt'n-Os. em relação ào sal~rio 
normal. 

• 
Cada Governo c<>mmunicarã á Junta Internacional uo Tra-

bàlhõ: . . . . 
a) umo. lista. dos. traibalhos classifioodos como de fu-n~io

no.mento necessariamente continuo. no ~antido <'lo art. 4°; 
b) · in!-0rmacõe~ r.Om.pletas sobre a. exeeucãio dos n-ccôr-

~lofl prAvistos no art. 5°; · 
e) informações ~ompletas sobre as di$posicões regul~

mcntarP.s. tomadlls em 'Virtude do a.'rt. · 6° e de suai ~llliGn.Q!o. 
o DPpn..rt.ame1\to InteF'nacional do Trabalho a.prêsenta~á 

!ôrto~ os nnnos um relnt:orio, sobre () assumpto, .á ConJ'et'enicH1 
.C':l'ral. fifi Or.~nir.a~üo Tntr.rna~ional do Trabalho. · 

Artigo 8~ 

Par·a o fim de facililo.r a appliclll,)iio idos dispo~i(iõM dn 
pr~sen~t> Conven·ção. eada ,patrão dewrá': . 

a) · fazer ·coortl~cidas, !Por m~ de ruvisos a1ppo'3ws li.o 
111odo visivel om eeu estabP.let>Jmento ou em qualquer outr o 
1.-:igar ~on:venif.lnW. ou por qualquer out.ro modo twprovad[) 
pciµ> . Govcr-ne; . ~;; horM de ~_ome~o é fint do tr~ba!J~ç, on, IJ10 
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Cll.SO· d<! SN' o trabalho real~ado por turmas. lÍS h'ot'alS CM 
~iuc cnmn~a r> act.tba <t (·.ur·rio de cndn. uima dcllas;. ~.\~ hor&.!'I 
"crão f1'.\'ade.s de modo n uão e:;cr.cm excedidos os limite<i. pre
vistos na prcsentil Com•eni:iío; o, umai vez noHficadas. não 
r.odel'ão ser modificada>:. sf"não s!'gnndo n f1\rma dr :n·i::o :'l'fl-
provada nelo Góverno; ·. . 

b) tornai• conhéi<:ido!' .• pelo mr.>~mo modo, os repousos c.on
c~dirlos no curso do trabalho, e eon!'lidcm<los com.(l l;'XClnid0:~ 
da\s horas ide trabalho: 

·e) in.scrP.ver em. ·um r•rg-istro, segundo a fórma a.ppro
nl.d~ pela legis!acãn de cada ps.fa ou f'Ul r-e:?ulnml'nto da nu
tor!dade competenl~. todas as horas suppiementares e1"fe. 
Nutida·s em ,,irlludn elos llrls. 3º f! G'ª da 1p•resentc Convt>ncão. 
~er:i t1co l'omo illcgal o . facto clP. cmprP.gnr umn. pcssôn fóra 
du.B horas .fixadas úm virl.u<llc do paragrapho a). on d'urnnl.~ 

. t'I<; hoi·u" fixa~ias cm Yiríndn do f>:ll:'O.grf\pho 1)}. 

Arl.ig-o 9" · 

A s.pplicacão da. prcsonte Convencã:o ao Jnpão eompor
iA,rá as modii'icações e condições :;;~guintes: 

a) Serão consider{l.dos ·«estabelecimentos industriaeS>, 
'Princh::ialmcnt.e: 

Os estn·bel~cimentos ~numerados no paragi•apho a) rio 
'1rt. 1°; ,. 

Os estabelMimentos ênumernoos no pnragm,pho b) do 
art .. 1º, se occuparem pêlo menos dez pessoas; ·os estaheledmentos enumerados no paragrapho e} do 
nrt.ígo iº, desde que este.Lam côinprehcmdi<los na d~:finicão de 

oi: fabricas~. dada pela nllC01·idti:dc comp~tento; 
Os esf,abelooimt-nbos onumêrados i\O paragraph·o d) do ar

tigo i •, salvo o transporto de pesso::1s ou mercadorias, nas elo
. cas, cães, portos e. enLrepost.os, nssim corno o carreto :í. 
mão; e 

Qualquer que sej111, o numero de pessoas occupndas, 
a·quellos dos estabolecimentos industrines enumerados nos 
ps.rngraphos b) e e) do nrt.. in, que 11 autoridade comp~
fente dcr.lat'::ir muit.n pc>rii?Mns, <HL 'lnn oomportarAm f,t•n • 
hnlh9s in~alubres; 

(t} A fü1rneiio offoe(.ívn do t.1·ahnl ho de toda pessoa <l.(' 
quinze nnno!!:. pelo menos. omprcgndn null!l' estabelecimento 
indust.rinl, p11blíco ou 1wivndo. on l'm suas depet'l<ienoins, não 
oxneder:'1 1le nincocnlo. e sHc hot•M po1' somana, salvo na i.n~ 
dustria de Mdn crt'.tn, cm que a durncão maxim11. do 1.raho.lho 
pl')c1ert'1 sor do s~ssontn hornl'1 pn1• snmnna; 

<1) A d1inu;:\,io cfrecth·I\ dn t1:nbal ho não poderá, om caso 
nlgum, t>~cl'f.IC'r do r1nnrt>n!n í' nito l10ros por s~mnnn, nem 
pnrn o!' menores de quimo nnnM, occupados nos cstnl.ieloci
m.en!o!'I indusf.rin~!'I. p11hlico1' 011 privndos. ou t'm suns d~pen·
doncin~. nem pnrn ns pe~sou!'\ oceupndn1c1 em trnllalhos ~uh
)arrtipeos, ílt\S qiiTI.M1 quntq111=!: (!tlC ~f.'JQ ~mn idllClc; 
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·. a)' ~ limitação. da1> horas de trabaUio 'póde ser moditi ... 
catla nas condiçtses previstas nos arts. 2°, 3", 4º e 5º diYPrés.,nte 
Convenção, sem que. porém, a relação entre o· exeeLJSo eon .... 
cedido e a. dura.cão da semana .normal poS.sa ser supe'l'ior á. 
proporção. resultante das dispos1~es dos mencionados artigos: 

. e) Um periodo de repouso hef!domr.d~rio de vinte e , qua-
.tro horas consecutivas será. concedido a todos os . trabalhadores· 
~em- distincc~o .de categoria; . . · 
. () As disposições dá · Iegislação,..:industrial do • Japã~. de 
ap.phc1u;ào limitada nos estabelecimentos ~m que são em
pregadas peló menos quinze pesst>as, serão modificadas para 
que essa 1egisfação s~ ap:pliqoe d'ora . avante aos estabeleci-
1nenlos em que são empregadas pelo menós dez pessoas; . 

.. O) As di~osicõefl Cios paragraphos a~ima, deste · artigo, 
ent.ra:rão em :vigor, o m'ais ·tardar, em fº de julho de 1.922; .to"' 
Claivia, as disposições aontidas no il.rt. 4°, taés como são mo:.. 
àificadas pelo paragrapb.o d) do presente artigo entrartlo em 
vigor o mais tardat', em 1• de ,julho de H~i23; . - · 

lt) ·O limite ~e quinze annos previsto no paragrapho e) do 
Pres'enl.e arti.go. será elevado a dezeseis annos em iº de julho 
_<\e ·. 1~25. e mais t.arrlar. . · . . , 

. Artigo i<J• 

. N'a India Brit&nnica, o principio da semana de eessenta 
. 'h9ra@ . será adoptaeo para. todos os trabalha.dores ocoupl,ldos 

·nas indu~_ltias · actualmente visadQs pela legislaeão industrial, 
~uja appiicaeão o Govet'tlo <la India assegul'tl. bem .como nas 
tninas e nas · categorias; dé trabalho\ de estrada de ferro, que 
s~rão para esse · effeito enumeradas pela autorídade compe
tente. Não poderã essa autoridade permittir tn.ódiflcaç(Ses aô 
limite acima meMionado. senão tendo em conta as disposições 
contidãs nos al'ts.. 6° e "/0 da present~ · Conve-bcão. · · 

:All outra~ . prescripceíes da ·presente Cortvenção n~o se 
applicarão á Tndia, mas uma limitação mats estreita das horas 
de trabalho. deverá. ser examinada numa proxlma ses11lio da 
Conferencia Geral. · · 

Art}go ii• · 

M ' disposic.ões da presente Convenção não se applioa.rão 
á Ghina nem á. Persia, nem ao Sião, mas a limitação de horas . 
"de trabalho, nesses po.izes, deverA ser éxamlnadn nu.m'l pro-
x:ima. sessão da Conrerencín. Geral. · 

Artigo i~· . 

. Para applioacfi.o da presente ConvenQãô á Greoià, a datà 
om que . suo.s disposioões en~rão em vigor. conforme ao ar
U~o 19, pOc!et'6; ser tr~ttsrerid~ ~a.ra t• de Nlho <l~ t ~s, quantQ 
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nos $eguintes estab'eleci!:nentos _indnstríaes ~ 1 Y Fnbricas dê 
su1fure'tçi <.lc carbono, ~;. Filbricns de acides, 3) Cortumes, 
4) Fabricas de papúl, 5) Officinas de impressão, 6) Serrârias, 
7) Entrepostos de itlmo e estabólecimentos ond.e se prepara. 
o furno, 8) Trabalho ao ar livre nas minas, 9) Fundições, 
10) Caieiras, 1_1) 'rintuParias, 12) :FabriMs de vidro, (sopra
dores), 1.3) C'srnas de ga?: (fogue1ro), :14) Carga fl descal'õll de 
rnercarlorins; ~. mai$ tar.rJnr em 1c de julho de i924, par:i. og 
S~gtiinL~s estabelecimentos indust.riues: i) Industrias mPr,11-
nicas: construcção de machinas, fobrfoação de cofres de Bc
gurnnt.n, balanças, camng, lamina~, chumbo de CllÇ'1., fund i
ções dí:l _:'1 1\'t'O C hronze. cstnmpni'la, fabricas de apparclhO!J 
hydraulicos; 2) lndnstrias de const.rucção: f-Ornos de cal, fn
:bricas de cimento, d~ gesso, do telhas;, de f.ijolos e fabricas dn 
marmore, louças e eórto de marmore, terraplenag-em <i oons-

. kuccão; 3) Industrias textis: fiação e tecidos de toda. sorte, 
salvo ns titurarias; 4) IudusLrias de alimentação: moinhos, 
pa,dnrin~. pnstiffoios, "fabricas dl'l Vinhos, de a1cool e bBJlfdB.61 
fabrica~ de oleo ü dr. conservas, fabricas do gelo o aguos· P.;U.-· 
zosa8, fnbl'.'ica!> de- conf~itos e chocolate. salsicharias o fllbricn!I 
do cons0rva~. mntadonro;; o a~~ougues; r>) Industrias chimic1rn: 
fabricas di; cõrn'l synthelicas, fabricas de vidro (salvo os so~ 
pradoro1<). fabricas rl11 essencí:l do thercbentinn n do tnrtnro, 
fabricas c!e oxygenio e do productos plrnrmaceuticos, ·fabrlens 
de oleo de linhaca, fabricas de glycerina, fabticas de carbu
reto de calcio, usinas de gaz, (salvo os fogueiros) ; 5) Indue~ 
trias de couro: fs.btícas de calcado, fabricas de arligog do 
couro; 7) lJ1dustri11S dê vapel e de impressão: fabriCn!!! rlo so .. 

_ brecar tas, <l&' tegistros. ·de caixas. c!c snccos, of'fiainns do nncn~ 
1
• dernaoü..o, cfo lilhog-raphia. e de úncographia; 8) lódustrl~A dl'I 

roupas: officin'm; dP-· >?oe;turu e do l'OUPM bt"ancns, of!idnntt ''º 
lavagem, fabr icaii de cohnrlores de cama, de flores urliflclticf4, 
de plum:is e quinquilhat>ias. fabricas de chapéos o cbnp~n" 1ln 
sól; 9) Industrias de madeira.; marcenaria, tanoada, fali1•iou11 
de carroças. <k ruo.-eis e de cad€:iras, officinns de moldul'11, 
fabricas de ~scLwas e va.'isouras; iO) Industrias eleoLricns ~ u11!
nas de producção d(~ correntes, offid:nas de instaUaçDe111 oJ~ ... 
trica-s; ti) Transporles por lerra: empregad?s de 0111l.radn. d" 
fe:rr() · o c!e tramways, macllinistas, motorne1ros, ('oolrn f ro~ o 
carroceiros. 

Artlgo 13" 

Pura o.ppli'caçãl) da presente Convencão á. Rumrmln, n •lul.t\ 
em que as Sllas disposicões entrarão em v1gor, conrm•mc o 
artigo 19, poctcrú Set· fixnda em t º de julho de 1'924. 

W Artigo u~ 

A~ .disposiQõés da pr'esent.e Convenção podem ser fluspen11&11 
·~m tonos os paizes, !lºr ordem c!o Qoverno, em o:iso dei runrrQ. 
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ou de acontecimcmlos ·.que offer-ecarn ~erigo á seguratiçà na• 
cional. · . • 

A.rUgo 1.5~ 

. As ratificações officfocs d~ presente ConvenQão, nas con
dições p1:"cvistas na Parte XllI do Tratado de Ve~alhes, ele 28 
do junho 'de 1919, e do Tratado de · Saint Germain, <le 10 de 
setembro de HH9, serão communicadas ao Seci'etario Geral d:i 
J,ii;a das .~t11;õcs . C': por elle regi!;tradas. 

. . ·-· 

.Artigo 1.6º . 

Qualque1· dos Membros que ratificar ~ presente Convenção 
ficaNi: obrigado a npplicnl'""a áquellas de suas colahias ou pos
sessões e á.quelles de seus protectot'ados que não tenham ~o

. varno ·nutonomo, !;lOb as ·sesu_intes reservas: 
. - a ) ,Que :is tlispo_sisões da Convenção não se tornem ~P-

flhMve1s pelas condlcoes locaes; . · 
b) Qne as modific.a.cões necessarias para: adáptar a Con

:vcmc;ão :'is condições Jocues possam ser nella. introduzidas. 
· Cada Membro deverá notificar á Junta Internaeional do 

Trabalho .sua. ·decisão, quanto a cada uma de suas colOD~M. 
possessões ou protectorados · que não tenbrun govet".DO auto- · 
nomo. · 

Artigo 17" 

Logo que as ratificações de dous Membros da Organiinção 
. Internacional do Trabalho tiverem sido registradas no Secl'e- ;
taria~o, o Secrcta"rio Geral da Liga ~as ~acões notifi_earú ~sse 
fMto ·a todos os Mfrmbl'OS da QrgamY.acao Intern~c1onal do 
Tt'abalho. 

At'ti'go 18~ 

A presente Cournnrão entrará . em vjgor na d~La em quo 
essa not!ficai;:ão tiver sido effectun<la pelo Secretario Ger.al ela . . 
Liga. das Nações; -não obriga'rá senão aos Membros que tiverem 
feito registrai· sua ~nt.i(icação no Secretariado. Dahi po.r de
nntE>. a presente Conv<mção entrará cm vigor, em rclaoiio a 
qualquc1· outro Membro, .na data ~1n que n ratifica.tão c!cssa 
Membro ti-ver sido registrada no Secretal'indo. 

. ' 
Qualqncr elos !\tembros que ratificar a. pi·csente Convenc-ão 

fl~nr~ obrigndo a npplicar suas disposicõe;:;, o mnis tardar, cm 
1· de julho ele J ~31 , rJ a tomnr nê meclidns ncccs~~rins ú f\Jff~ .. 
~t!v11çiio d~s lpesni t.\S disposlçõei;: 

1 
• • · · · 
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Artir;u 20" 

Qua~qúct·. dos. !\l~·nd.n·u~ Que houvct· nllifiéado a lH'C!:H!fil u 
Convença~ poucm\ d·e'nuncral-a no fim de um pCl'iodu de 10 
3nnoti, a.pus a dula da entrnda cm vigor da mc~1fül Co1wcncão 
JlOl' um aclo communica.do an Secretario Geral tla L i,...a ~<lu~ 
N_ac.ões e por ~llc regi.sL1•aôo. A denuncia só prnduzi1·á ~ffeito 
um a1mo depois de havei· sído registrada no Sccl'etariado. 

Ar ligo 2i • 

() Con;;.elho de Adnii ni,,;I nir;i:ío du De1Jai·tam(~ll Lu lnlcrna
cíQiW.l do Trabalho de\·r:rá, ao menos um:,i vez cm cada dl!z 
~nnos, apl'e:5cnt.ar ú Cunfercncia Geral um relatorio sobt•e a 
~ppHca~ão da urescnl<~ Convon1•ão e decidirá. se devo ser ín
scripta na ordem d<i diu. da CoÍ\J'erencia a queslfio da !'evi-tillo 
ou du. modHic:ição <la mr~sma Conveni:,ão. 

Artigo. 22º 

·Scl'ão au lhcut ii:os :i.mbos os LC"xtos, franccz e' iag'lc•7., da 
;pr?.l!l{)nlo Convc1_1('5.(l. 

Projecto de COllVenção sobre o · desemprego 

Artigo 1 ~. 

Todo Membro que ratifica1· a preS'eulc Convencão ccm
municará. ao ,Departamento Intei·rtacionat do Trabalho, em in
tervaUos tão curtos quanto possiveJ, ,não excedentes de tres 
mezes, toda informação de que disponha, estatistioa ou qual
quer outra, concernente ao dcsempr-er;o, inclusive todas as 
informacões sobre ·as medidas tomadas ou a tomar com o fim 
de lutar contra o desemprego. Sempre que for possível, dc
.verãõas informações set• colhidas de modo que sua commu
nioação possa scr<feit~ nos .ti·es mezes sesuintes ll.Q fim do pc-

. riodo a que ellas se ~eportarem . 
. . 

Artig·o <lo 

Todo o MNnhro qttu ratifo~at· a pt't!.SNtlc Convencão devcnt 
~):jlabeleoer um :;yslema de agencias publicas do collocação 
~'ràLuila, postas '..,oh' a físoo.lizo.~ãu . de uma autoridade oe-r1-
lI'n.l. Serão nomeatlla.$ eom~nis:;õcs composta~ de r cprcsezitantcs. 
tlos pall·õcs o dos uperu1·10s, as quacs, scrao c.o~~ultadas em 
tndo que concerne ao f'unccion.amenlo o.esses oif~ c1os. . 

Quando coexisfü•eim agcnc1qs g·ratmtas publicas e pr1-
''adas deverão ser tomadas mcd1cfas paro. -0oor~enar as opera
çõea dc;;sas\ agendas, segundo ~m plano nacional. ... i 
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O funccionn.niento do.~ diffel'lmlcs syst.c~ias nacionaes será 
c~ol'denado pelo D~pat·lamcnto Interuaci1>nal do 'l'rabalho, de 
~<;côrdo com os paizes interessados. · 

Arti'go 3v, 

Os .I\~ernbro::; da Organi1:acão Tufei·nacional . .J:o Traba lho 
qu~ tahfwa.rem a TH'P.S<'nlc' Convt~ução ~ que tiverem f;lStabe
lectdo un~. ~~rstemn. uc s~guro contra. o deserrn;l)régo, deverão, 
has C•.>nrJ,1çoc.~ e:<.frihcJc,cu.las !fJ.C l.'\Otnmlltr: n.ce,'}rdo ehtrc ,-.5 
l\'lemhros int~rer-sados, tomar provic!c-:nci:i.s qu~ p0rr.1ittam ans 
trabainadores pe1:tencentos a _um Membro ê trabalhaindo no 
territorio dum outro. reeebe:r indemnizações de seguro, iguaes 
ás que cabem aos trabalhadores pertencentes... ao ult1mo .' , 

As ralificacões officiae~ da prcscnLe Convem;Uo, nas cc111~ 
<liçõei: previf\trtB nn Pa!'te XTII do Tratatlk'l de Ver~lhes, de 28 
'<fo junho de 19Hl, e do Trai.ado de Saint-Germa.in, de 10 d(} se
t.e.mbro de 1~1!1, serão communicadas ào Secretario Geral da 
Liga <tas Nal}íit>s e por elle registradas. 

-'~ti~o 5". 

'l\-1do MemlJro que rat ifiéur a presente Convenção ficará 
Oh:>igadO a applical- n tÍl]Uílllàl> de SUaS COfonfa$ OU áqU~lJes 

- de s~u~ 1)1'otecto~·udos que não tenham góverno ~Utonomo, sob 
as seguint~s re~ervas~: 

a) que as· '3lsposicõe~ da C<mvenção uão se tornem in-
applicaveis pelas condi~õ% locaeR; · 

- · b) que as modificações neoc~sal'ias .para adaptar a con-
y~mç~o ás condições iocaes possam ser nella introduzidas. 
. Cada Memb'l'o .cle,·erá n,P.11ficar . ao D ep:i.rtamonto Inter~ 
1 ~acional do Trabalho sua cecisão no que concerne a. cada uma 
· cie suas. colanías ou possessões ou a eada um de esus · protc- · 
ctorados q1ie nãg tenham governo autonomo. 

Artigo Gn~ 

Logo que as t•niificacõcs da frcs M-embros da Organiiacão 
Internacional t\\O TrabalhQ tivrem sido registrads.a no. t3~cre
tariado, o. Secretario Geral da. Liga das. N~oões notlt'~oará 
es~e facto a todos cs Membros da Orsau1zai;;uo Intcrnnc-1onal 
elo 1.'rabnlho. 

Artigo 7•. 

A preaente Convenç~o entrará em vigOr n~ data.. em que 
~asa notificação tiver s1dp eff~Luada pelo Secr!!i~lQ qeJ,'al 
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tla- Liga, das NaQãas ; €lia nâo obl'igarli senão aos Membros que 
tivere~ feito registrax- . sua ratificação 110 Secretarif:l(lo. Dahí 
em diante, esta Convenção entra1·á em vigor em relâçã.o a 

. qualquer ?Utro }\felllbr9, na data em qu~ a 1·atificação desse 
· ;Membro tlver Sldo 1·eg-1sLrada. no Secretariado. 

Artigo $•. / 

. . Todo l\olemb~·o que i·at~ficar. a pl'esenLe Conveução íica.1:á. 
~b~1gado a apphca.r suas d1spos1cões, o mais tardar cm 1• de 

·JUh'lo de 1921, e a tomar as medidas necessarias á effectiva
ção das mesmas <;iísposições. 

Artig~ 9•. 

Todo Membro que ratificar a presente Couvencão po
derá denunciai-a dez annos d~pois de sua entrada em vigor, 
por um acto communicado ao Secretariado Geral da. Liga das 
Nac;õas e por elle registrado. A denuncia só terá effeito tim 
anno depois de ter sido registrada no Seoretariado. 

Artigo iOº 

O Conselho de Administração do Departamento Inf.erna
cional do Trabalho deverá, uma vez pelo menos, em oada dez 
annn:;i, apresentar á Confereneia. Geral um relatorio sobre a 
•applfoaçãQ da preS'ente Convencão e ·decidirá so eleve ser 
inscripta. na ordem do dia da Conferencia a questão da revi
são ou da modificação da dita Convenção. 

Arlígo Hº 

Sel'ão aulbenlicos ambos os textos. francez e in1lez, ds 
p"Feseil'te Conven~ão. 

·~ojeQto de Convenção concernente ao eJJlp'HSJO d.• mulhereri 
antes e depois do parto 

. Artig~ 1.• 

.Par~ os fins da presente Convencão serão prJncfpaJmente 
nonsi-d-ern.dos estatJelecimentos industdaes: . 

a) as mínas, peth'oiras •! industl'ius ti\.l.1'11c~iva~ de toda 
n especie; . ~ 

b) as industrias \)ffi que os produal.o& sao manufac~urados, 
inodífioado:, Umpauo:t., sc11:1t·1ulos, deoor'ados, ape1•feiçoáâios, 
pre.p~ra<lós para vct1tl~, útt · w11:1 quaus, as matei•ill,IJ 11of!r~m 
uma. lransfol'mal)ii.o; in<llueivu ll consl1:uccíi.o de nav1os, aa m
duatria.s de demolição <ie maLel'ial, asstm -0omo a produooão, a . . . 
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trausrormaçâo e a. tl'ausmissiio de forca motriz, em geral e do 
clec.Lricídade; 

e) a conskuccã.o, recoustrucção, conservaeão renarncão, 
modificação ou demolição de ·Predios e edificios, 'et1t!'adas de 
ferro, tranways. portos, docas, cá~s. embarc-adouros, canaes. 
i~tallacões para navegação interior, estradas, t;u-nneis, pontes; 
v1aductos, esgotos, collectores,, esgotos communs, poços; 
insta!lações teleg"!:"aphieas ou t~lephonícas,. iustalla\}óes electri
cas, usinas de gaz, distribui<;ão de agua ou out.t·os t11abalhos de 
construcc;:ãó, assim como os tl'abalhos de pr~t>aro e fundação, 
t.'re~~dentes aos trabalhos acima; . 

. d ) o transporte <le pessoas ou de mercado1·ia~ por estra
~as, via. ferrea., ou por agua, pot via marilima ou fluvial, iu

. clusive a. guarda de mercadorias nás docas, cáes, embarcadou-
:·os, e entrepostos, com e:x:cep'ôão do cal·reto ã mão. . 

· Para applicacão da. presente Convenção será consideraclo 
estabelecimento commercial todo local destinado á. venda üe 
mercadorias ou n qualquer outra opera<;ão commercial. 

Em cada pa.iz a autoridade competente determinará a 
linha divisoria entre a industria. e o coinmercio, de um lado; 
ô .• a agricultura, ~e outro. · 

Arttgo 2.• 

. Para os fins. da presente ConYew:âo, o Lermo ~mull1er~ 
designa. toda pessoa do sexo f~m'inino, .qual~uer que seja sua 
idad~. estado ou nàcíonalídade; e ô termo ~ criança ... dbsígna 
toda . criança, legitiri:ta ou não. 1 

Artigo 3.~ 

~Em todos C'S estabelec imentos indmstl'iaes ou comnrn1• · 
ciaes. publicos ou privados ou em suas d®endeficias, ~om e~w 
cE'pcão dos estabelecimentos em quo são unicos emprc15nd<)~ 01:1 
·membros de umn mesma fomiliu, - uma n'.1ulhct·: 

a) não poderá trabalhar durante um perioào dr. $ciS _se~ 
manas após o parto; 

b ) ter-á. o direito de abandonai• o trabalho, desde que 
upl'esent.e eel'tificado medico fixando t\ duta. provavcl de seu· 
p~rlo em um limit<: de seis s<imnnas : . 

e) receb~rà dutanto todo o périodo cm qu~ C>sli\'er nu!!cnto 
do tt•abalho. em virtude cios pai'.ngrnphos a o b, umo. indemniw 
zncii.o l'IUfficiP.nte parn · sua· manut.ern;ão e do . seu filho, em 
l1o~s condicõcs de hygicnc; ditn indemnir.acüo. cujo valor 
c:taoto !lcrt\ i'íxa<lo pela nutpridadc competente em cada. puiz, 
serú paga di1·cctum'enle pelo Gcwet•no ou pt•ovidiL po1· um 
syst.cma dé scgu1·os. Tct•ú elln', nlém disso, diroito aos cuidacos 
gratuitos de um: medico ou parteiro.. Nenhum erro da. parto 
do medico ou da parteira, no calculo da do.ta do parto, impedirá. 
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à mulller de recebe!' a indoronízação a que tem direito, d'esdo 
a d~ta· do atlesLa~o medico até o. em que o parto se '1e-ve 
reallzar; 
. . d) tel'á direito ~m lolluQ os <:asos, se amamenta o filho, a 
(io1s .d~scansos de uma meia ho1·a, por dia, para a amamentação.-

Artigo ·4.• 

Quando a. mulher St! ausentar cto• lrabalho; uo 1;aso dos 
paragz•ap11os ~ H lJ, do ãc•t. 3º da presente Convenção, ou se 
afastar rlo sei-vic;.o durante um periodó mais longo, em con
sequenc ia de molcslia. qul'l. segundo iülestad1J medico, tivct' 
resultado da gravidez ou do parto, e que a incapaciLc para o 
trabalho, não será licito ao patrão, em quanto sua au::ie11cia. 
não attinr;ir um pct'iodo maximo fixado pela aulridadc coin
Petenh de cada paiz, notifical-a de sua dcspeúida. duranLfl 
essa ausencia, ou marear-lhe para isso unl pra:i:o que expir•
<:iur.ante a mesma ausencia. 

Artigo 5;• 

As ratificai;.ões offidaes da presente Conveni;ã1:i, no caS'o· 
previsto pela p-artll XIII do Tratado de V erc::nillP.s, de 28 d~ 

. .tunho de 19'19. e tlo Tratado de Saint-Germain. de 10' de !c
tembro uo mm, :;erão commuoicadas ao Secretario Geral da 
!Liga das Nacões o po1• ctle registradas. · 

Artigo 6.º 

·1'odv mPmbt·o qno l'atificar a tlt'f~cnt~ conwmcão ficará. 
obrigado a applical-a áquellas dê suas colonias ou possessões 
ou áquelles de seus protcctot'a:lo~, que nuo tenbam governo 
nuL011oino, sub u~ seguinte:; reservas: 

a) que us úisps~cões d~ Convenção não se tornem ínap
IJ l ica vcis pelas condicões locaes; 

b ) que · as moclifica~õe.s nccessarias para. a<laptar a con
v~nçno á.s ooncticões 1<1caes possam sei· nellas introduzidas. 

Cndn ·membro deverá notificar ao .Departamento Inter
uacional do 'l'rabalho sua <lecisão quanto a cada uma de suas 
colonias, posscss(}~!! ou protcctorados quo , não tenham gove1·-
110 autouomo. · · 

Artigo 7.º 

I.ogn quo ;1s ralifica~õcs dos membros da Orsanízu1:;fo 
InLornacionul do Trnhnlho tiverem sido rei;istrada . .; no S(!
orotnrinr.lo, o 8L•eretnri0' Gcrnl tia I.ign d&:s Nações nolificai·á 
osso facto a todos os mombros da 01:gamiacão Intorliaduua! 
t1o •rrnhnlM. 

, :H 
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ANNAES DA CAMA!t~ 

Artigo S. 0 

A pt>escute Cunvcrn;:ão entrará em vigo:..' Lia dala em quo 
essa. notificação fôr effectuada pelo Secrctnri_o Geral tia Liga 
dtl.S Nações; ella só obrigará os mem!Jro,;; que tiverem Jeito 
registriu• sua ratificação no Seerelnriado. Dahi por dcuntc, 
a presente Convencãó entrará em vi:,or, em ·rcl~ii:ão a í}ual
quer outro Membro, na .1.Jnt~ cm que sua ra Liiica1)ão fór re
gistrada no Secretariado. 

Artigo ~r 

1.'odo .1\iembro que ratificai· a presente Convenção ficai·;,\ 
obrigado ::i. applicar suas disposil;Ges. o mais Lardar cm 1 º de 
julh'o fio '1922, ~ a toma1' ns medidas nccessarias á cffcctiva
t,:ão das mcima;.; ctisposi'.)ões. 

Todo L\Iembro que houvtH' · rnLificatlú u prescnlQ Couven
.;5.o pod.crá dennndnl-a no fim de um pcriodo do dez annos,. 
depois ele sua ~ut1·::ida cm vir;or, por um aclo communicado ao 
Secrei.ariado Geral -e por éllc rcgislrado. A denunc ia só pro-· 
dm.irá effeilo um anno depois de ter si elo regl$Lrada uo Se -
m·etarfado. · 

ArLigo 11 º 

O Cotlseiho ele .\dmiuistral,'.úo Ll1J Dcpul'lumonlu tnle1·1ili
cionàl do Trabalho. ao menos uma vez em cada <lez annos, 
:apresent.ar•á á. Conferencia Geral um reia.torio sobre a appli
oacão da· presente Convencão e cle.cidirá se de.ve sn ín~cript::i 
na ordem do· dia da Gonfe.rencia a que::.tíio da revisão ou da 
modifü•ação sfo. rUta començ.ão. 

Al'tigo 12º 

, Serão authenticos ambo.5 os textos, francez e --inglez1 da 
presente ConYenção. 

Projecto de Convenção concernente ao ~raballl.o nocturno das 
mulhetes 

Artigo ·1º 

Para os fins dti presente COJlVOrn;.ão SCt'iíO 11rincipalme11tc 
~onsiderados ~ntre os est.a.berecimentos indus:•:faes: 

a) as minas, pedroil'as e industrias exlractiva:s de qual
Q',!e!: ~atgreza; 
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· ·-·- ú l as iuoustria.s crn uue os prnductos são manufac!.Ui'lldos 
modif.icados, limprtdos, repara.dos, dec01·ado:;, ucaba:dos, pre..' 
parados pant venda, ou na::i quacs ai\ 1natm·i:1.s soffrern 
tr~nsfornrnçrro; inclusive a conlltruecão de navios, as indus
tr1as de demolição de material. l.Jem como a !)roducção tran!:l
formação e transmissão da força motriz, em ge1·al, e da ele
ctrioick1.<lc; 

.e) a consl.nwciío, reeo11sl.1·ucc;!io. conscwvai:ãn, t' •}P:U':l.<.:-ão. 
modificac;ão ou .demoliçii.o ele predio~ e edificios, 11 stradas dé 
forro, tramway~. port.os, docas, các~, embarcadouros. cànaes, 
ínst.alla(~ves pM'a t1avegacilo interna, e~lradas, tun csi, ·r>ontcs, 
·viaduc(.os .. esgotos collectores, esgotos orc.!inarios, voços, in:;tal
Iacõos lelcg-1·aphica~ ou telephooicas .. · installaçõe5 elcctrioas. 
usinas de gn%,.dislrihuil)iiO de agua OU OUtl'OS ti·abalbos de COO-

, struc(:ti.o, hem como os trabalhos do preparo o fundação, pre-
cedent.~:- aos trabalhos acima. . · 

Em cada paiz a ~nfol'idade eompetente determinará a Jl
nha divisoria <)n~ro a industria, de um lado; e o commcrcio e 
~ agL'i('.nttura, de 1)\Jt.ro. 

.l'-'ntigo ::?" 

P~n·a os fins lla ru·cscutc Conve11çâu, o termo ~uo ite» si
gnifica um pcriodo pelo nwuus ·de om:c liol'a~ c.:ousec.:utiva-:, 
comprchendendo o intervallo dcconido cnll'e d ez horas 1ia 
noite e ·cinco hi:H'a.s da manhU. 

Nos paizes cm que rnmhum regulamento publico se ap
plica ao trabalho das mullwres; durante a noite, nos estabele
cimentos inclustríae~. o Lermo <rnoile» poderá provisoriameoJü 
e durante um pcrioclo rnaximo de t 1·os anno~, designar. á dis ... 
cricão do Governo. um perio<lo sómente de dez horas, com
wchcudendo o intcrvallo decorrido de dez. horas da nolte' á~ 
cinco horas da manhã. 

Artig;·3· 

A~ · mulhel"cs, sem distincção de ida<le, não podem ~cr em
pregadas durante a noite em nenh.\1m cslabelecimento indús
iriat publico ou privado, nem em nenhuma dependencia des
:!les e.st.al:ie1ecimenlos. com excepç·ão ·daquclles ern que são uni-

.. cos emprega·dos os membros de uma mesma. familia. -

Al'ligo 4º 

o at•ligo il" n'ío se1.'<i applicado: 
a) ~·m ctlso de ..:fon.:a maior», qna~1do cn~ uma cmp1·czu se 

p1•oduzit· iul1)rt·upt,;:io <lD P.X.plo_ratào rn1po~S1'V<'\ do p1·cvcr ~ 
que nli.o hrnlm ea-radcr penod1cu; 
· b) no easo de l'.'xec.utar- se o trahallw que1· e!n .mutcrias 
l)rima:5, q11"l" i\lll muterui.s em olabpra~uo, SL,sceptive1s de al-
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ter~ão muito rapida, quando isso fór ri~ci.essa.ri~ para aalv~ 
.essas materias de perda inevitavel. 

Artigo 5• 

Na India e no Sião::i. a applfoacão· do artii;o a• da presente 
t;onven1;ão poderá set· rnspénsa pelo governo, sa.l'vo no que 
conoe1·n~ ás manuraclm·as, . taes.. como são definidas pela lei 
l'lâcional. Not.üieacão de cada uma dáS industri&s iaeutaa será 
feita a.o Depat'lamcnlo Internaeiona.l do Trabalho. 

Artigo 6• 

Nos cstabckcimentos induslriae.s .su.ieitos á influencia. das 
estações e c-m todo; •is. uasos em que circumst&noias excepcio
nlie& o exigil."em, a du!·acão do periodo nooturno indica.do no 
art. 3º pode1~ái ser reduzida para. dez horas; dura!lte sessenta 
dias por allllo. 

Artigo 7• 

Nos · paizes cujo clima. torna o trabalho diurno pa1.·t.i
eularmeinte penoso, o periodo nocturno póde ser mais cuii>to 
que o fixado nos art.igos acima, sob cond;i.cão ode· quel uru l'~
Pf:l)ISO ~omp~n::;ador soja concedido durante o dia • 

.Artigo s· 

As t·at.ifioacões officiaes <la pl'esente ConvenQáo, nas eon
'dições previstas na parte XIII do Tratado <de Versailhes, de 
28 de junho de 1910, e do .Tratado de Saint-Germ.ain, ·de 10 
de sewmbro de 1 !H !), Eet·ão communicadas ao Secretario Ge· 
i·al da Liga das Nações e por elle registradas . 

.All'tigo 9~ 

Tool) Membro que r~tificar a presente Convenção ficará 
obt'iga,i;lo a applical-a áquellas de sua.s coloniais, tioasesaões ou 
protectorados, que não' teem governo autonomo, sob as se
guintes reservas: 

~ a) que a.s <lisposlcões da Convenção nãO' se tornem 
:it:applicave.is pelas condiçõeis looaes: 

b) (!Ue as modificar,:õcs uoo~ssairiar; para ada.pilar a Con-. 
;vençãa {15 cr>ndii;ões locaes possam ·ser nella int.ro<luzida.s. 

Cada Membro d<Wera notificar ao Departamento Intel'
n:a.cional tlo •rrabalho sua decisão quanto a cada uma. de · sua.~ 
oolonia.s, possessões ou protectorados, .que não tenham go
yQrno ªl.!~Qn9~0 ~-
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Artigo ii()• 

Log·o que a.s !t'al!.ifí~ões de dous membros da Organiza
çao Info!'nacional do Trabalho forem registradas no Seeret.a
riado, o Secrelari-0 Geral ela Liga das Nações nofüiOO.rá. es!e 
facto ~ todos 11s membros da Qrganizacão Internacional do 
Trabalho. 

Artigo 1:1"' 

-A presente Conveinção entrará em vigor na dafa 'em que 
essa ' not.!ficação tivet' :;;\do effec.tuada pelo Secreta.rio Geral 
da 1.-!iga <Jas Nai;ões; olla não obrigará senão aos Membros que 
tiverem i'eit(i registrar sua ratificàoão no Sêereloariado. Dahi 
por deant.e, a presente Convencão entrará em vigm- em re
lação a CJualqu~r outro Membro, na data cm que sua Tatifi
caçãQ .for reg·i~1.radn · l)O Secretariado. 

Artigo i2"' 

Todo Mernlmi que 1·atificat' a presente Convenção ficará 
obrigado a applfoae suas disposições, o mais tardar em i• de 
julho de 1922, e a. toma.r as medidas necessa'rias 'á 'effectivação 
das mesmas disposicões. 

A'rtigo 13 .. 

Toôo Membro que houver ratifica.do a presente Conven
~iio pod<'l'á denuncia:l-a no fim de um periodo de de:i:. :mnos, 
após sua entrada. em vigo!r, por um acto communic~do a~ Se
ctetarin G€'ral da Lü:ra ela!'= Naoõe's e por clle reg1st:raao. A 
denuncia ~rí prnrluzirá dfeito um anno depois desse rcgi:;:t1·0. 

Artigo i'~º 

O t~únselho . de Ad1ni11is!tracão do Departamento Intm-na
cional clü Trabalhei. um~ vez ao menos em cada dez annos, 
apresental'à i't Conferencia Geral urri relatori-0 sobr~ o. ap
plicncí'i.o dn. presente Convenção e decidirá se· deve- s~ in-
5õripta. na ordem do dia <la. Conferencia a questão da revisão 
pu da modificai,:.ão da. me~ma Convenção. 

Sorão antheintico~ ~mbos o~ texto~, francez e inglez, ela 
Jiresenfo Conyenção, 
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Projecto de Convenção fuancio a idadtt mini.ma d~ ,idml!sãd 
das cria~ças nos trabalhos .industriaes · 

Para <is fins da presente Convenção serão · considerados _ 
estabelecimentos indt1striaes, especialroonte: 

a/ as minas, pedreiras e industria.s extraeLivas de qunl .. 
qu.~r rml urezr~: 

b) as indusLrias em que os ptoductos sJ.o manufacturadoEV 
modificados, limpados, repara·dos, decorados. apP.rfeiçoados, pre
par'àdO$ .para venda, ou nns ·quaes as ma terias sof.fr.em· qu11lquel". 
transformação, inclmive a construcção de n.avio.s, as in1us
trias ele demolição de material, bem comó a producC)ão, t1ra:Q.S-i 
lor~~ã!> e transrr;issão da força motriz, em• geral, e de ele
ctr1cidade; 

e) a construcoão, reconst.rucção, c~nserv.acã.o, repara-. 
c;ão, modificação ou demolição de predios e edifícios, estra-
da.s de fer:ro, (.r:n'.11\'\'aYS, . pol.'ltOs, docas, Cáes, ~mp3rcadouros, 
canaes, installaci'.\es pat·n. ntt.vegà.c;ão interiQr, estradas, turi
neis, pentes, viaduct.o·s, cs~oloe coH.ectores, esgo(:Os ordina• 
rios, '90ços, installnçües lelegrapbicas e telephonicas, ins_tal
lnções elcctricas, usüin·s de gaz. dist..Tibuicão de agua ou ou
i •'Os ·lro.bnlh<•S de con.strucção, hem como trabalhas do pre
p3ro e fundnoão precedentes aos trabn.1hos acin;a ennume-
rados; - - ·· . 

ti) e transport.e .de pessoas ou de mercadorias par es
trada! l'st.rndn de: ferro ou por agua., por via mari'!.ima ou flu .. 
vial, jnl'lu$iv~ a guarda das mercadorias nas dócas, cáet;, 
ü13semhareaclouros r .ent.-1:postos, com excP.}'.>ção do ca~eto a 
m~. . . 
· En.l cada paiz a autoridade. competente <letermip.ará a .li-

nha divisoria en~re a. industria de um lado; e o commercio e 
a ·agricultura, de Ot'-~ro. 

Artigo 2° 

. 'As criança~ de mm1os de H anno~ não podem ser em-
pregadas nem trabalhar nús e'stabélecirt~entos · industrdaes, pu
hJ icos ou p1'i'vudos, <:Hl t:m suas depcndericiM, com excepéão 
daquelles em qnP. sr. são empregados os membros de urr,a 
roesma !amrna. 

Artigo 3° 

As dispMioões "do art. ·2ª não 'Se a.pplicaráo nos traõa
lh<>s <ln<; r.rfo.ncas nas escolas profissiona.e~. sob condi('.ão de 
ser esse ti•nlrnl ho npprovado e vi1?iado pela autorldndc pn
blica. 
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6i7 . . . 

Ar1t.ig-o li.º 

·P:n•:t o fim rlc p0rmil ! ir a fiscalizncão rln :ipplicnção uag · 
díspo'siçõr.s da presrntn CTonvrnciín. todo chefo de estabeleci
men!.o mrlust,rial de,·crá ma.nter um registro de inscripi;ão 
de toda;; as pessoas mr.nore1> de 16 annos empregadas por, 
clle, com indicnoüo da ".lr.tn de !:'~11 11asr.imentn, 

AT't(go 5° 

No. qu~ concúl'ne-- á applicaçfio da Jwcscnte convençíio aõ 
J :lpão, as sci;tlint.i:s mocl i fir.a()õcs no art. 2• são autoriza:d.as :, 
· . a) as crianças dP menos de 12 anuas poderão ser admit-; 
tidas ao 1.rahalho fit: th-rrem conclnido Rna ins t.rucr.ão pri_. 
1naria; • · · · · 

b) no que concerne ús •cri-0.noas entre .. 12 e i 4 annos j~ 
em trabalho, dimosi~ões transitorias poderão sei• adoptadalil.1 
A disposicão da lei j npon".!za nctu:il que ~dmitte as eria.nç!a 

· de menos r](' :f!? unnM1 em cC'rto8 t.rnbalho>l faceis e leves ser~ 
rcvogadn. 

Artigo 6° • 

·As disposições do art. 2° não se âpplicarão á India; mai;.
na India, as criancns de menos de 12 annos não serão occupt1.das; 

a) nas manufacLuras que ('mpregucm for~a ·motriz e QU& 
('lccupem maü: d~ :10 pessoas; 

b) nus .minas. pi:'dreiras (l üidustrins c:draclivas de qual .. : 
quer natureza; . 

· e) no !ran~porlc de p·n·s~ageiros ou <le mercador ia, ser ... 
viços postans, cslrada~ d~ fr.rro n na manipulação das nier
câdoriàEO, nt'\s dôcns. cács e df'sembti.rNHlouroi:., ~orr e:rMpção 
cfo e.arreto ú mão. 

Artigo 7º 

As rntificac;õ~s officiacs ela presente Convcncão, na.s con:.
dfoõC's im~vistao: na parte XIII do Tratado de Versalhes, de 2S 
do Junho . .Jc :1919. r. <lo Tralado de Saint-Germain, de. 10 d9 
setemhrl1 do 1910, seriio communicadas ao Sec-retario Geral dli 
Liga <ln:<; Nn('Õr.8 e pn1· ellf' rr.gi~tradn~. 

At·tigo s· 
Todo l\Icmbro aue rnLifii:at· a presente Convenção ficar·li 

obrigado a applicnl..:a âquellns de suns colonias e posseeslles 
ou itCJUP.llc.;: rlc seus prot.cclorados que não Lenham governo 
nntonomn, sob as segt~intes reseevas: 

ª) f]tte as dispo,.;içõrs dai Convencífo não se t ornem inflp
plic:i.vcis' pclns condicõos loc-acs; 
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··.tu ANNÂES DA CAMAM 

!1> que as Diodiiicacões necessadas 'para ada.Ptar a eon: ... 
:Vençao ás condições locaes possam ser nella introduzidas. 

Ca~a 1\!en:'bro d.everá notificar ao Departamento Inter
nacional do TrabalhQ sua deci§ião, quanto a cada um.a de suaa 
colonias ou possessões ou a cada um dios seus protectora.dod, 
que não tenham governo autonomo. 

Artigo 9º 

Lo.go que as ratificações de dois membros da Organização 
Internacional . do Trabalho tiverem sido registradas no Setre
tariado, o Secretario Geral <ia Liga da:s Nações 'notific:J.i·á 
esse facto a _todos os Membros da' Organização Internaciona.t 
do T tabalho . 

Artigo 10° 
' . 

A presente Conven~ ão enLrará em vigiQr na data em que 
essa notificação tiver sido effectuada pelo Secreta.rio Geral 

·da Liga das Nacões. Ella não obrigará senão aos iMembros 
que tiverem (cito r egis trar sua ratificacão no s~retariado • . 
Dah i em diante esf.n com·enção entrará em vigor, cm relação 
a qua;lqner outro. Membro na dala em que a ratificação desse 
Membro tiver sido regi1itrada no Secr_etariado. 

Artigo 11º 

Todo Membro que ratificar a presente Convenção fioorâ 
obriga.do a applicar suas disposições, o mais tardar em i 9 de 
julho de i922, e a. tomar as medidas necessarias para effe-
divacão dns mesmas disposições. • 

Artigo i.2° 

Todo 1\11embro que tiver ratificado a presente Convencio 
póde denunciai-a. no fim de um perioJ'.io de dez annos, depois 
da da.ta da entrada em vigor inicial da Convencão, por un1 
ado communicado . no Scr.ret.ario Geral da Liga das Nações, 
e por elle rcgistradó . A denuncia só terá effeito um anno 

.depois d~ haver sido reg;stra.da. no Secretariado. 

ArUgo i3 

O Conslilho de Administracfí.o do Departamento Interna
elonal do Trabalho deverá, o.o .menos umn. vez em oada dez 
o.nnos, · aprP.sentar: ú Conferencia Geral um relatorio sobre n 
o.pplica~ão da prcs~ntc Convencilo e decidirá se deve ser ins-. 
critit.n rtn. ot'dNn do d ia dn· Conferencin a questilo da revisão 
ou modificação eia me~mn Con,vençlio . 

Artigo Hº 

- Serão n.uthenticos ambos os textos, fra.nc~~ e inglez, 'd~ 
presente Convenção!. 
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·SESSÃO :E:M 6 OE J)E7.EMBR0 ~ 1920 

j»rojecto de Convenção concernente ao trabalho noeturno das 
crianças nas industria13 

Artigo 1ª 

Para os fins da 'presante Convem;ão, serão consi<ierados 
~omo estabelecimentos índuslriacs, especialmente: 
. a) as minas, pcdi'ciras e industrias extractivas de qual

quer. natureza; 
· b) as indu,;lrias ern que os :próductJJs são manufaeturaG:os, 
modificados, - limpados, srpai.iados, doe.orados, .aper;feiçondos, 
preparadof'; para venda; ou nas quaes as materias soffrem qual
quer tran>:formação; inclnf;ive a oonstrucção de navios, as in
dustrias de demolicão d~ material, bem como a produccão, 
transformação, <' t.ransmif;sií.o dn. forço. motriz, .em geral e de 
<Jloctriciciado: 

e) n construcc_:ãu. i•oconsLrucção,.. eonservac;ão, repara~ã.o .. 
modificnção ou demoliç:'in de prediog ci edificios. estradas de 
ferro, tl'am,Ya~s, portos, docas, cács, embarcadouros, oa.nae~. 
insta(\ações para navegacão. int.crior, estradas, tuneis, pontes, 
jnstallacões telegraphicas e telephonicas. installnções electri
eas, 11sinas de gaz, distribuição d'agua ou outros trabalhos do 
construcção, bem como os de preparo e fundação precedentes 
aos traba•lhos ac4ma enumerados; 

d) o tcansporte de pessoas ou de reercadorias por esLrn.da, 
de ferro ou por agun, por· :via maritima: ou fluvial, 
inclusive . a . guarda da•s mercadorias nas docas; cáes, desem
barcadouros e cntreposf.o!l, com exccpção do carreto á mão. 
®m .cada paiz n. autoridade competente determinará a linh'I. 
divisoria cnt,rc n. i1ndnst.rin de· um lado; e o commeroio e a 
agricultura, d!' 011tro. · 

Artigo 3n 

E' proli ibidn cmprr.gar durant r. a noif.f\ o!1 menot'cs do 1 '3 
annos nos r.stah~leciment.os indu•striaes, publicas ou priva
dos ou üm suas dcpendencias, coro cxcepcão daquelles em que 
aão somcnf,(' empregados os membro~ de uma familia, salvo 
nos '.}asos adiantP. previstos. · 

A prohibicão do t.rehnlho nocturno n.i.o se applicará ao! 
menores do mais di> J n nnnos croprogados 1nas industria11 
adiaate enumeradas. em 1 rabalhos que, po1· sua. proprie. na
ture7.a Cll'\'Om ncct~~snriumr.ntl'\ s1>r l'Ontinuados, d·in r. noite: 

·a) usim\s dn ferro o nco; trabalhos em. q~o se rnz CD}
prego do.il f'ol'Jlo ~ de~ revl'L'horo ou de Mg1mert1.QliO ou galvani
zação de chapas r. fioA df' ferro (olt'OClpto ns offioinas de des
o:xidaQiio) ; 

b) fabricas de vid1•0; 
e) fnhricu <lo rnpelj 
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AN:-IAES D:\ CAMARA: 

d ) fabrica de assucar bt•ulo; 
e) r erlucção rio minerio do Ol1ro.~ 

Artigo 3º 

P~ra os fins <la presente Convenc;;ão o termo 4; noite'> si~ 
gnifica um periodo de 11 horas ~onsecutivas, pero · meno~ 
comprehendcndo o i:ntervallci d'ecorrido entr-e 1.<> horas d~ 
noite e 5 h o1·as da manhã. · · 

~as minas de carvão e d~ lignito uma derogação podera' 
ser prevísta, quanto ao periodo tle descamso visa.do no -paira .... 
gr:i.pho prcccde11te. quando o intervallo entre os doqs perio..o 
dos de 1raball1o comportar, ordinariam'ent.e, · 15 hor.'15, mas 
nunca qtiando este inlervallo comportar menos de 13 horas., 

Se. a legislaoão do paiz ·pt'ohibir o tr~álho nocturno ~ 
todo o pessoM de pad.:lria, poder-se-~~ substituir ne:ssti in-' 
c\ust.ria o período comprehcndido entre 9 horas da noite ~ 
4 horas da manhã, pelo 'periodo do 10 horas da noite ás 5 ho~ 
ras ' àa rnanhn. · 
· Nos paites tropicaes onde o trabalho é suspenso durant~ 

\lm certo -período, no meio do dia, o período de de,,:canso no~ 
ctul'no pode:r;~ 'ser ··inferiçir a i1 hotas, 'COmtanto que ·tllm des..; 
can::-io cn.mp~n!=ladOí· seja concedido durante · o dia. ' 

A~ disposic;õs dos arts. 2" e 3° não ~e applicarão ao tr~ 
talho nocturno dos ménores,- entre ·!6 e t8 aanos, quatidO :um 
caso de 'força maior, que não podía ser -previsto ou impedidO. 
e que não apresente caT:"act.cr perio~Hco, Põe obstaculo ao fun-J 
ccionamen!o normal dum est,abelecimento industrial. · 

Arligo 5• 

No que concerne á applicacão dn presenta Converioão aq 
··.JapãQ, até 1 de julho de 1925, o art. 2º não se applicart\ senii<:f 
aos menores de 15 annos e a tiartir dá data acima. mencionada; 
e mesmo art.. · 2~ n.l'lo se applicará senão nos menores de 1a 
annos . ·-

Artigo 5• 

No qud concerne à npplicacão da. présente ConvencÍio "li 
India, o termo q;estabelec imontos iP-dustriaes) c.ompreberider~ 
sóm~nt'=' us q;fa.bricasl>, definidas como taes nn <Lei dns fa ... 
. bricas ela Indfa~ (Inrlfon factor11 act). e o art. 2° não se ã.p~ 
plicat·ã nos menores <lo sexo .masculino de mais de quatorz~ 
annos. 
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Ai.-t. 7º 

Em circllmslancias particularmente gl"avcs e quando o 
interesso publico o exigir, a prollibição do trabalho nocturno 
poderá . ser suspensa pot· uma decisão da aulo1·idade publica 
11unnto aos menorl' ::, (ÍC H3 a 18 annos. 

Artigo 8" 

As ratifi'caçõcs offliciaes -da presente C:om:!ençií,))-, nas 
c.ondiçõcs pCTJvistas ·na :Parte XIII do Tratado de Veí:stilheS; (la 
28 de jun lto de '19 H>, o cio Tratado de Suint-Garmain. de 19 
de setembro de 191!), serão communícadas ao Secretario Griral 
da. Liga das Nações e pot' clle registradas. 

Artigo 9° 

Qualquer Membro que ratificar a presente Convenção; 
ficará obrigado a applical-a áquellas de suas oolonias ou pos-, 
sessõl's on áquellcs de seus proteçloraclos que não lenham: 
governo a1Jtonomo, merliante as segui.n( es- reservas; 

a ) ,qnc as disposi<;.íies da Conven~.ão não · se f:.ornem ínnp-
11lfrnvois pt>lns condir,õr.s loca.f's; 

,, ) 'llll' as modíficaoões quo se fizerem necessarias par:. 
adaptai• a Conven()úO ~is condições locnos, '(>ossam se.r nella 
introduzidas. . · 

· Cada ~femhro deverá nolificar ao Dcpa.rtamcnlo Inter-; 
nacional do Trabalho sua decisão, no que dtt respeito a cadà 
urna do suas colónias ou po:ises~ões ou n cada .um de seus 
prol eclómclo$, que nfio tenham govr.rno aut.onomo. 

Artigo 1.0" 

Logo quo ~" r:üifica<:ões de dous l\{embros da Organização 
Intl'rnacionnl tiYerom sido registmdas no Seorêtariado. o Se
r.retnrio Gcrnt ·· d!\ L iga rias Xações notificara esse :facfo a 
todos os l\Imnbt·os da . Ot·ganizai;ão Inl crnacional do Trahf\lho. 

At'Ligo Hº 

. A p.resl'nte Con\'encao f'nl1·ur:~ f'm vigor na data em que 
essa notificac;:fio tiver s ido P-fi'ectnnda pelo Secretario Gernl 
da Lisa das N'ncõos; cll~\ não. Obrigará senão os Membros que 
t.i:v.ernm feito registrai· sun rntifirncão no Secrelnriado. Dahi 
em deante, a presente Convenção entrará em vigor, em re-

. Inciio a qunlqner. oulro :\lembro. n:i da la cm que :\ ratifica~ão · 
- àcssc Membro tfrcr sido r egist rada no Sccrct.ariado. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/0912015 15: 12+ Página 237 de ~5 

~i'IAES D.\ GAMARA 

Artigo t2" 

Todo Membro que ratificar a presente Convenção ficará 
obrigado a applicar suas disposições. o mais tardar, em 1º de 
julho dé 1922 e a tomar as medidas que se fizerem Iiecessarias 
para a effectiva~ão das mesmas medidaa. 

Artigo i3• 

Todo Membro que t.íver ratificado a :presente Gonven~ão, 
poderá denuncial-a no fim de um periodo de iO annos, depois da 
da.ta dn. entrada em vigor dá Convenção, por um acto commu
nicado ao f;ecret.arío Geral da Liga das Naoões e por elle re
gistrado . A de.nunchl: só fará effeito um anno depois d::l haver 
"ido rcgist.t·nda no Secretariado. · 

Artigo 14• 

O Conselho de. i.\-dministracão do \Depart.a.mento Interna
cional uG. U'"rabaltw t!P.verá, ao menos uma vez em cada dez 
:a.nnos, apresentar ú. Conferencia Geral um relat.orio sobre a 
appJioncão da pre.scuLe Convenção e decidirá $e se deve ins~ 
eraver na ordPm do dia da Conferencia a questão dn revisão 
c-u moàifieação da mesma Convenção. · 

Al'~igo j5o 

ôs textos ·rrancoii: e inglaz da presante Convenoão áerlo 
ambos authonf.icos. · 

INDICAQXO 

Indico aue l\S Cotnmlssões <ie Diplomacia. e Tratados e E!
~eciaJ do r .. egislaci:io Social. tomando conhecimento dos projeotos 
de rooommP.ndação. adcuntl) reorOdu?.idos, adoptados ~ela Con
i'erenciu. lfnl.el'nnf.innul <hl Trnhn!ho, reunida ern Wasliin·gi,on, 
de 29 de oulubro a :w de novembro de t9t9, na qual totnou par La · 
o Bra~H. na qualidarle <le membro d11 O.rganlzaoão tllnternacional 
do Trabalho; l'xamlnem, pan os fina do art. 405 do 'l'ratadG 
de Versalhe~. ns p1•ovidencins alli pl'opoatns, com o elevado 
ob,jecLh·o uc p1·otccci10 a g11ra.ntfr dos trabnlhndores. 

Snln dns sessões, a ele dezembro de iP.20. - At1.~·ad~_,Be~ 
:e1-ra. 

Reoommendaçfío sobre o desemprego 
r 

I 

. :A' Conferencia Geral- recommenda que eada. Membro d6 
Prganização l"llternacional do Trabalho tome medid1's par~ 
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impedir a ci•iacão · de agencias de collocação remuneradas ou 
de .emprezas commerciaes de collocaoã.o. 

No que concerne ás agendas já. existentes, a Conferenciai 
r.eoommenda que o seu funccionamento seja subordinado a 
hoOD(.:as concedidas pelo Governo e que se tomem medida!!; 
afim ~fo sup_primil-as, Jo;g-o que for :POSsivcl. 

II 

A Conferencia Geral recommenda aos Memb1'os da. Or..; 
ganização Intcrnaciona.I do Trabalho que o t..'.lcrutamento col..; 
Jectiv&- de lt'abillhadorréS érn llm pàiz ;para o fim de empre
gai-os noutro, não possa ter lagar senão depois de eulendi
mentrf entre os paizes interessa.dos e depois de consulta áos 
!Patrões e. aos opel'arios l)er.tencentes, em ceda psfa, á.s in -< 
dustrias interc~ada.s: 

' III 

'.A. Conferencia Geral recoro.menda ·que oada Membro da 
Organização Inter.nacional do Trabalho organize u!lt systema 
effectivo de seguro contra a. falta. de trabalho, quer por meio 
de uma instituição offfoial, quer concedendo sub11encões ás 
a5l50Ciacões cujós estatutos prevêem, em favor de seus mem
bros, o pagamen_to <le indemnização por falta de traballlO .• i 

IV 

A Cou!ereucia ~ai recommenda que cada 'Membro dli 
Organização Int~macional do '.frabalho coordene a exeoUiiãO 
dos trabalhos emp11ehcndidos por couta da autoridade publica 
e reserve, tanto quaulo possivel, esses trabalhos !J.lllra os pe
riodos de dosemprego e _para as regiões pai·ticularmente aff&-1 

ctadas por ess~ phenomeno. 

Reaummendação conoeruente á reoiprooidacle d.e tratamento do1 
trabalhadores estranaetros 

A Coufel'Pllcia Geral l'Ci.lOmlDeD.dllo ~UQ cada Membl'O da 
OrganizMllO· Iriternaoional do Trabalb.o assegu1·0, sob con
dioão do rcoiprocidooe o cm termos a. serem assentados de 
commum nccôr<lo entre o~ paizes interetmldos, ElOS trabalha

dores estmngei ros o·ccupntlos em seus teri·i. ta.rioa e ás au_!Lll 
familia~ . o ben0'l'icio das leis e regulamentos de prot~oça.o 
operaria, assim coroo o exeroioio do direito de assoo1afiQ 
):'eç9nhe!).ido ~ seµ.s P.ropríos tra1>alhadoJ;~s. . . .. . ..... . 
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RecoJUmendação concerliente á criação d.e um serviço publico 
de hYgiene ;. 

A· Confei•ei1cia Gera.l recommenda que cada Membt'o da 
Organizaaão Internacionàl do Trabalho es!.abelei;a; logo que 
fôr possivel, se . .iú o não Livcr feito, não sómente um sy$
.tema. assecuratorio <lc efficaz inspecção nas fabl'icas e otfi
cinas, mas, além disso, um servi1;.o iml:ilico, espcc·ialmcnte cn
i:H:U'regado de galvaguardar a saut!c dos opel'i:u•ios ú qu'() so 
manterá· em relação com· o Departamento Internacional do 
~·rabalho. 

/ ~ecomm.endação concernente à. protecção das mulhel'.es 'e do!:! 
• meno.res .contra o saturnismo ... 

-A Coni~rencia. Gera.l reeommenda aos membros da 01'.l;a
J.tiZação Jnternacio:qal do Trabalho que, em razão dos perigo~ 
que a.presentam para as mulheres, sob o p41nto de vista <la 
maternidade, c~rtas operações indu,striaes e com o fim cte 
peTmíttir o desenvo1'0irnent_o pllysico dos menores, o emprego 
de mulheres e de menores de 18 annos seja prohibido no:: 
~eguintes trabalhos: 

a) no trabalho de fornos, onde se opera a reducção de 
~iner-ios de zinco e chumbo; 

b) na manipulação, · tratarnsnto ou reduccão <1e cinzai: 
~ue c01iteetn chumbo e no desprateamento do chumbO; 

, e) na fusão, em la·rga escala, de chumbo ou zinco; 
d) na fabricação de solda ou liga que contenha mais cic 

nez .. por cento de chumbo; 
' · . e) na fa.brioacão do li.t11argirio, oxydo de chumbo, zal'-

ciio. alvaiade ou do sulfato. cbromato ou silicato de chumbo; 
· f) nas operacões de mist.ura e de iub1•ificacão, ou oon-

Qorto de a.coumuladore& eleotrieos: · 
o) na limpesia. das offioinas onde são effectuado~ os tra-

J}alhos ·.a.oimn enumerados. · 
A Conferencia reeommenda além diss1> que o emprego 

das mulhe1•e.s e menoz•l.'.!s de i8 nnnos, em trabalhos onde se 
~mpl'egam saes de chumbo, 1:16' seJn' autorizado sob a oondicão 
do se tomarem as seguir.tas med'ida13: 
' a) . venUJacão locnlizndu, ele modo a dissipn.t·, desde sua. 
fom10.ciio, a poeira. e vapores; 

b) limpesn dos n.:ppnrêlhos o officiuns: · 
· e) aviso á autoridade pub'lica de iados os casos do satur
:rdsm.o, e pa.gamoido d·e indemnização ás pessoas intoxicada.~; 

d) exume medico perio<iico ·das pessoas emp1·egadas nos 
.trabalho:,; acima enumerados; · · 

e) installacões ~m condic;ües ·satisi'a.torias, dos ves ~iarios. 
lavatorios e rcfeitoríos e fornecimento de especial vestim'enta 
9e pr9tecção; .. .. . . . .. 
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f) inJerdiccão Je entrada de alimentos e bebidas Ila'i 
officinas. 
. A Conferencia recommendu, por out.ro lado, que nas m
dustrias onde é possivcl substituir os saes soluveis de 
'clltun~o por subst.tincias não toxicas, o ~mpeego de ditos 
saes seja objecto da mais sever~ regulamentação. 

Par31 os eHeitos <la presente recommendação, um sal 11e 
1Jhurnbo será. considerado soluvel se contiver mais de cinco 
~or cento de seu pezo em chumbo mQtalico soluvel. em unu 
~o1U<jão <le acido chloridrico, à 0,25% de a:oido. · 

Recommendação. concernente á prevenção do carbnnculo 

A Conferencia Ge·ral recomi'I1enda aos membros da Orga· 
nização Inlerna-0ional do Trabalho a adopção <le medid-:.is ca.. 
r.azes de ass~urar, quer nos paiies de origem, quer, nos ca- . 
sos em que isso for impossível, no porto d~ <lesembarque, a 
desinfecção das lãs suspeitas de conter esporos <l'e carbun
~ulo. 

;llecommendação concernente á ap:plicação da Convenção in
ternadonal adoptada em Berna, em 1906, sobre a prohi.., 
bição do emprego do. phosphoro branoo na industria dos 
phosphoros. · 

.-_ ' 
A Conferencia ·Geral recommenda que cada membro d<l 

Organização Internacional . do Trabalho adhir-a, se já o não 
. houver feito, ú Convenç~fo Internac ional, acloptada om Derna, 
~m 1906, sobre a prohibição do emprego do pl:losphoro branc·~ 
na industria dos phosphoros. · 

p,\JZI'~ llEPlU;i;~:'l'l',\1)0$ ·-;-; ,\ CONFJ?.1\~NC\A l!. l\~~PEÇTlVÓ!:,; Di;L!;;OAl>Cl~ 

AF1\1C1\ oo SvL (l ) ~ I, H. \Vil.l'l'inglon Smith; II, Wilt iaim 
Gemmill; m. A1·chioa.\do Ct•awío1'd, -
· ARG~N'l'JNA- I, Leonidas Ana$tnsi e Felipe Espil ; II, 
Hermenegildo Pinl ; III, Americo Balioo. - · · - ·· 

lli::LG!C.'\. - I, l\fich'el Lévio e E ruest Muhaim; II, Jules Cnt·
Uer; III, Coroeille Mertens. 
. Bôt.IVIA ........ r, Ignacio Oaldet'Oll. 

BMSII. ~ l, Afranio de M:ello Fi·auco e Carlos Sat11palo; 
'JU, Fausto Ferrai!':. • · 

C.rn.o\DA- f, Gldeon D. lflohedson o Nowton H, Rowcll; 
JI, s. R. Put·::iorur; lll, P. l\f. Dt'U[Jct·. 

Cu-rLE- I, Gusta\·o l\luniznga Vtwchi e Felix N!elo tkl llio. 

(1} Os ·nu.meros I, II e III corre&ponderão resp9cLlvu
mente ás delegacões dos governos, dos xiatrões e dos opern-
~lO!_.; , . . .. . . . d 

.~· 
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CHIN~,_ l, I,â.11gob Wa.ug e Yang Kwai. 
Co.LiOMBIA - I, Carlos Adolfo Urueta... . 
CUBA ~I. Cai-los Armenteros y Cadenas e Ft-ancisco Car...i. 

rera Justizi rr, Luiz Rosainz y de los R.eyes. . . 
DINAMARCA - I, S. N eumann e e. N. Bramsnaes; II, H ., 

:V cstesen; III, e, F. Madsen _, · . · · - -
EQUApOR- I, Rafael H_. Elizald-e e. Juan Oueva Garcia.., 
ESPANHA- I, ·visconde de Eza. -0 Adolfo Gonzales Posada; 

II; Alfonso· Sala; HI, Francisco Caballero. · , · 
FiNr.ANDIA- I, A~ H. Saastai.rrioinéil e Niilo A. Mannio; 

lI, Robert Lavouiue; III, Ma.tti Paa'sivuori. · . 
-' Fa.\.NÇ.1. ........, I, Al·thur Fontaine e M~ l..azard; II, Louis 
.Guérin; III, Léon Jouhaux... . . · 

Gl\!!:CtA- I, \João lSQfiauopoulos e Angelús Ski~opoulous;_ 
II, Euge~io ·Cauta.cuzcne; m, Tin:ioleão Lamprinopolos. 

GUATEMALA ~ I, ~:r·anciscc Sanchez La.tour e Ramon 
Bengoechea; II, Alfr-edo Pa.lomo. Rodriguez; III, Manoel Mo-'. 
:reno. · · · · 

-· HArrr - I, Carlos Mora-via. . 
lloLuNDA- l, Mo~s.· W. !:I . . Noicns e G. J. !Van Thienen1 

Il, J. A. ®· Vcrkade; III, ,Jan Oudegeest.. · . - . ,_, 
INotA _, I, Louis. James Xershaw e Atul Cha.ndra. C.lhatter· ... 

jee; ,II, Alexandre Robert.SiQn•M.u:rray~· III. Na.rayan Ma.lha.1'. 
Josh1 . . 

lNGL:\'fERJ\A-'- I, G. N. Barnes e · Malcolm D elevingnl}; II.11 
D.. S . Marjoril>anks; IIl, G .•. _R. Stu-art-liunnillS'. •. · · 

l'l'ALlA - I, barão Mayoi: déS ll?tlanoh~s e G. di Palma .Clas..; 
- t.lglione;_ Il.- E. :B~~ni; lU;· Gino_ .Bal~i. .. 

- JAPAo-....I, E1kfobl Kama'da e M1n.oru Oka; II, SaDJI. 
Muto; IlI, Uheí l\fasumoto.. , . 

NICAn.·\.GVA - !, Ramon $nrique:r. . 
NORU:&GA-I, Joban C~Jber.g ·e I; M •. Lunci; II, ' G. Pãus; 

. llI, J. Tcigen. · · 
PAN.-\M.Á-1, Jorge Luis Paredes e Frede1•ico Calvo; n,-

Jo:sé A. Zubieta; IlI, Andt-és Illoj.io .. 1". 
PAm.GU11'i:"-I, Manuel Gcmdra. 'e Arturo Camvos. 
PJr.l\8l/,. - I, Abdul Ali Kba.n e Ali ASghar Kkan .: 
PERú ....... I, Carlos Pr.~vos L e "Eduardo Hi·Q'Sinson : U, 'Vi-1 

cenle Gonzn!ez·;. íU-,,Victó1· A . Pujazon. . 
Pooo:NI.:\- I, ~'ra.ncis~ek Sok9.l e Josef Rymer; II, la'D Z~ 

gleniozny; llI, Edniund .Berna.towicz. . 
PQRTUOAL--José Barbosa; II. Alval'O de Laoerd~i IDt Al""' 

!redo Fi'aMO. · 
RUMANtA.- l, Co11Sf..antín ()i:ghidl\11 e Grogolre iMiohaesco. 
S. SALVAD01\- !, Salvador Sol. 
Sti:R'VIA-Slavko Y. Grouitcb o · LudcvU ' Pe1·itcb; ll; 

· Marko Baner; 111, Sveta Frantz . 
StÃO - I, :PTabbt. Ka'r;.vongiae e Chamindr Bhakdí. 
SUMlA-1, A. Erik. Sjõborg e R.~ G. Hal:tl"ed von Kocb• 

Xt B.i~@a~ yoll §ydQw; W. A..!. H.er~~ Liµdgv.\s~ .• ; . · . , 
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Sm::;~A - I, H~nz Sulzer e Het•manu Rü!enacht; II, Die
lrich Sohindlcr-; III, Conta.d Ilg. 

'fcHECO SLOVAQUl'.A - I, J. Sousek e Charles Spinka.; II, 
~'. Hodam!:; III, R. Ta.yerlee. 

·~ , Unuau.'.Y- I, Jacobo Varela ·e Hugo V. de Pena. 
·, VENEZUELA- 1, Santos A. · Dominici e Nicolas Velor:. 

Vom a. mesa. e é lido um projccto do S!'. Andrade Bezerra. . 
. . 

O Sr. Pre.iden:to - O projecto fica sobre a l\fesa até 
ulterior • •elibera.ção. 

Vem a mesa é lida e enviada as Cemmissões de Diploma.eia o 
Tratados e &pecial de Legislação Social a._~seguintc 

INDICAÇÃO 

N. iO - :l920 

O Sr. Pre•ldente - Está finda a. hora. destinada ao 
expedieote. 

v- O Sr. Nica.n.or Na.acim.eu."to (~)(pela ordem)-Sr. pre. 
sidente, ti·a.ta-se realmeutu de 0L·de1u, e é por isso que. occupo a. at
tenç.a.o da. Camara., fazendo-o rapidaruence, nos 10 minutos que & lei 
tolera. 

Sr. Presidente, to"los os jornaes de hoje tra;io.em noticias sobre a. 
situação do B1•asil o d& Argentina lia Confüroncia da Liga das Nações, 
e ahi se vcrific& que ã. t besa brasileira sustentada na Co 1ferencia de 
Uaya. palo geui~ do. Sr. Ruy Bllt'bosa e por deliberação •Jõ Governo 
Bal"lliiciro d :rigido naquelle momanto pelo Sr. Rio Branco, isto é, a 
tbcse da. crueldade das naç005 que, apresentada na conferencia deu 
ao Brai.11 uma stuaÇA•> priworJial como reprCl:ientando o pon$a.fuento 
mun iia.l de que n~o é a força mo.t~ia.I dos arn1amentos ou da.s 
victoriait occaslonaes, quG determina a situação de soberania dos 
povos ontl'o si. &'a these quo nos d6u gloria. e proveito, al
çando o r.u~1ne do Bras~ !lté ao~ po~tos c11lmla~ar.1tes . d:> res(leit~ hll
manó, to1 a.ba.ndonad:~ polo üoverno l:irasllo1ro actualmeme na 
Conforcncl& Gorai da Lig& •las Nações. E quaudo o dalega 1o argenei 10 
reeresentando O pans&montO h11mano doclat'à que a situação lfO paz 
umversiLl só pó.ie sar manthJa pela. re·m! ~o de to•las as naçi\e!l s11be
l'liuas d.J globo, a. sitnaçào do Br .. sil foi de retrabiruorHo, 11ermíttindo 
quo a. Hopubllca. Argontina, llel~ ~u egrcgio ~ illua~rei Ministro. ~u
nnsse & posi~ll de l6Jder rla poht1ca. mtor1iac1 rnal. no momento his
torko inte.rnacional que a.travessamos. ganllantlo influencia e dcstaquo 
de tal ordem que a.balou a. Liga. das Nações a.tô ~fundamentos . 

Não b& qaem tanba. a conscie'!cia do momento historico porq1tfl 
passa a. huaia.mdade, em ~ua.s asp1raçõo~ para. a pa.z, que nã.o tenr.~ 

c.-VoJ. XllJ ·~~ 
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desejo de vel" estab~1"~jrlo. conforme, alias, um dos i4 principioi. 
primodfaes fü•mado pelo Presí_dN1te Wilson, na. C 1nfe1•eneia da Paz, 
que_a egualdade ·as nações ~· l·eranas devn ~'1' positivarnent.e man
tida nos conven ios intE>rn1·cLOnaes. Ora, quando a Republic~a Arg0n
tina pel.1 a.cçii.o decisil a, dr~libl i!;ida. e iurfopendente, do sou g uverno, 
assume. 1·ssa. posiç:io dê dés:aque no mundo iuteiro, o govei·no da. Re
plahl;ca B1·a:::iloi.ra, tendo sol.Jrnro~to ás pcr::ionalidades cxtrao1dinarias 
como R:•ul Fer11an.les, a p. rsonalicfade trivi:i.lissima do Sr. Rodrigo 
Octavl.J.e n~o ten<io ponto dA vista nas quesrõell inrcrna&, determina. 
para o Bt·asil urua po~ição ~ecllndaria. u~a. Assem \)léa das ~a~®!?· 

O 811. PAULO DE FROl'l'tIN-V. Ex. permitta-me um aparte. A po
sição do-; rlois paize~ é iuteirarne11tA dirersa.. O B.rasíJ foi signatal'io 
do Tr~n1.no de "Versaille!'! e foi ;.Jlfado. A P.E'publi;a ArgeHtfoa. não foi 
nem alJiada, nem deu a sua assignatura ao Tratado. (Apoiadas) 

O Sn. N1CANOR NASCJMElltTO - Isso não a.Itera a questJ.o. <i illustre 
mini8tro da flepul.Jlicá Argentina no seu ~·mcmoriàl" á Liga. das Na
<iõcs, dedarou o seguinte :-A Ar2'1 o tina comparece á reunião da 

· A~sembl(•a com um programma definido, e propõe trez emendas que 
sã.o ta.e~ e taes. · 

A' Al'!lentina quanio toi convid~d~ p:ira insr~r ~o pacto da 
Liga das Nações, foi lb.e dito que era. permirti ia a alteração do pacto 
em seus rundawe_utos. Ahi tem V. Ex. a re:>?:>Sta. • 

0 S~. PAULO DE FEl,f)MTl!f--;Que_m é q~e o\l\~a. se~ã.o. a rn~ioria.? ora. t. A,1'.gentina flcom om mmor1a: consguintementa, não podiai alte
ra!• o pacto. (Muito bem). 

O SR .. NlC.\1'101\ N.&.scu1u1mo-Ni\o ficou em r!linoria. A questão nãt> 
to\ debati~ nem julgada. · · 

O. Sa. OSCAa So...a~A quasu.o foi debatida. 
OS•. N1CCAt'oa NASQ!Wl'to-A questAo foi adia9,&. 

ó, Sa. Oscla SoABu-E' uma íórma de deliber&ç~o. 
O Sa. NlCAl'(ol. ~ASCrR!m)-A q_uesUlo !oi meramente adiada. 
U11 92. DBPDTAoo-Ainda menos razão tinha a Argentina. pan 

sahlr. 
OS.. N1c.&ll'<m ~ASCili!El'U'~Não ostou d:indo roz:ao á Airgentina para 

$hlr: ~toa ac1·ent111tn o a sitnn.Ção do Brasil que, tan<io sldo quem 
16'fiinton, uo mundo, por occasi.1..0 da Conrerenc'la do. HM"I\, o com 
brl~bo eit~epclono.l, a qnes~fo 4ta. igu~l 1a~ . d.a.s soberanias, bo.le. por 
fal~ de dlrecç!" 11a soa polltlca externa, rehra.·se , reci:ia da sua. po
-SiÇló an1erior e roctJ~ no ponto do vista lntern.aoional. A Republlca 
dos'F.si.a ·os U11Mns 'do Brai-ll teve !!Qmpre, durante a gu rra, actui\yào 
séa;ielhanie á ~os Es~a.nos Uuidos d•l Ame1ioa do :'iorto. 

o Sa. PAuLo t>:rt Fam,nN-Esta não tem actnaçil.o nlgnma definida: 
o pra11iJente ~ctual ponsa de um modo, o presidente oloito pensa dtl 
~odo conc.ra.~10. .._ . 
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O Si\. NicANOR NA.scIM~To-A acçã.o do Brasil fol sempre de ac
cô:tdo com a acçã.o americana dar:iate a guerra.. 

O Sa. PAULO DE FnoNTm-Como póde haver accõrdo entre braoco 
e preto? 

O Sl\. N'ICANO:l.\ NASCThlENTO-Ha mulato, pelo menos .•• (Rúo). 
O Sn. PAULO DE Faotum-Sim, cas já é· mistura., nlo é accórdo. 

O SR. füCAil'OR NAsc:w~To-Queria deixar bem claro que nao po-
demos fugir á comparação entre as duas attitudes - a do represen
tante ai gentítto e a do repre!'ent~nte brasi1eiro. Ao passo que ore
presen lante argentino lança a que.ctão nrn xima da conferencia, que 
é a do principio basico da sua propria organização, e ~ lança de 
accôrdo com a tbeoria brasileira e com ei:~e gesto ('mnolga. im
mediatamente a atteoção do mundo, faz-~e leacfer de uma· dou~rina 
mundial. que é a. dcutriria de todos os pcnsadóres e de todos os in
ternacionalistas modernos, a e~e mesmo tf>mpo. a. acçã.o do repre· 
sentante do Bra$il se limita a ma.neiroso e gePtil, cbeio de duçor, 
com voz encantadora, propór, eomo questão suprema, que haja de 
dar ao Brasil · situaçllo primacial, que uma coroa. formosa. ;;eja col-. 
locada sobre a. fronte de Jean Jacques Rousseau .•• 

Este o parallelo e~tro as duas dekga~es, eatre seus directores. 

O Sn. ~úmucro DE LACRJIDA - E propoz· por causa de um livro 
muito h:ite~ote : uConfessions» ••• 

o Sl\. NtCAl'fOB NA.scnsErffO - PropOJI por causa do livro aCoofes-
siODS», diz o nobre deputado. . 

Eis a situação dos dois pov<>s: um marca a. Slla finalidade extraor
dinaria, pela direcc;ão do puls.o de um lrigoyen ••• 

OSJl. PAULO DE FllomN - O que ba é a di!f'erenÇ{lo entre o al
Jiado do sul e o germanop!Wo amêrio&no do sul. (Muito ~). 

o Sa. NICAl'fOll DO NASCIMMTO - Não ~isso que se dà. o raoto 
concreto é este: diante do gesto magnifico, admir.a.ver, masoulino, do 
representante argentino. que dellioca a posiçao da conrereocia, 
tendo 1ogo a segulr a µ.refosta do representante ao Canadà, quo quer 
a. dissolução da confere11c1a, a esse tempo a unlca aotuaç&o, a unica 
Jctlvldadti, a unica iniciativa do <lirector da doelega.ç&o brasileira h 
propllr uma corôa formosa para Jean Jacques RouSBe&u ••• 

O Sr. PAUt.o DE Fnorrntt - Foi proposta. antes, por uma. questão 
de gentileza, v. Ex. é muito injusto com o nosso Ulustre represen
tante, Dr. Rodrigo Octavio. (Apoiado&). 

O 8a. NxCANOI\ \IA!ICrMENTO - D('poisdisso, coutfoua.remos 11. f11.zet', 
nGSAA atz:on a. da co11roro11ciet. qm.\ annuuclei a.qlli quando se approvou 
o tro.tndo do Vo~illot'. contra o qi:al fui voto isolado •.• 

O Sn. l'AULO DE Fnoxrm. ·- Por isso está. ligado á. Argoutina, 
if.gora. (Risos). .. 
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O SR. NIC4NO\\ NAsci:1u;:Nro ~. V. Et. é quem està sendo injusto. 
Continúo a snstentar o ponto de vista. brasileiro, precisamente como 
sustentei na. hora da votaÇJ.o rio Tr<?.tado de Versailles. Acllo qne elle 
n1l.o resolveu a ques:ão mun•lial, nllo entrou · no amago rio;; problemas 
principa.es, ufto foi um tratado que tíves.-;e como conse~ucncia a. appli· 
caçã.o dos principios pelos quacs se bateram os a.!liados. 

O Sil.. PAüi.O DE FnoNTs~-Isso ficou 11ara a Liga. das Nações. 

O Sn. NJCANOR NAscrnEr.To-A Liga dM Nações, agora, justamentt'I 
qua.odo se. tem de constituir a de se organizar cm basas que cieveram 
~tar dn accôrdo com os fH•íMij'Jíos q11ê os alliados sustentat'am, a Liga 
d::.s Nações repalie a. proposta argentina. que representa. exactamenta 
o ponto de vista pelo qual os a.lliados daclm•aram que se batiam. 

OS. l\fAURICIO DF. LAc1mo.\-A verdade é esta: o Brasil approvoü 
com discroçã.o o tratado do P~r., na pa.rte rercrcnte apenas ;i. seus in
tereojses directos; mas o tratado de Paz é um só, e as obrigaçõos delle 
decorreates s<"í.o cm conjuocto. A a.ttitude da d~Iega.çào bra.sileil'a é 
relativa a.o cumprimento das obrigações iaternacionaês. 

O _Sn. N1cANOR NAscnmNro-Nesse tempo; boje, 11ão . 

O Sa. MAVR1c10 DE !.ACillVA-As obrigações em quo estamos ago1•a, 
são l'egld:is pelo documento que subscrevemos. A Argentina, na.o de
pendendo desse Tratado, ,po1·que foi nação mmtra, poJia e devia. p1·0-
por o que propoz; fica-lhe muito bem, e ao Brasil ficas.qe muito beru 
propol-o no ponto de vi;ita morá.!. mas. do ponto de vista intcrna.cio
cional, seria uma. deserção das obrigações que assumiu ao assignar o 
'fratado. (Apoiados). 

O Sa. NlcANQR. NASCCME:'\To-J{~ respondi a esse argumento, mos· 
trando á evidencia. que o con\'ite ás nações oontras, feito pela dire
eção da Liga das Nações, incluía a mo·1itica.çao do Pacto e .. de:;de que 
a Liga admittiu a roodilicaçllo do Pacto. nquelles que eomparccem i 
Liga podem propor 011 acceitar a moclificaçã.o do Pacto. 

Sr. Presiduute. na.o podia doixal' de mandar os mens cumpri
mentos •• • 

O SR. ~l.\Ul\Icro nE LACERDA - Ao go..,·erno argontiuo. quo é tão 
militarista. e capitalistico como os outrcs que subsc1·cveram o Tra
ta.do. 

· · O SR . NtCAi'íOR NAsc1:m::-1w- •· ~ .a o ·director da. dclogaçã.o -brasilei
ra, pelo gesto magmlico do propor a coroaç.n.o da estatua de Jea.11 
.lacques Kousseau. (11fitito bem; miitto bem). 

O Sr. B'a.ulo de Frou.t.iu. (º) - Pela ordem- Sr. Pre
sidente, :i.cti.bo d() rocubo1· um tolegramma do illuslro dit'ector da Es
cola do Engenha.i•ia. do C!ello Horí:.:ontc. cujo conhec1mcnto julgo ne
cessario dar á Caruara, anros da vota.çã.o das omomlas a.l'rescnta.das 
a.o Orç.amento da Ag1•icultura. 

( •) E:;tc d iscurso não foi rod::;to pel a ~1·ador. 
.. . 
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Esse telegramma é o seguinte: 
ccApprovac;ào cmenrla numPro 21} pareeer orçamento agri· 

C!iltura. vae prejndk:i.r completamente C'nsino escolas subven
c10na.das. C:o11vit>ia mesma dis11osiçã.o anno pnssarlO 'llle reser
va.va um terço pal!'amcoto mate1·i 11 gabinrtc. Estado aceua.l 
ensino teC'hnico p1•ofü!:ional não pennlete contar com 1.axas ma
tricula~ parr pagamento mesmo JH'qnena.s grati!i1 3çõcs profes
sores ~isto ~e!'eni aqnollas muito modicas além disso GovPrno 
exigin co1.tracto p. ofes~ores estrangeiro<: l'ujos ordenados sáo 
consideravc.is. Peço i11tervcnçào vossa excellencia afiir na.o ser 
appruvada emenda que de facto imporca não sel' concedid~ 
~mbveni;ão. Saudações cordeaes.-Arthur Guimarães». 

Tenho me manit~ta.do contra. a emenda. n. 20 por conhecer a~ 
consequencias a que Ellla ia -!:;ir kgar; mal<, agora, com o tel"gram
ma que arabo de ler, vejo que a. orientação que tomei é rigot'osa ... 
mente a do illustre director da Escola. do Engenbarfa de Bello Hori
zonte. espero que amauhã. o mesmo facto se dará com as demais es· 
<iol'1s subvencionadas entre as quaes está a de Porto Alegre. 

A di~posiQ1l.O orçamentaria do anno actual esta bclecicia a sub~ 
ven~ão de iOO contos de réis para fundaQãO dos cursos de chimica 
industrial e determinava. que naquellas escolas acima onnmeradas que 
não tinham o curso de chimica de que trata o n .i, o Governo exige esse 
para con~der a snbvençã.o, o contracto d~ dous professores do ebi
mica nos t;stados Unidos ou na Europa.. 

E' portanto, clarissimo que uma parte da subv~nçãô era da.da. 
para paga.monto do pessoal. exiginào-sc 11uo, quando não houvesse já 
profa,..,sores de chimica. industrial, se contratasse pessoal extran

. geiro. 

UM Sa. DEPUTADO - Isto já foi feito na Escola de Porto Alegre. 
O SR. PAULO DE Fno:'iTrN - Folgo cm saber que na Escola de 

Porto Alegra o facto se deu. 
Ol·a, ne~tas condições a riisposiçào da omonda. 20, mandando que 

os aux.ilios nã.o possam absoluta.monte ser destinados ao pagamento do 
pe.<1soal, infringe og1111\monto aquillo quo estava eseabelec.ido no orça
mento da despeza dGSte anno em que se dizo segainte: 

Art. 44 do orçamento da. despeza: 

uAs sullvonçõM n.S!lim <'Oncedidas só podera.o sor applicadas 
em despoznri do material indispensnvel ao funccion:i.mento dos 
in'ltitutos e cstabelocimelltos beneficia.dos, o até dóis te1·ços de 
sua ~arbn. total em pagamento do pessoal tecbnico, docente, e 
trabalhadores e operarias ompregados nos serviços encetados 
pelos mesmos iastitutos ou esl11bolccimentos». 

Não se trata, portanto. de uma meclf Ja nova. E' uma. medida es 
tndarla.; é uma medida quo faz parco da noSffi. ac·tual legblaçilo; é uma 
mediria da. qual decorrem resp:msabilidades era contractos, ou, quando 
ntto hnU\'6 cont.racto, detel"minada.s nas oundições estabelecidas entro 
os professores dos cursos para satisfação dos contractos celebrados 
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com o Minísterio da Agricultura. Corno. portanto, de um momento para 
outro, sr~ru ctar-lhes ao menos um prazó p:ira que provldoncl&1 S<~jam 
adopt;tda~ 110 sentido de poder maíltl.ilr os compromisso~ ussuwldos, se 
Y&e révogar" por completo n. medida? 

Estas CQnsiderações as raço e submetto á a.practo~ do lllui.-tre 
Relator do Otçarncnto la Agricultura que, éert11U1011to, 111nl tnrorm:a~o 
pelá Sêcretaria, <leu parecer faVõi'avel ·a esto. omonda 11, IO, som ver-1-
ftcf/f os inconvenientes graves qu~ vão advil• para. 11s ttubvonçoos já 
dadàs, e, como muito bem diz o Director da E.'!<lola. <lo Engonhnria de 
Bello Horizonte; J?Óde se traduzir na annulla~o da mOAmll s11bven-ção 
oom graüde detrimento P•Lra es.9es estabelaoírnon&oa do onslno. 

Era o que tinha a. d&.er (Muito bum; muUo brrn). 

· O Sr. Presidente - Vae-se pasear 4 ordem do dia, 
"(Pausa.) . · ; 

Compatécem mais os Srs. Arthur Collare11 Moreira; Fe
lll: Pacheco, Antonio Nogueira, Souza Castro, Dionysio Ban
tes, Bent9 de Miranda, Prado Lopes, Lyra Castro, Pires Re
bello, João Cabral, Armando Burtamaqul, Bermlno Barroso, 
Vicente Saboya, Thomaz Accioly, Freüertoo Borges. Joãa 
Elysiô, Eduardo Tavares, Gervasio .Fioravanll!, Alexandrino 
da Roeha, Pedro Corrêa, . Aristarcho Lopes, .Joll.o Menezes,.Oeo
da.to Maia, Lauro Villas Boa.s, Castro Rebelto, Alfredo Ruy, 
.Arlindo Leone, José Maria, Manoel MonJ11rdtm, · Antonio 
Aguirre, Heitor de Souza, Salles Filho. Raul Bo.rroso, Aze
vedo Sodré, Manoel Reis, BuarqUe de Nnzarélh, Ramiro 
Braga, José de l'tforaes, Mario de Paula, Mntta l\fnch'ldo, Ri
beiro J\mqueira, Francisco Valladares, Jollo Ponido, Senna : 
Figueiredo, José Bonifacio. Gomes timti, T..nmounlet Uodo

. fredo, Josino de Arau.io, Waldomíro de Mufllhllos, Alam:· 
Prata, Vaz de Mello. Bonnrat.o Alvês, Mello Frmnco, Ctnctnato 
Braga, Alborto Sarmento. CP.sar Verguefro. Prur111nte de Mo
nes :Filho, Veiga Mil:aniia, Rodrl~e~ Alves 'Fllh[> • . Pedro 
Costa., Abdon Baptista, Eugeaio . M:üller, Colilo B11yma, Oomer
Ci·ndo Ribas e J<>ão Simplieio (65). 

Deixam de comparecer · os Sra; AnnlbaJ do Tolrdo, Dor
val Porto, Monteiro de Souza. Abel Chermont, CflPrmont de 
Miran~a. Herculano -Parga, Luiz Dom!n!lll"S, ·jo91r Barreto, · 
Marinho de Andrade, Moreira da Rocha, Thomn:r: Cnvn.tcanti, 
Alberto Maranhão, Simeão I.eal, Billthmnr Porolrn, Gonzag-a 
'Maranhão, Ant<lnio Vicente, Arnaldo J=!Mt.oe, JoRfi de 'Mcllo. 
Natalicio Camboim, Alfredo de Maya, Luhi ~tlvo\rn, Mig'l.lcl 
Palmeira, Mendonça Martins, Rodrigues Dorín, Mnnoe>1 No~ 
bre, Pedro Lago.Octavio Mangabeira, Pires do Ciirvlllho. Leon
eio Galrão, Ubaldino de . Assis, Arlindo FrnitnRo, s:\{'nbrn Fi
lho, Tor~ato Moreira, Ubaldo Ramalhete, O<'!r.vin da Roch'> 
Miranda, A:rnr15m Furtnáo. Aristides Cair,.. Norlvnl d" Frl'!i
tas. José Tolentino, Macedo Ro:ires, Jo!io Gulmm·ffr"· Themis
tocles de Almeida, Francisco Marcondes, Rn\Jl Fernandes, 
Teixeira Brandão, .José Alves, José Gonçalves, Heroulano Ce-
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:~ar, Silveira Brum, Antonio Carlos, Emilio Jardím, Amer!co 
Lopes, Landulpho de rviagalhííes, Odilon de Andrade, Zoi-oàs
,tro Alvarenga, Antéro Bótelho Fausto Ferraz Francisco ·Pao
liello, Jayme Gomos, CWnillo Prates, Manoel Fulge,ncio, 
Edgardo do. Cunha, Raul Cardoso, Salles Junior, Barros Pen
teado, Eloy Cho.veS', Manoel Villaboim, Ramos Caiado, Ayres 
da Silva, Tullo .Jayme, Severie.no Marques, Costa Ma·rques, 
Ottoni Maciel, Lufa Xavier, Pereira de Oliveira, Evaristo 
Amaral, A Ub'llSto Pestana., Alcides Maya., Nabuco de Gouvêa, 
Flores da Cunha e Joaquim ·osodo {81). 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Prettldell.te - A lista da presença ancusa o 
comparecimento de 129 :::irs. Deputados. 

Va.c se proceder ás votações rias ma.terias que se acba.m sobre 
a. mesa e das constanr.es da ordem do dia. 

Peç8 aos nobres Deputados quo . occupem as suas cadeiras. 
(Pausa). 

Vão ser considerados objeoto tio doliberaça.o ya.rios projectos. 
São successivamente lidos e conslderil.dos ohjecto de delibera.çll.() 

os seguintes: 

fülabeleee a lotação do pdt11Joal das e1tagõe8 telegraphica8 d e 
quiriliJ c?aste 

Art. A lotação de pesooal d&S estações telegraphica~ de 
quinta· classe, em cidade ou villa, será de um encarrega.do e um 
estafeta. · 

§§ · Si a estaç:to for rollectora do duas ou mais est.açõt!S ct·e 
telegr:ipho ou telopbone, a lotaçào de pessoal comp:·ehenderá tamJ.icm 
mil auxiliar íle telcgraphista·. 

Ar~. As actnaes adjuntas, com mais de cinco a.nnos d~ servlç!> 
na rnparti((ào pas,ard.o a s01• telegra.phhit:i.;; ·le 5."' clas:;e,_ contm111t.n~o 
comu a.rljtmt>tas .(a.rr .• 268) as de meno~ temp.l d.e sarn;o e os prati
cantes habilitados nos termos do art. 3ii do r·~gulameuto. 

Art. Aos encarregados das esr.aqõos, pa.ra riespeza.s ne illum.i
nação. limr>eza : etc., das mesmas sera abonada u1na 1;upo1•1a;11c1a. 
v~rfavel coafol'me a categuria .ia cstHçào, de accô1'do com o para
grapho seguinte. 

S§ O enr.;1rreg-ado terâ m·msalmentc nas estaçõ .. 1s priJ)cipaes 
duzeutos mil réis (200:>); nas d.e i ... classe, iOOS; uas de 2,-, 50i; nas 
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de 3.tt., 40S; nas de 4.ª, 308; nas de 5.", de cidade ou villa, 25$ e na! 
demais, 1.5SOOO. 

Art. Será. considerado promovido, pa.l'a todos os etfeitos, a 
telegrapllista cbeíe, o telegrapbista de primeira. classe que for encar
regado de estaçã.o priucipal. 

Sala d.as Sessões, t de dezembro de 1920.:...... Albertina Drum
mond. 

l'ROJBCTO 

N. 653 -- rn20 

P7'ovi~encia sobre a pe7'cepção de 'Vencimentos iritegraes p<>» prti•f.e de 
offeciaes ref armados do Exercito · 

Art. Terá direlro A percept;a.o dos veRoimentos integraes o offi
ciaJ do E:iPl'Cito n.>formado ou que venha a reformar-se com mais de . 
25 &ooos de serdi;o e vinte de estaciooaweoto nu mesmo posto . 

.. -. Art. Bevogam-se as disposições em contra.rio. 

&la das sessões da Camara. 5 de dezambro de i920 - Albertino 
DnsfJUllOftd. 

PROJECTO 

N. 66G-t9;o 

Organiza a Commissão de Gensu.ra Cinematograpl'aic<i 

Art. i." Fica organizada. a Comroissã.o de Cen~ura. Cinematogra
pbic&, q\\e fün~cicma.rá. junto ao Ministerio do Interior e tem poi· fim 
encarregar-se de censul"3- dos fllms que rorem importados pelM diver
sas a.lili.ndegas do paiz e d.os que forem produzido~ no tordtorio na-
cion~J. · 

Art. 2.0 Nenl>om {Um cine111atographico. poderá ser oxhibidó ~m 
qualQnêt sano de projecção aberto ao publico, so:m qna á a.uctoridade 
local seja exb.ibido certificado da apprcvaçã.o pela Commissão de 
Censura. . 

Art. 3.0 &t:i commi!'São será. composta de tres a cinco membros, 
escolbilios .mtre as pes.c:oas de i·econhccida competencia em as!lumptos 
de arte. de pudagop;ia, do Iittétatura, nomeadas em commissão e de 
um secretario árehivista. 

Art. ~.0 Todos os fi.lms lev~dos á. Censura. pa.ga.rã.o dez réis por 
metro co1·rente e mais o sello fixo de dous mil réis por certificado. 

Paragrapbo unico. Ca.da. cópi;i. rleverâ ser acompanhada de um 
certificado, · · 
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Art. 5. 0 A C{lmmissão só poderá fanccionar com a prasenç.~ da 
maioria de seus mc~mbros, e de seus trabalhos de censura lavrar-se-á 
sempre um ter,mo co1·r~spomlente a cada film censnr:ido contendo o 
nome do fa.briCa.nte, o t·tulO na língua ol'igina.1, o titulo traduzi.io, o 
nnmero de metros de cada parte ot1 rõlos, o de metros que forem cor
ta.dos, a data. 0 o nome ào impo1·tador responsa.vel. 

Art. 6.º O estabelecimento de projecção que exhibir qualquer ft lm 
que não· tlilnh,1 sido previamente censurado pela. commissilo, é p~!isivel 
da pena de multa de duzentos a. quinhentos mil réis, podendo qualqner 
auctorida.de apprehender o film, remettendo-o para o archh·o da com
missã.o. 

Art. 7 .° Ficam isentos de pagamento de impostos os film1: desti 
na.dos á educaçã.o e instrucçao, importados pelos csta.belecimentos de 
ansaio. 

Art. 8. 0 Revogam-se as disposições e~ cont1'al'iO. 

Sala das se~st'•es, 2 de àezembro de 1920.-Deod.ato ~faia. 

Justificação 

O maravilhoso desenvolvimento do cinamatographo está., ha a.1~ 
guos annos, preoccupando a a.ttençã.o dos legisladores d e outros 
paizes. 
. Nos E5tadoa Unidos a cinematographia. é considerada. já. n. 5"' in-

dustria, pelo valor dos capilaes empregados e pelo gra.odc 11umcro de 
· operarios que occupa. 

As emprazas de producção de fi.lmi; rlispõem de formidavei.s studios; 
em que são dispendidos milhões de dollares. 

Na. Calif'ol'nia, a que boje muitos chamam de Filmlandia. ou Cinc~ 
landia, a industria do cinema. tem tnmado um in{'remento tão prodi
gioso que e~tá. cá.usando a cxtincçã.o da camphora na Ilha Formosa.. 

Accrescente-se ainda as industrias annexas, como o fabrico de 
/Ums vii gens, de r1.a.cbinas de proJeCV<1es, de a.pparelhos elecLricos, de 
camphora. syntectica, descober.a scientiâca motivada . pela necessi
dade, cada vez maior, de fabricação. e téL'-se-ha umà idéa do que é 
essa industria. aotualmente e das suas possibilidades, 

. Quanto ao tbeat.ro, tem sido este, da alguma sorte, prejudicado. 
O luxo, t•elativo conforto em Cel'tos salõe:.; de projm::ções ou exhibiçõcs, 
cujos especta.cnlos são accessiveis a todas as bolsn.s, determina ram ,a 
popula.riz11ção l"itpida desse divertimento. 

lsso t rouxe a popula.rirla·fe dos int<'rprete" das télas, a. ponto do 
nonbum a.ctor, por mais famoso qno fosse, conseguit• a nom0ada. cio 
uma Mal'ia Pkkford, de nm Dougl:is F:i.irbanks ou üe uma Bertini. 
Só na ~merica. .ro Norte existom perto dn trinta. mil cinem:i.s. 

Q11anto á vulgarizaçà.o das sciencias, é, com elteito, o .melhor vc
piculo de propaganda.. As igre,ia~ dos Estados Unidos. quor a. Evange-
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lica, quer a catholica, utilizam-se rlelle para substituit' o apostolado. 
Os films de propaganr1a. religiosa slo distrib11idos 'pelo mundo intei1·0. 
S~be-se .que actualmeute, uma etupréta filil1a a Bibll\ em a2 episo
d1os. 

Projecçôes de vistas de cida ies, usos e costumes, tra.ba.lhos ' de 
lavot1r~, a~tivi~ades industria.as, zoologia e botanica., a!rononiia. e 
pecuar1a, c11·urg1a, ernbriology~ micro-riuematogra phia., grandes tra.
pa.lhos m~canicos, ou re:·onstruc<;ôes bistorica.s de diverso~ perio los 
da bamamdade, etc. Já se ensina a. historia pela documentação cine-
matograpbica. · 

Emfim, o fiJm g11ardarã. para as gerações futul'a.s, melhor rio que 
nós guarda.mos das passadas, a. memoria dos nossos dias, viva e 
~nimada. 

Pódc muito bern vii• a. ser o jornal do futuro, mas, como toda. 
medalha tam o seu rever"SO ao lado de fi.lm8 iostructivos, a pparccem 
os i11c()nvenientes, desde a tra1iucçã.o da. Iegeuda em portnguez detes
tavel, até o aproveita.111ento da litt~ratura malsa. .Je~virtuando os 
íacr.os com o fim exclusivo do lucro. N.lo deixam tambem de sel' no
civoa á mociclade os que sugestionam pela atmoophora de lui.:o e ociosi- ' 
dade, os /Ums anti-patrioticos a os que propa.ita.m fal~a." i.!éa.s. 

Nos propnos &-ta.dos Unidos nào se pel'mitte as éxhibições dosfiJms 
que sugge">tionam ..:rimes, entreta.ato elles sã.o Ca.briados e xclusiva· 
mente para a exportaçao. , 

Na Suissa a censura divide os /Ums em tres categorias: 
:Iª, noéivos ou (condemnad0s); 
2ª, permittido a adül'°8 (os mênotes dê i6 annos não ~põâem 

a.ssistil'); 
3•, livre exhibiçao; . 
E assim, com poucas modalidade$, em quasi todos os paizes. 
A Argentina já está cogitaarto da regulamen:a.ç:to do assumpto. 
Na.o temos ainda no bom seu,ldo da pa.lav~·a, ceasura ciuemato-

gra.phica. 
A Policia que exerce essas attribui~ões, se bem que tenha evitado 

a. ex.hibiçã.o de films inconveuieotcs. não ;:ispõe, eutt-etanto, de um 
a.pparelho á altura. do de~énv~lvime11to do cineiua. 

No Riojá sll.o exhibidos trinta mil metros, mais 011 mellos, por 
semana ou sejam um miihio quinhentos e sessenta mil por anno. 
Ora. a tenda do impo~to de doz réis por cada mett•o co. t"~nte, dará. 
quinze contos e seiscentos Jllil réis. e.crescente a isso a imporLancia 
dos certificados e me parece um ta11to sufficiontc rara. a. gratificação 
de tres censora~ e o pagamento do secl'eta.rio al'cbivista. l'fla.s na.o é só 
o Rio que impot•ta filma. · 

A in.portancia nos E2tados poderá duplicar ou triplicai· essa 
somma.. 

Ern França. a. taxaçl.o é de cinco centimos por metro cor
l'onta. 

Na Italia a tau do censura, ora em dh:icuss::i.o é pouco mais. 
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Em .~umma precisamos sem per<la do tempo, cohibir os a.busos 
das exh1biçõos criminos:ts, immoraG.~ e extra.vagantes que só podem 
reverter em pr~juizo da noss:i jm·entuc!e. 
. Nesse sontllio li.os parmiltimos apresentar á Camara este pro-
Jecto. 

Sala das 503Sões, 2 da dezeml>ro de i920.-Dc·>dato Maia. 
Votação do requerimento n. 81, de :!. 920, do Sr. ~r.1,11t•ício de 

Lacerda.. pedindo a publicaç:lo dG um artigo do Cari·aio da Jranhã, 
reproduzindo conceito~ de D. Pedro 11. 

N: 8:1. 

. Requeiro que sejam publicanos no Diario do Congresso e nos 
Armae~, as palavras de Ped1·0 II, no exílio~ hoje dudas á pubiicidade 
pelo Correio da Manhã. 

Appro\•ado. 

DOCUME:fTO A QUE SE ltEFllllÉ O REQUERIMENTO SUPRA 

Foi com o cornçã.o transborrlando de trister.a e a alma. cheia de 
pezar mais amargo que Pedro li, o magna.nimo imperador , pnrti 11 na.
quella madrugada tragica rlc 17 de novc11.1bro, pat'a loug6 da patria, 
para a saudade, para o ex.ilio. 

Nunea, no estrangeiro, muito embora o seu eepir'ito mlo se pn~ 
dessr> conformai- com a. ingrati fa.o rios homens, os labios pronunciA
ram palavras em que s•1quer transparecesse o menoi· se.1timeato de 
odió ou Clõ t'evolta.. Ello foi sempre, ar.ima du tudo. um bom e um 
justo. Sabia perdoar. como sabia. amai· ao seu paiz, cujos fil hos oraru 
os sens irmão:;. os seus querido~. 

Agora que o~ sem; restos mnrtaes vão ser transJadridos para o Rio 
de Janeiro, cirl<lde do sou berço, em um:-:. h·'mcnage111 respeitosa. 
áquelle que com tauto patr.otismo serviu o B:r;i.sil por· meio sect1lo,. é 
interc.sc::ante rep1·o•iuzir a seguinte 011tr.•vista qnc sua magcstadc con
cedeu, Já em o~ilio, a um jul'llali-ta brasHeiro: 

- uEn desejavo. 'abcr so vossa 111ajcstado foi surprc>bcnrlido pola 
i·evol11ção, o so sempre acreditou na estabilidade d:. mquai·chia no 
Brasil? 

- No Brasil coisa alguma é cstu.vel. pois o ca.•·:~cter bras:iciro é 
mais ou menos voluvel, dc·segu.al, a1aantc de novid;Ldo e pr<>jlc11so a. 
fü.nt:i.sbs : tinha convicção profunda. do a l vc•nLo aa. Be pu blica. 111as 
semprE'I acreiitoi qun isio se •itwia. chpois da minha morlc ; j;~ porq t10 
eu era querido do.~ bra.siloiro3 0111 gnral, iâ pot·quo não 1no oppunha 
a. rofo1•111a do ocrat1c11 lo (1 pcci · :ilg-mna. exigi<i:i. p<'lo povo, e po1·
que jámais c~o11tr:~l'ioi :is t()11do11cia,; n:~cionaos. \Ia'l :l.('r1~d1t:'.l\'a q 1to 
era inl'a.llivGl o :i.·'ll'on•o du. Ropulili<'a, como acredito q11c denr t·o de 
,eiocueuta anuos mlo ll&\'crá mais uma moua.rohia no muudo. O fu-
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turo pel'tence indubita.velmente ao soeià.lismo. A tendencia da raça. 
humana. é procurar o seu bem-estar até encontrai-o. 

- Ent.r~o ·V. M. não acredita. na I"estaara.ção da. mona.rcbia no 
Brasil ? Lembrc-se"que neste seculCl já. houve na. Europa trcs restau
rações ; quem nos diz ciue não hav<lrá urn movimento qualquer 
no Brasil chamando de novo V. l\L ou sua filha para sentar-se no 
throno ! 

-Não acrecHto, não desejo. nem acho <'onveniente a. restauração 
da mona1"chia no Brasil, porqne isto iria. di\iidii- profundamente a. fa
milia brasileira, lançando o paiz em guerra. civil e rota.rdando o pro-
gt•esso por mais um seculo. · ·· 

E' verdade que neste seculo já houve tros restauraçOes n~ Eu 
ropa, mas i~to teve Jogar na. prirr.eira metade do ooculo, quando a 
sciencia. e a. democracia o.inda não era.m tão poderos.is. 

Veja. em . França, apezar da ferça do partido rnooarcbico e das 
surui tradiÇões bisioricas não foi possivel abalar a. republica. pa.i-la-
mentar. · 

O poder temporal do papa foi abolido, apezar de cons(>rvar elle 
fortes partida.rios 11a Fran~.a.. Italia., Hespanha, Belgica. e Allemanha, 
e ninguem pensa om restaurai-o . . 

As mona.rcbias absolutas foram derruba.das na lt.alia, Hespanba, 
e Pa.izes Baixos, e não passa pela. mente, a quem qnor que seja, res
taurai-a nesses paizes. 

A.s velhas mona.rchias ingleza, austríaca. e allemã. vão de dia. em 
dia fazendo concessões a.o radicalismo, a.té serem absorvidas por este, 
o que será. infallivelmente. 

O movimento republica.no no Brasil não foi pessoalmente contra 
mim, rna.s contra as instituições que eu personificava. 

FizP.ram a. Republica; só f:i.çO votosg>ax-a que se ma.atenha a fórma 
de· governo que os b.-a.sileiros quizcram f) que produza a íelicidade do 
Brasil. M:i.nrlaram-me embora, obedeci; baniram-me sem necessidade, 
submfltti-toe sem dizer uma. pa.la\•ra.; agora. se a.venham com os ele
mentos que teem. pois nem cu, nem mitiha filha 'llOltariamos ás posições 
cm que já nos achãmos. _ 

Qaanto a soberano estrangeiro no Brasil, nem se deve pensar 
nisso; os brasileiros tàl nrLo supportariam. 

- São verrlad~ira.s as razões dadas no Rio do Janeiro para jus
tificar .o movimento militn.l' que produziu a revolução de i5 de no
vembro? 

- Naq11élla (:p<ica. eu me achava mais ou menos doente e não to
mava parte'rnuito activa. no govoi-no do pniz. 

Assim ignoro as medidas de expediente quo o Governo havia to
l'lla.do. !\las asseguro quo jn.mnis com o meu as.~entlmonto se tomou no 
Brasil qualquor medida. violenta contra. os omoiaos do Exercito; sem
pre desejei quo os ministt·os da Guerra o Mai·inha fossern ruilitaros . 

Antos da minha ultima vlag('m á Europa . corno sobora.no, o mi
nistro falon-me em mandat• prondor 11111 ~enoral e q1m.tro officfoos su
periol'cs, dizendo que tinha os meios ell'cctivo.'> do fazet• cumpril• tal 
docisã.o, fl!'la qual respondia. o entto cllefe do Policia. da Cnpita.1, a qua 
ora. magistrado de rat·n energia e gra.nde ooragom. 
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Eu disse ao S1·. presidente do Conselho que, si o m inisterio não 
acbarn. outra 5oluçAo para. resolver a questão militar, eI'<L entn.o me
lhor passar a responsabilidade do podei' a outl'ns mãos. 

O actual chelc de Esta.do do Brasil mereceu sempre a minha maior 
estima e consideração ; fui eu <1ucm fil-o promover a. ma1·cchà.I e bem 
assim nomeal-o qua1·tel mestre genGral . 

Mais tarde lelllbl'ei a sua uomeaçiLO de ínspector dos corpos eh ci
dade do Rio de Janeir•' e de S. Paulo, e lembrei o seu nome para aju
dante ~eneral do Exercito, quando f;e reformou o muque7. da Gavea. 

· Peio actual ministro da lnstrucção Publica (Dr. Benjamin Cons
tant) tive sempre particular estim& e o m<\iOl' <\111·cço; nun ca. con~cn
ti que ó reti rassc111 da directo1·i:i do Instituto dos Cegos. àpc:i:ar do de
creto Maciel sobre as a.ccumulaçõcs, e dous dias antas da. i·cvolnçã.o de 
novembro por lembrança minha, para. attcndc1· a um pódido do Dr. 
B~mjami"ó Constant, o ministerio concedeu uma pensão a. uma !:.cuhora 
viuva, cunharia do mesmo. 

~Mas V. l\L era. accusado no Brasil de, em relação aos pai:-tidos, 
ter ce~a predílocçào pelo conservador, e como soberano cc-nstitucio
nal envolrnr-se demasiado nas miuudencias da administi·ação ? 

Sempre tratei de conservar-me neutro nas lutas partidari<1.Ss do 
paiz. · 

Só mudava da ministerio e de partido por verdadeira cxigcncia 
de opinião publica, pois sabia que uma mudança de politica 110 Bra~il 
era verdadeiro temporal que desabava. a.li , fazendo estragos de toda a 
sorte. 

Quanto á. minha intervenção nas coisas publicas, só tinha cm 
vista o bt'lrn publico e a causa da justiça e do direito. Cc1·taruente 
errei muitas vezes mas sempre estava de boa fé. Jamais afastei syste
maticamente do winisterio a quem quo1· que fosse, tendo conscot.ldó 
em que foswm meus conselheil'os cirladãOs que foram por vezas injus
tos e muito cruêis pa1·a minha familia. 

Assim, em certa occasiào, um 01•ganizado1· de minh;terio apresen
tou-mo para ministro da Guc1·ra um deputado que seodo militaL' o re
cebendo ordem do ir p<t1·a. a guerra do Pa1·a.guay llC<liu demissfio. do 
serviço do exercito para. não cumprir a ordem que recebera. 

Fiz ver ao organizador do gabinete que tal cidadão por aquillo 
nã.o tinha a prt~cisa força moral para presidir o exercito. 

· Minha obscrvaÇão foi acctlita e a pesso1 lembrada. não ont.rou 
para. o ministetio . 

Mais tardG outro oi·gaui;r.ador aind:i apl'csentou-me o mes1no 
nomo o para a me:.:ma pasta., fiz a mesma obsen·ação que produziu o 
mesmissimo erfcito; pela terceira \'ez o mesmo noinc mo foi apresen
tado e ainda para a. pasta <la Guerra, renovou-se a mcsm.a scena, 
mas o presidente do conseH10 tez quC'stiiO e.lesse nome e foi nomeado 
ministro quom clle muito bem CJUi?.. 

Nunca. tive COl'rilho e até !\ara. a escolha. de sonadore~ deixei do 
escolller a volbos 1mrvidores que mo can·ega.1·a111 quando 01: ora. 
cri~nça., para. attender a o 1·ocla.mo da vpinia.o pullli_ca. o pot• b~o .rui 
mwto censurado, apre~cntando-::ie como exemplo d<~ rnrnh•t mgratidu.o, 
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só haver escQlbido pàr:l senador um velho medico meu muito dédicado 
quanrio este entrou pel11 quarta. vez r.w lista. 

Os que me cemurava1n ue\·iam ter dito qut;) das tres T87.es foram 
escolhidos cidadã.os que valià.o mais intollcctual111ente e pelos servtÇos 
do que meu V'clbo medico. . · 

~unca. tive prot.ugl ios 6 tratei sempre de realçar <> meritQ e o 
valor proprio dos cidad1). ')S. 

A°::sim em ma~erià de concurso, sempre opinei para que os 
nomeá.nos fossem os classificados em pdmairo logar. ma.:; inclinavam 
diante da vontade forrr ai 'dos respons~vei:;:, que aram os ministros. 

Estes queria.m subvrdina.r tudo ás pequenas convenieucias pa.i'ti
darias, salvo nm ou oulro como o Sr. Saraiva, Zacbarias, ~ãidas e o 
Paula Souza que colloc:-1v11m acima de tudo a. causa da Ju.st•ça e do 
Direito que era o que cu queria. 

Para raze.r dar ga_ho ce causa a tars príncjpios, deixei pbr vezes 
do attender aos pedidv.~ da :;a~dosa. imperntriz e minha mulher, filhos 
genros e netos. 

- Mas os partidos politicos no Brasil vos eram sincéros? 
- Qual sinceros! 11nando estavam no poder tratavam o mais 

possivel de pôr-se de i;..:côrao commigo es(orçando-se até por a.dvinh:i.r 
os meos desejos, quando estavam fóra. do poder tm"navam~se dema
gC1go~, punham-se fóra da. constituiÇào e accusavam-me de todo o ma.1 
quo succsdia.... . 

Ainda me lembr.J de que muitas vezes contr~l"iei. a ministerios oo 
intéres8e dos partidc,., que representavam. . 

Assim, em 1.848, lmpugnei a proposta para chefe d.e policia da 
Capital do Brasil de um cidadão porque este pel'tencia. ª·º partido em 
op-oosiça.o. 

• Oe outra vez, tambam impugnei a. proposta de nm cbare de po
licia pa.ra a Ca.pita.l porque o proposto era irmão do ministro que o 
propunhn. 

Sempre me esforeéi pelo respeito da. constituição .. 
- Os ministros a. viola\'&m e se rlesculpavam para commigo attri~ 

buindo·me tudo ~uanto faziam. M&'3 afinal de contas vossa magnstade 
não tem queixa alguma do que se re~ clerrabando a monare!Jia? 

Não, pois penso que eis bra.sileiros devem ser governa.dos como 
éQtendam. 

Faço sempr~ votos pela feHcirla.de do Bra~il, e õ meu ··supremo e 
unico del:it>jo hoje el'& :- •.:aba.r, ~omo particular e esquecido, os meus 
dias no solo da patria; prcstiiria. obedhnc a,'i. ordem de cousas exis
tentes e nem pe~mitth-ia que na. minha. roda. se rallasse em política. 

Talvez que respira.ado o ar <la pa.tria. vivesse ainda algun:; annos, 
pois do contra.rio acabarei cm b!"oVe, victima da nostalgia quo está 
me oonsu mindo. 

Que peri~o póde haror pa.ra a. Rupublica, hoje firmada. da pre
sença de um \'0lho, 11ua:;i ,·:1~ setenta ani1os, que nà.o tera pretençl'.les 
de espceiê algum&? O docnto de banimento contt·a. mim e minlla 
{amilta. foi luxo do arbitrio do Governo P1·ovlsorio. . · 
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A nossa. entrovista íá Jurava ha·;ia. duas horas quando e medico 
de sua. m~ge~tade v.:io in~ei rompel~a. díicud<> que sua. magestade já 
tinba ··ana:_.o muito. 

O Si·. t>. Pedro ll lov<Lntou-se a.utomati<'anir.ntc, di7.ertdo que 
voltasse todos os dias se quizosse, me couce : cndo)ic1en~a. para pu
blica.r rrcs.sa com·ci·sa, CJmtanto que essa appareces:;e pl'imeir'amente 
nas rolha· americanas. 

E!s, pois, narrada tlelmente .a entrevist<i. que tivemos \!Oro o 
Sr. D. Pedro li. 

Nã.o teve uma pn~.wra de-. odio, de azedume e rc~antimcnto 
contra 0 que sn fez no 1.ra;;il depois fie f de no,·embro ile 1589; todos 
os seus votoo l.ã.O pela p•11.ndeza. de sna patria. e todo o seu desejo é 
morrer no Brasil. 

neci ·id•1 mente D. l'edro. simples particular, é màior que D. Pedro 
soberano. a sua estat1.r!I. moral se destacará de modo sensível para 
o historiador do fut11rv ontre os seus contemporanPo~; neste se ·ulo 
só e11cont amos como ello a grande figu1·a. do Carlc.s Alberto, quando, 
depois rio dc~ast1·e de N(lv::i.ra. abdicara e foi exba.Ja1· o ultimo suspfro 
em terra ext1·anha. 

O Sr. Pre!Siden1ie - Passe-se á.s \•otaçõcs constantes da. 
ordem do ·:ia.. 

Gootin\13.~0 da. votação do pro'ecto n. 337 e, de l92f), fixando a 
despeza d·1 Mini-tel'io da. Agrieultura, jndust:'ia. e Commercio para o 
exerririo de 192i ; com p:i recér da Com rui~~ão de Fina.r1ça.s sobre as 
exr.end ·s aprésentada!\ (emenda n. 20 da. CommissJ.o o seguintes) {3*' 
discussão) ; 

ôRÇAME~TO DA AGRICULTURA 

o sr-. Pre•ideote - Vou submettt>r' a. votos a seguinte 
emen ;:1 n. iO; da. Commis.sã.o. cuja. votaçacr~ fi~oo ínterl'ornpida. na. 
seli.Sll.o de 4. do corrente: 

ErMnàâ n. 20 

No projecto, a.ccra!Centé-SO: art. ?>0 : 
~ . 

. Os a11xilios con.cerlidos na verba. 22ª, consign:i.çtlo D, só ser.topa.
gos depoi,; de 1.'0rnprovaçi\o, peran~e o \liuistnrlo da i\gricnltura, de 
sua natureza. de -institutos de ensino agronomico 011 veterina!'io, 
tecbnjco-protlssional, 011 comme•'Oial. 011 d•• serem eshbelecimeutos 
agrirolas, de l'rea.çitrt, de ca.tcuhese 011 ir1<i11st1•ia.es. Os que já tivet"eiu 
recebido subve11<;ões oli a11xilios no oxercido passa: lo ou nos anterio
res, nào podm•,io receber as novas s11bver1<10es sem que tenham pre
stado cont.11s da applie&çi\o da u!ti111a, a,i·csl;l1rtantio 1·ela. torio dos sel'
'Vi<ios 1·e11 Uzn los no anno pr<we ~ente e d\)1·.umenta-;ão de todas suas 
desJ>e7.as. App1·ovada. pelo ~hnhtorio da A;ricllltux-a a pre~taçao d() 
oontas, será. <>rdenado o pagamento da nora subvençao om pre.s&aÇOeit 
1.fimestrao• 011 5(1JDestraet, ou de Qma. só vez, a Ju.izo do Ministro.» 
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e} Officina. (duas horas por dia)1 
M<>ntagom. dv.srnonta~em e ~ tustae:em de apparelbos mecanicos 

simples rvehicnlo~, rodas, macninas agricolas, moinhos. siinples, ta
lhas, ~rilh1Js, ek.) . 

'Segnn'"lo periodo (tres mezes) 

a) Aulas (nma hora por dill): 

f. Mecanh':t geral ele "entar. . 
.2 ~ Elementos de ma ·hina~ e orgi.os de transmisssão (eixos, inia-

caes, polias, engronal!nns, corre!as. C3bos, etc.}. 
Duas h.:lra..; Pol" Sé nl\ ia: 
3. Oesmho (esboço,;) de peças de machinas. 

b) Officina (qnatro ho:as por lia.) : 

· Co1l'in11a((àO dos t ra l .alhos m<lcanicos manuaes, tra.balbo nas ma-
~hinas, ferra1nentas (plaiuas, torn'os; etc.). · · 

e) omcina. ( lua.s noras por dia): 
Montagem, ilflsmontag(lm e ainstagem de macbinas. de traosniis

sões, d1ver~as. E~tudos <l .. s desen i1os e pia.atas. 
Terceiro pec'iodo (tri>s mezas) 

a) Aulas {uma hora por dia): 
i. Mecanica. applicada 

tbermodyn:i.mica. 
2. Gera.uores ,fo vapor. 

(arplioaç10 . ã vabiculos, 
niUaS)· 

elemeata.r, primeira. parte; n~ões de 

?.fotoi·es a vapor e motores de e~plosã.o 
tracÇào; la.voura a .industrias coo-

Doas horas por samana: 

3. Appa.r.,l'l04 pnra vririftClÇ~O de fnnccionamento de motores, 
seu usJ. fu11cciona.mento. ( 1la..1ometros, otc.) , 

l>) Officina: machinas (.ici:i horas por dia} : 
Montagem, <h:~montagem e aju.;tagern de r.JlOtores a. vapor e de 

exploino. Fuuooiona. ol\11tl) noranal e runccionamento defeituoso. 
Estudi> dos descnhó.s e pla.ntas. 

Jnarto periodo (t~es ~e;:es) 

a) Aula'! (uma hora pol' dia): 
t. MG('anica appllc.\da element.ar, iiegundn. 'parte; n,o~os du 

bydraulica e hy:il'O 1yna nica. 
2 •. \lotore11 hy rattlico~ e bomba•Hu-ietes. 
3 • . \pp 1r1\lh.o:i o ma.cama..; alet~triuo.;. olo<;Oos de eleetro technica. 

Funcd 111.,meuw de 1m>to1•es o ger11dJ1·ei; eloctL"1cos, domoust1·aç6es 
pra.tiuas. 
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b) Officina.: macbinas (seis horas pOI' dia): 
Monta:;!,'em. desmontagem é a.i usta.gcrn rle motores bydra.ulicos e 

bombas. Fonccionamento normal o fuaccionamento defeituoso. 
Estudo de desenhos e plantas. 

Terceiro "='quarto período - Continuam os trabalhos mecanieos 
manuaes e nas machinas ferra.mentas de aecôrdo com a. neqissidade 
da. officina de machioas. 

sÉcuNOO ANNO (NOVE HEIES) 

Cur10 complementar 

a) Aulas (urna hora por dia): 

Complementos de motores thermico~. mar.llin:i.s a vapor especiaes, 
locomotivas. motol"es a alco, keroze11e, etc., moto"es a gaz, niotores 
de automovds e de ma1·hinas agr'ico\as. Methodos para verifir.nção de 
potencia, gasto de cornbustivel a rendímêuto de motores tbermicos . 

· Uma hont por semaoa: 

2. Processos de rundiç'\o do fP.rro, bronze, etc. Processos de sol
dagem , de ui o 1'.lHtl'a.~.io pratica.. 

Du3S hora5 por semana.: 
3. De!;'onho de machina.s. 

b) Offidna mecanica e de ma.chioas (seis e sete horas 
por dia}: 

Construcçã.o, rerorma, concerto e ajustamento de divursDil mo
tores thcrmicos, ea~ios. Assentamento. 

e) Visitas: 

A imtallai;ões fodusllriaes de motores thermicos. 

Segundo periodo (cinco mezes) 

a) Aulas (ama hora por dia) : 

i. Complementos de motores hydrau\icos e bombas, diversos 
motores hyrlr:-..nlicos o bombiis especia:!s. Methodos para. verifica.çã.o 
de pote111,;ia e 1•on limanto do ma.china~ lly•iranlicas. 

2. Appa.rellla.gem clcctrica. de 1isl11a.; gera.doras ; fuucciomr.
monto. 

3. 'la.chinM ê~pndacs divct'SaH de benoficirim ~'nto de p1•11fl11~tos 
agrkolas, IL!\.~Cllfat110HtO, fu11ccivn1i,ruer1to, rr'OdtH:~;\O. f:111>hr rl;i S nn' 
t.:!ünas. ' 
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b) Offic'n1a m"eaoica. e de ma.chinas (seis e sete hora.s 
por dia): 

Cónstrl!cção. reforma, concerto e ajustamento cm connexão com 
machinas ele!ltricas. Ensaios. Assent?.mento. 

e) Visit:i.s : 

A in,;ta.ll&Çõei hydro-mecanica.s e hydro-electric~s. 
O Sr. ~reslde11.'te - Vou ,sabmetter a voto;; as emeadas 

otrerecijas pelos Srs. deputados. 

Votação da seguinte emenda: 

N. 1. 

Emenda á verba 3"' - Material - da proposta 
Consig_na.ç1i.o terceira: 
Depois das pala vr~s : «· ••• Belém do Pará ... )) , accrescen tl'-se : 

11: • •• e da do Esta.do da. Bahia. •.. >1 O mais C()'.DO está.. 
Onde ;;e diz: « ••• com o Governo do Esta. i o n. diga-se: (C ••• com o,; 

respectivos Governo:; cstadua.es». - R:iul Alves. 
Approvada. 
Rejeitada a emenda. n. 1 A. 

Votação da. seguinto etnend;i, : 

N.2 

Desta.que-se da. verba. H"' - Servi~e> da. ln·iustl'i:i. Pa.storil - Ma
teria.l - lettra e. item VUI. a qua.t1tia. do 4:80JS. e a.ccre3cenle-se, 
na mesma. verba. - Pe53oal - item Vil (Esta~5es de m'lnta.). pa.t·a 
provar a.05 ve·1cimentos rio e'1Cil.rraga.do da. ~t.:L~ã.o de mo11ta. da. Ca
eboeira {:\farajó, EsLad\l do Pará), c!'ea.da. por p<>rta.ria de 28 de agosto 
de 1929. d.e a.ceót·do com o decroco n. 3. ou, de .t, do maio de 1.918. 
- Bento :\lit'anda.. 

Approvada.. 
Rejeita1ia. a. emenda n. 3. 
Votaçã.o d~ seguinte emenda 

Desta.que-se da verba ·H·ª - .Serviço do I11rlustria Pastoril - tn í'
teria.1, lettra. e, ite!m VIII, a q ua.n tia da 4.5 : OOOS. para. & fun :i.\ç11.o d ;, 

· ostaçao de mo(1ta da. Cacho ii.-a •fat·a.jó, E3t!l io do Parú., c.·oada•p)t' 
porta.ria de 28 de agosto do i92J, do accckt.io corn o decroto n. 3.0H, 
dr 4 àa maio de Hl!8.- Bertto de .Uirond«.. 
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O Sr. Presideu.e;e - A esta. emenda. a. Comrnissa.o õtfe
receu o seguinte 

Substitutivo 

A' verba. i.4-ª - Servi<ú de lnd1;stl'ia Pastoril - material, VIJJ, 
lettra e, depois das palavra<: <cEst:J.do do P:i.ráu, accresccmtr:!~ esta.s: 
(<sendo ~5: OOUS par.1. fundação e custeio da. estação de Cachoeira já. 
creada». 

Approvado o referido subtitutivo da Commissão, ficando preja
dicada. a emenda n. 4. 

Vota.çã.Q da. segui11te emenda. 

N. 5 
Art :l0 

- Verba i4ª: 
Onde se diz «de tres contos a 40:000S, na consignação VII, etc.», 

accresceute-se as palavras de avicultura as seguintes: cte á primeira. 
exposição' nacional d~ a pi('.u)t ura" . -João Simplicio. 

O Sr. Prell!liden'te - A esta. emenda a Commi!&o oft'e
receu o seguinte 

Substitutivo 

A' verba 14, material, VII, supprimam-se as palavras desde <<De•· 
tacados» até uaviculturan, constantes do p:ojecto, redigindo-se a sub· 
coosigna.çã.o VII assim: · 
Aux\lios p:ira a. realiza.11ã.o de exposi~ões "gi-icolas 

ou agro-pecua.rias, indastriaes e feiras e para. 
premios ao re:;pectivos concurrentPs .r~rvados 
até ~o:ooos para. as de avicultura e atê 10:000$ 
para as de apic:uJt,.ra, de·iazin io-se a usomma. 
necessaria. á conclnsã.o dos pavilhões>>, etc., 
o mais como na. proposta ••• , • • • • . • • • • • • . • • • • • 4SO: OO.OSOOO 

Approvado o referido substitutivo da Commissã.o, ficando preju-
dicada a e1uenda n . 5 . 

Votaçil.o da. seguinte emenda 

N.~ 

Verba 145 • 

Pelo pncesso praticado na. Industri:i. Pastoril, o Governo, dentro 
da. respectiva. verba, provideociai·â no sentido de nas ínspaotorias dos 
Estarios ser tambem prepal"ada, o sôro, anti-a.phtoso, a.tiro de Sõl' 
distribuido nas zonas eontaminadas.-Estcicfo Coimbra 
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O Sr. Pre11idea 'te - A esta. emenda a. Cama.ta olfera-
reu o seguinte · 

StmsTITUTIVO 

A Commissão acceita a emnnrla, para sei- addita.da. como lettra. 
e ás do art. 2° do projecto, redigida assim : 

« e) a provirlenci11.r ~o sentido· de, aas inspectoriM dos Estados, 
ser t.ambem preparado sôro anti-aphtoso, a.fim de ser utiliza.do nas 
zon ... s oootaminal,aS». 

Approvado o rofcrido sub;;titutivo da cornmimo, ficando preju
dicada. a emenda n. 6. 

Vota.çao da seguinte emenda: · 

N. 7 

Ao art. 2", letra a, do projecto n. 337 B, de i 920, onde se lê 
«no citado a.rt. 28, n. Xll·• acc.rescente-sc: sobre o capital effectiva
mente empregado não iuferior a dous mil conto•. O ma.is como está 
na. lei. 

O sr. Preidden.t.e....., A esta emenda a. coromiSsão offe
rooe o iiegulnte 

S111!STlTUTIVO 

. A Commissão a.cceita a sugg03ta.o contida na emenda. Propõe, 
porém, sobre o assumpto a. emenda seguinte éni substitliiçli.o de toda. 
a lettra a, do art. 2° do projecto: 

a) a conceder às fabricas de artefactos de borracha que dentro 
de trcs annos se fundarem etn qualquer ponto do· territorio nacional e 
que emp ·eguem exclusivamenle borracha e:<t1·ahi la no Brasil, além 
dos fa\'OrP.s oonsta.ntes da h~i n. :l. 5io3 :\ , de 5 d·~ ia.n.oiro de i9i2, e 
do tiecreto n. 9.5:H,· rle t7 de abl'il de i'.H2, ga.ra.nt :a d3 juros, du
ra11te tres annos, do ô °lo à.I) anno sobre o Cfl.pita.l ,itfoctiva.men ·e em
pr~gado, n~. !) inferior a. do.us mil oem superior a de~ rnil contos de 
réis, para. cada fabL'ica, podendo instituir um Jft"U uio 1fo a.ui.uaça.o 
para ca.d11. uma até o ma.lCltno de 500: 000$, corrospondRnte a não 
mais :ie cinco por cento ::>obre ,, cap .t:1l empreg:1 io. premio a. sar es
ta.bele\•ido e1n co11tnm;lla.~ ·10 da .::·1pacida·ie .te profooç \.o da. usina. no 
seu prirooiro a.nno de filnccionam ento. Para os ti is ieste arti!:'O, con
sirleram-s1J- ta.cnbem como fun ia.i;a.o as novas am1lliaçõus de u:>ioas iú. 
inaugurad:i.s. ampliações em que seja déspa1i lido ilovo capital nos 
limites allu lidos ; 

b) a o:mce ler isenção de direitos de importação ae usinas da 
beneffoiamauto da bar racha. 

. A[lprovado o reretido s11bstitutivo da. Camara, ficaudo prajudi-
cad& a emoada. n. 7. · 
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Votaçito da. seguinte emco<la 

N.8 
Verba 22; 

·Accrosceote-se: onde convier: 
Dentro i'la ve1·b::i. estabel~dda. auxilio id"'ntico ao que ora se con

cedi' aos alutnnos titnl ados pelas e~co!as de :i.si;ric'lltt1Ja., ve-ta:foaria e 
c_!ii!11ica, s~1bv··nciori::das pelo• governos d3 Uni to, E°:5b.do:> Oll muni
ctp1os. sera. dado aos titu l.1. lns pelas e-colas cong •nores, flllG n i.o go
zat•dr rte subvCll'(<\O. m.iutt>nllam cursos equivalentes. e ro~istre no 
Mim. sterio..da Ag;licultl1ra s311s p··ogra.1U111as e eit.ar.ur.os, Sllllmctteudo: 
se âs p ·esc1ipc;oes reg11lame11tara:;.-Estar,io c.1imbra. 

O S:r. Presidente- A esta emenda a Caniurii. ofrereceu 
o seguinte substitutirn: 

A' verba 2~~- Subvençõ~ e auxilios, numerâ'ias poralgarh;mos 
romano:,; a..: consignações da propo.;ta {I, U, Ili e lV), ac.-re-cente-se 
as cinco augmc.:ntadas pelo proJ0eto (V, VI, \'H; Vllr e IX). ancres
cantando-se á consi1Enaçà.o I depois lns palavras i.neste 1oinisterio» a~ 
.seguintes. que, embora na.o gosa11do de subvc-m~i\o, ma.ntenha.m cur
sos equivalentes, e snbmeLtam-se ás pre.-cripções regulamentares, o 
mais como na proposta. 

A pptovado 0111 3* discussã.o e enviado ú. Commi~s~o d e Fina.a((as 
para l'e iacçà.o fia ai o projecto n. 337 B, d;, i9.2il ( utça.mento da. 
Agricultura). 

O Sr. Oioci.na.i>o Braga. (Pela. oràem)....:.Requel'. o 
obtem ·fo>p.cmsa de im1•1Vss i. 1 da re :ac~.1.Lt liaal do prJjecto n- 337 D, 
de i 920, afim de ser immedia.tamente vo~ada. 

E' lida e, sem observações, app.·ovada a seguinte 

:REDACÇÃO 

N. 337 D - i92ij 

R.cdacc;iío 'fi,nal do proiecto n. 337, de 19~1, rr1e fi,Ta a derpeza elo 
Jl:inísterió da. J.tJri•uttura, Inàus.ria e Comm:UJio par-aoe.tidrci~o 
de 19!ll. 

1 

O Congresso Nacional decreta 
Art. fº O P1•esidente da Republica é autoriza.do a d_espMdel" no 

exercicio ·io HJ2l, pelo ~finis~.!'lrio da. A.g:·icultura, lndas:::ría e Com
me ·cio, com os serviços dos.l!'naJ.o·: na..,;segninle;; verb<i::i, a quantia do 
862:ô80;BJ2, uuro, e ~\i.:.?5i:o:l8.;t:S,.i, pa.pel. 

:1 - ::iECl\Kr,,R!A Dlli EsrADO : 

·Feitas as seguintes modifica
çôes á. proposta: A' verba. 

Ol&rO 
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de Mataria.l, 2º - Sub-con
i;ign<tção u;irfu::os de ex
pediente, etc.-,, augmen- • 
tada. de :10: OOOS, papel ; 
idem, 3". Sub-consignação 
«Publica~ \o do relatorfo. 
etc.• augmenhda de ré.is 
4;000J, papel; idem i"", 
Sub-consignação, «publi
eaçt() ~ alma.nack, etc." 
a.ugmentad:l de 20 103 pa· 
pel; idem, ô ... Sub-coo
signaçilo ((conservação e 
custeio, etc.» a.ugmentada. 
dé 2:000$, papel. Augruen
tada. de 730S no c<Mate
r i a l » , sub-consignação 
«Fa.rd.imentos dos corre:os 
() continuos, etc,n, a.ccres
centando-se aos dizeres da 
sub-consignoção as pala
vras «elevadas as mesmas 
dia.rias a 25,,00 ••••••••.. , 

2 - ~011'.. CONTL\crADO: 

Augmentada. de 1s:90JSOOO ••• 

3 - Snv1ço n1: rovoum::.TO : 

Com essas morUficai;ões : ' A' 
Ma.têtial, 5ª, Sub-COnsigna.
ção 11Fuodação e custeio, 
etc.,, dlminu da de .réis 
200:0008. papel. Au<'.'men
tada de 46: 440$ para paga
mento de mais um d.i-
1•ector. um medico, um 
auxiliar' agronomo, um es
criptil.rario, um eMno•no
alrnoxarire, u t pharma
ceatic'.>, um instructor, um 
porteiro-continuo, d o u s 
inspect.ores de alumnos ~ 
seis guardas vigilante~ ne
cessarios para. o Pa.t.rona~ 
«Barão de Lucen&•, no Es
tado de Pernambuco. crna
do pelo deê ·eto n. :U..275, 
de 28 de .iunho de 1~20. 

876:829$000 

278:000SOOO 
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Augmentada de 600;0001' para 
fundação e custeio de um 
patronato agricola e m 
cada um dos mnnicipios 
de ' Tberezina, Piauby ; 
Senador Pom pen, Ceará. ; 
Garanhus, Perna.mbu<'o ; 
Taquarntinga, S. Pauio ; 
Jaboticaba.l, S. Paulo. ü 
Pelotas, Rio Grando do 
Sul. send() mo: ooos para. 
cada. um, a fnoda.r...ge o 
de Ga.ranhuns e m im
movel que a.li já possua o 
Governo Federal, e nas 
outras localidades em im
moveis ruraes, adequados 
e doados á. Uoião para este 
tim especial; pelos Gover
nos do Estado. ou do ma~ 
nicipio, ou por particula
res, sendo a d"l"Çl\O revo
ga.v~l sem ind~mm:z:u;ão 
de be•ufeit r a.'i con~trui
da.o;, caso ucnt o de tres 
:tono o pilt•· nato não 
sà.iã in' a lJado, o 1 s ·ja 
sopprim:d com men s de 
1.,~ a o , d ~ elf~ctivo func
c;ooamen o. 

Accrcscentadas na sub-con
signação VI, do Material , 
depois da palavra tcBa.na
neirasn, as pala v r:?.s "Ba
rão de Lucena» ; depois 
das p!llavras ccl'as~ Qlla
tro» (Campos Salles). as 
palavras "ª Muzambiobo»; 
e depois das palavras «25 
de julho de i9i9», a.s pa
lavra.r; t(e de 2~ e 2a de 

. outob,•o de t92.0.>) 
Aceresoenta.da.s na sub-con

signaçao l (Directoria e Oe
pendenciasj, do Material, 
depois da palit. vra. «ti."ans
portes~, as palavras «con
ducção do pes.soal,.; e de
pois das palavras c1acqui-

Papel 

68f. 
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sição de fardamento para. 
o contin110 e serventesie, 
as pal:wras «á razão de 
aoas para cada um, an
nualmenta. 

Substitvi<ias na sub-consi11:na.
çã.o II (Custeio da Hospe- . 
daria de lmn1igrantes da 
Ilha das Flôl'és). do Mate
rial. M p:i.la vras «pa
gamento de opel'arios e 
trabalhadores, até o ma
ximo de 15, <'Om sa.larios 
de 60S a i50$•. pelas se
guintes: cr:>em augmento 
global dessa aub·Cõnsi1ma
çã.o : - operarios e tr. ba
lhado1-es, até o rnax.imo de 
25, .com sala.rios de 90$ :i 
2.W,)000». 

Accrescentadas na. sub-consi
!<'na.ção III, do Material, · 
depois d:i.s palav1·as e< Belém 
do l'&rá11, as pa.la\'tas «e 
da. do E 'tado da Bahia». 

Sabstituidas, nesta mesma sub- , 
consignação. as palavras 
1ccom o govêtno do Es
tado», pelas seguintes : 
«com os respectivos go
vernos esta•1ua.8Sb. 

PapS 

No Pessoal, accrescentadas, no 
n. IV, depois das palavras 
«Nucleos coloniacs>, as se
guintes : «e centros agri-
<:0las>1 •••••••••• •.. • . • • • • • 4" 982: ososcioo 

.&: - JuDtM Bou.mr.o : 

Modifi.·ada as .. im : A ~foterial, 
3•, -.ub ·o si naçao cc 'i .... 
rias a u as de custo, 0 ·rc.>1 
ditninui a de O: •u , pa
P l; idem, 5 ', su I>- on .. i
g •. a..,A.t. t<sm.1 rioa d , g11ar
das, ··te.• sup riinida~ as 
pata.\' • 8.S · do refu1ç1 11U'l 
lbe puder ser ooui:udl .. o 
1J31& yerba. il:là ••••••••••• Uô:320$000 i:7';'8$0QO 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 28/0912015 15: 12+ Página 266 de ~5 

SESSÃO ElM: 6 DE DEZE:MBRO DE 192D 

5 - SBRVTC' DE AGRICULTURA Pu
TlGA: 

Substituida esta yerba, pela 
verba «Serviço de In~pe
cçao e Fom ·:ito Ag1•1col.1s'> 
con1 a seguinte descr1mi
na.ção : 

&83 



Natureza da despeza 

VERBA !íª 
Serviço de ln3pecçâo e Fomento Agricolas 

(Dec. n. 1.4.:l84, de 26 de maio de 1920) 

Pessoal 
I - Directoria : 

1. director ••..........•..•.................. 
2 chefes do secção .•......................... 
4 ajudantes de 1 • classe ..................... . 
6 ajudanies de 2• élasse .......•.......•...... 
4 primeiros officiaes ............ · .•........... 
4 segundos officiaes .............•........•... 
1 archivista ..................... , ..•........ 
1 desenhista lithographo ......•............... 

12:000$000 
8:000$000 
6:000$000 
5:600$000 
5:600$000 
4:000$000 
5:600$000 
4:000$000 
3:200$000 
2:400$000 

6:000$000 
4:000$000 
3:200$000 
2:800$000 
2:800$000 
2:0003000 
2:800$000 
2:000$000 
1 :000$000 
1.:200$000 

Consolidada 
Papel 

i8:000SOOO 
24:000$000 
38:400$000 
50:40l•SOOO 
33:900$000 
2L 00 )$000 

8:4005000 
6:000$000 

28:8005000 
21.:GOOSOOO 

6 terceiros officiaes ......•................... 
6 escreventes dactylographos ............••... 
1 enca1:regado de distribuição de plantas e se-

mentes.. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. • . . .. .. . . 3: 200$000 1 : 600$000 4: 800$000 
2 auxiliares no trabalbo de defesa agricola..... 3 :200$000 1: 600$000 9: 6000000 
1 alnoi{arife. . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 4: 000$000 2: 000$000 6: 000$000 
1 ajudante de almoxarife .........•...... :.... 2: 000$000 1: 000$000 :l: 000$000 
4 auxiliares de distribuição de plantas e sementes 2!400$000 1: 200$000 14 :4005000 
1 despachante............................... 3:200$000 1 :600$000 4:800$000 
1 mechanico. . . . . . . . .. . . .. . . . .. .. . . . . .. . . . • . . 3: 0008000 J: 800$000 5: 400$000 
1 arador.................................... 2:400$000 1:200$000 3:600$000 
1 porteiro .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . . .. .. .. 2: 4005000 i: 200$000 3; 600$000 
2 continuos ...... "......................... i: 600$000 800$000 4: 8005000 
4 serventes salarios mensal 150$000.................................... . .. 7: 2005000 

Gratificação ao official que serve de secretario........... . ....... ....... .. 3:600$000 
II - Inspectorias Agricolas : -------

21 inspectores......................... .... .. . 6:400$000 3:2()0$000 201:600$000 
4 7 aj udrntes de inspectores.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4: 000$000 2: 000$000 283: 000$000 
21 c~croventcs .. . .................. .......... 2:000$000 • 1:200$000 03:0008000 
21 aradores (salario mensal de 250$000).................................... 63: 000$000 
21 rnechanicos agrictrlas (salario mensal de 2iS0$000)......................... 63: 000$000 

Val'iavel 
Papel 

Total 

Consolidada 
Papel 

324: ooosooo -

21· distribuido1·es de plantas e sementes (sala.rio mensal de 150$000)........... ô3:000$000 
21 serventes (salario mensal 100$000) ....... , .............................. , 37: 0005000 ............. . 

Material : 
773:4008000 

Pnblicaçã.o de etlitae.~, boletins, questionarios . mappas, monographias e kalen
darios agricolas, instrucções de caracter pratico. qne interessem elirecta
rnente á agricultura ; acquisição e encadernação ele livros, revistas e 
jornaes scientifico3 ele interesse agrícola, inclusive a applicação e distribui
çl'l.o, pelos governos dos Estados e pelas escolas e sociedades de agricultura 
e veterinaria do paiz, dos boletins m"eteorologicos officiaes de 1911 a 1920, 
reservadas para esta publicação 60: 000$000 ........................................ . 

Objectos de expediente,inclusive acquisição e conservação de machinas deescrever 1 
•••••••••••••• 

Compra, conservação e concerto de machinas, instrnmento, ferramentas e :1 · 

utensilios agricolas; acquisição e conservação de moveis; matel'ial neces-
sario aos ensaios germinativos a mostruarios d;i. directoria e mais depen-
dencias do serviço; combustivel para teactores, auto-crminhões e outros 
fins; compra, aluguel, alimentação, forragem e transporte de aoimaes, 
dia.rias ajudas de custo, passagens e transporte de pessoal, tanto o do 
quadro como o extranu merario, trabalhadores e, outt·cs diaristas : car-
retos':! transporte de material; despezas de illuminaçã.o, asseio e aluguel 
de edificios; auxilio para aluguel de casa do porteiro, a razão de /OS rnen-
saes e para supprir a deficiencia de qualquer consignação dessa verba... 1.200: 000$000 

Obras de conservação, daaptação e outras que forem necessarias á manutençã.o 
e desenvolvlmeoto do serviço; conservação e desenvolvimento de estradas 
de rodagem que interossem á communicação de qualquer das depenclencias 
do ministerio com centros commerciaes, estações de estradas de feno ou 
portos de embarque, mediante accordo com as autoridadas locaes sempre 
que se tratar de vias abertas ao trasito publico; trabalhos de irregação e 
drenagem interessando na.o só os serviços do ministerio como qualquer zona 
agricola onde haja conveniencia de se fazerem esses trabalhos com auxilio 
do Governo e despezas imprevistas ou eveníuaes, comprebendendo-se em 
todos os serviços acima especificados, tanto o material corno o pagamento 
de ope rarios e trabalhadores., .•................................. · .... 

Parn o serviço ele intensificação da producção nacional, comprebende: Ia com
pra e embalagem de plantas e sementes para distribuição gratuita aos 
agricultores e outros fins regulamentares ou para serem cedidos pelos pre-
ços manclaclos adoptar pelo ministerio; II a acquisição de adubos, correcti-
vos, insecticidas e fungicidas para attender ús necossida<les do serviço e 
para cessão de. preço do custo, aos agricultores e criadores registrados no 
ministorio e de machinas e fel'l'amentas de lavoura para serem cedida~ nas 
mesmas condições; III o pagamento do pessoal extranumerario admittido na 
forma do regulamento (a1't. 9°, 3º e 2º) inclusive o ele trabalhadores para o 
serviço de distribuição de plantas , sementes , adubos, etc. e o de aradores 
(art .. H do regulamento) ........................................... . 

180:0008000 

000:000$000 

96:000$000 
58:600$000 

1.880:0008000 
------- ------- -------

Total das verLas . ............ ,........ 3.'722:000~000 1.091:400$000 1.974:600$000 

Annaes da Gamara - Vol. XIII - Pilg. li84 - i -

Variava! 
Papel 
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6 - Esc:oLA.S DE APnENDJZBS Ann
PICEs: 

Modificada as.sim : em vez da 
impropria palavra ccSub-

P::ipol 

ven~à.o, estesn -Quota. de 
~nião, no cui;teio do Ser
viço..................... 1.soo:ooosooo 

7 - Sl:EVIÇO GBOLMICO E MINEllA
LOGIC 1: 

Modifica.da. assim: 
A Material. 3' sub·:·o·•stgnaçrio 

«P r PXa 1ces e ensai s. 
etc.,,, diminuida de réis 
200: OOOS, papel. . • • . • • • • • 2. 449: OOOSOOO 

8 - J11N'l'A. COll.\IDCIA.L : 

Modifica.d& assim: 
A. Ma.tnríal, 2' sub-consignação 

«PubliC.o«i• ·es. i.upre sões, 
e te .. ", &::gme ta.da de 
7 :43.;$, P"Pel .••••.•••••• 

\) - DDlECl'ORI.& tiERAL DE EsTA'tis· 
i'ICA ... • " .... "' • ,., ....... • "' ..... 

iO - Dil\ECTORt\ DE MErEOROLOGIA 
l; A.'S1 R' il'WIQA., 

Modificada assim : 

96:436$000 

55S:il>G$OOO 

A. r.l11teria\, l II consi!ljna.çã.o 
Serviço Me eor• ·log co nos 
Esrados. substituida a im
prop• ia 0· pressão c''ub
ven" o :io,• pelas p lavras 
«Quo a d& Unho nG c"s· 
teio 40 serviço do>» et.o... f .i37: 674$700 

u - M1lSEO NACIONAL. 

Modificada asaim : 

A Ma.teri&l. i • s b-1·on!li"naçã.o 
aA•·qul :fção encaderna
çlo, etc " ;1 ugmentada. d a 
7:2M'). p pel. dos quaes 
2: ~oos pua set·vfço3 de 
do !•a.dor; 1de.n 2· s•1b
ooasignaç.\.o «:Jbjectos de 
ox;·e• ieato. etc.... a.u
gmeuta.da. de '2:~00~ , pa.-' 

&Si 
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pr>l, para. seT"vi«0s de im
pl'éss .r ; 1dóm ti" s.11..>
consign ç~o cd} ·ra. de 
conser. a ão, ate.» . au
gmer1 da ue o : .iovs, pa.
pe l, das 4 ae~ ;1·;4 o5 
p,tra. sQrviç· ·s de pedreiro. 

i2 - E~G.:>Li\ l•ll ,\hN \S.. • • • •••••• 

i3 - SERVIÇO DB I~f"ORlll •ÇÕB:s: 

Modifoad 1 assi n : 
A Materia.1, :1• su 11 consig11açã0 

cc 1 ·a.ra ~e uisi~ .o, en a
derna. ãO, etc.n. re z1da 
de 31J:11uo ;, ·apcl; idem 
1iª s b cons~.•na ao red11-
zida e 2 : ·O "• papal. 

Augme tad.1 de f.H:voo,, no 
cc a arial~, 3 s h ·COn
s'gna < o. p:tra. a.ss gr1atu
ra':I •Je p .bl ca .õ"!I e re
vis. as ag icol s a ~rrem 
dis ril•u a. gratuitam ·n .a 
pe as prcf"dt ras in.1 iei-
1~aas . .................... .. 

Hr - S:nvrço n:t I ..-ou-TJUA r A!.TORIL: 

Modi 'cada assim: 

A Ma ter al l, 4-• s 1 b-<'onsigna.
·ç /o tcAe 11isiç o de p odu
ctos b o o~icos, e e.», re
duzid.1 de 3 111:0 1 1 ., papel; 
ide.n, o• s Jb-rons gua. ·''º 
«lliarias e a adas Je CllSto, 
etc.», re u.t.i.1a de iiOn i1JS 
pap l; ide li, ... s h-Con 1-
gnaçã. ·«Despe as d r.raos
p rte 9 e », redu :dela . de 
réis 3 •:011 ·;), p Pol; ide •r, 
cons'g iaç \Q \ li «Auxilio 
para real. ~ª" a.o, etc " N· 
du.-. da 1Je ·1:.i••: ,, o.,, papel 
idem, co11s n·ç o l l I 
cd'a a de..~anvolvi 1 e ·o da 
ltPluetri. Paetoril, etc.n, 
red .z da d <! ~u7 7 •11 .)1) 1, 
1·ap•l, e d·i 2 o.11.1u:-i , o 11·0; 
idem, Co11-i" n119·10, :\ li, 
~l'OilLO Zdotecllllll80, etc,11, 

Papel 

396:280SOOO 
44! : 7 z9 SSt.5 

263:230$000 
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subst'tui 'a :t- exprn~sã.o 
<cS111 ve ç O» pela<> pa Ja
vr<1s «<~u ·. a ria i ni o, no 
e• sto o do ervi o. 

Augml'nla.da de '" :011os, na 
c1 ns. naç o '\lll, rara t n
da.ç ,, · de uma es a..;a • <'X
per m •ntal de a ic:1 t ra. 
JU• • o ao cam: o •ie c11l
t1 'ras a Es· ola .._. perior 
de A- ric1dttJra ,J Veteri 1a
ria, 1 m Deodoro, üis..ricto 
p, .. ·er;il. 

Augn:ienta 'a <ie '> 'l :OOOSOO~ no 
cc :ate· ial: VI- Esclla. de 
Lacticiu: s. p ra a e m
ci..~11> as i . stal a ;õ,·s da. 
Escola PcH·m.. ente :10 La
cti mos e E-. a ·oele•,imen
to· d ínt r ato , ara 11m 
11.inim.i t: vinte a1~mnos. 

Su~ti1.uid:.., no MaL<>.rial 11 [ 
(Postos Zo Jt<~chnicois de Pi· 
nh~fros e Lages), a discri-
minnç1o da proposta, pol:J. 
segai1Jte : 

i" sub-con~hmaçll.o: em vez de 
28: Ou0$, lig:~-so ~ t;;;: 00,•$, 
sendo 20 00 S p~ ra Plnhei· 
ro e as ooos para Lages; 

2- su b-c.:011siti:n•11.tào; em Vl~Z rtc 
21 :000S, 1dg :-SC' i7 0008. 
:1om10 ., . 0008 pura 1 'lnhei
ro e Ui! OOOS .,a,·a Lnges ; 

3• sub-eo11~i1r .. 11çAo: em Y•)z du 
a:ooos. •liga-se : 4~:4oos. 
sondo 2~:4-00I p ura l-'i11bui
ro e 20 OOOS ll~' ra Li1ges ; 

-li" sub-co11:-•ic1u1.1; to: em voz •lu 
SO;OOOS. du.rn-so: 87:UOOS. 
!14llld 'llO:O OS 11a1•a Plnbl.li
ro o ii:OOl S pu.ra La~es. 

SubaliLuiuo o ~luturial VI. dn. 
p1·01 10~ 1ie10 stlgninte: 

Auxilio~ pai·a a raalm1Çào do 
oxpusiçocs agl'ic .Jas ou 
ag.·o-pocuari.:s m:lustl'iacs 
e feiras E1 para µre tu io!l 
~os respectivos cuncu1·ren-

l?apel 

681 

Ouro 
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tes reservados até 40 : OOOS 
para a.9 dA a\·icultura. e 
até iO:O· OS p •ra as de 
apicultura, deduz:indo-se a 
«som ma nece.."'Sa ria á cClil
çlusão dos pavilbõe1 », etc., 
o tnais como na proposta.. 

No «:'lfateda.I , VI-Fs ·ola. ·le La
ctici .i ·s . morliliea -:a. da 
segui11~ fórwa a. .. o~gua
çãõ: 

.1-- 8:0:)()$000; 
li - 2 :O·' :'SOO(): 

IIl - 6')0$1)00; 
IV - iO:Oi.IOSMO; 
V - 5:4•)01)000 ; 

Dasta.ca. 1os. a.té 4 •:0.10$, n;~ 
comigna.'{ í.o Vil, pa.1·a. se
rem a •plica.dos e m , au
xilios e r"rui 1s á.· ex.posi
cnes de avic"nttar•1. 

;\õm'~SCl\Otan. 10 o s.~guinte ao 
n. VIII, lettra. a: u ••. e 
ma,.t du, para o cxrr ·icio 
d• i\12 · a~ dõ~p·._.l<;õ .-!' d IS 
art-• .• o e 4.-f da. lei 11. 3.9!H 
de ~ de ia.n· ii'" de 1920, 
qae fixa a de!ln11.z~ g .. ral 
da Re.,ub\ic" do E5tados 
Unido~ do B•·a•il para. o 
a.xercic10 de 1920, 

Acereseeu1adas, no Material 
vm, lettl'a e, depoi~ das . 
palavras «Estado do Parán 
as pala.vras etserido ' ';:o'º' 
pa.ra fundação e custeio da. ' 
estaçAo de Cachoeira, Já. 
creada». 

Dootaoada do Matsrfal Vlll, 
lettra e, a. quantia. de 
·i-: 800S, que será tra.ns
post~ ao Pessoal VII (Es
tações de Mont.&), para 
prover aos vencimer!tos do 
encarregado da osta.çao de 
monta da Cachoeira (Ma
raj6, Esiado do Parã.), 
t;rea.da. por portaria. de 2s 
de ~gosto de t9!0, de ac-

:P:i.pel Ouro 

450 :0QCSOOO 
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Papel 

côrdo com o det.ret1> nu-
mero a.ou. de 4 do maio 
de i9iS................. 5.&i&:aoosoou 

:l!;. serviço de protecçil<> aoslndlos t .060:5508000 
t6. Emino agronomico: 

Acere.cent.&da. desta sub·con-
. aç1o a. Material 1 : :ra.s de i~\l~lo dos 

Gabinet.es d6 AgricuJti:ra, 
Zootechnia., Topographla. e 
Hydnoliea». iíO:OOOS, pa
pel; e substituida na. con
signação li, •Escola àlédfa. 
Theorioo·pra.tica. de Agri-
1.lultura de Porto Alegro» 
a. expre~o «Subven~ 
pelas palavras «Quota da 
Uni.ão, no custeie> dos ser
viços .... 

Augmenta.da de 90:0008 J>&!.:& 
installaçõas uo Aprendi
udo Agricola. de Barba.
cana, necessarios ã am
plia.çã.O do eoitno o :iu
gmento do numero de 
a.lumnos e oonclusão de 
serviços iodispeosavois ao 
estabelecimento. 

Augmentada de 50:000S, para. 
conclusão das insta.lla~es 
do Aprendizado Agrlcola. 
à& Joazeiro.............. i .1~:3QOSOOO 

·i 7 - Esr.Açlo SEJUCICOLA o;s ilAllBA· 
CENA : . 

.\ugmentada. de 2!>:000$ pa.rll. 
a conclusao de inst&llações 
necessarias ao maior de
senvolvimento d& estação 

. '3ericleo\a, compT'&bend.,n~ 
do a. acqulsição do mate
rial para Gabinete .~ Labo· 
rator10, e afim de da.r mais 
completa omclencl.a &os 
serviços •• , • • • • . . • • • • • • •. • :19 ;0008000 

JS - Ev:i::NTuns : 
Redu2id~ de ;)(l:UWS, pa.ptl.. . :35U:l)\'l0~ 

MO:OOOJOOO 

e. -Yol - XUI '4· 
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i9 - E111P•EGA.DOS ADDIOOS : 

Reduzida. de 3U:S60SOOO. 
Obsenand~se o disposto 110 

art. 67, u. 22, d&;lel nn
mero 3.99:1., ue 5 de ja
neiro de i9!0 e compre
bendendo-se no total · da 
verl;>a a i mportancia ne· 
oes&ria ao pagamento da; 
differença de vencimontos 
dos empregados addidos 
que, de conformidade com 
essa disposição, forem apro
yeitados em logatés de · 
vencfuieutos inferiores aos 
que percebiam oomo addi-
dos ••••••• •• • . •••• , ••• ~.. LiS7 :4i08000 

29 - hf5nTUTO DE CBDIICA : 

A l.\Jatel'ial, a ugmentadi osta. 
sub-consigna~ ; «P3.t"a · 
obras neoessarias á iostal
lação e desenvolvimento 
d05 serviços iOO:OOOS, pa-
pel» .•••••••••• • ... ,.. . .. 267:800$000 

2:1. -JU1'TA DOS CORJ\Ed1'óllKS ••• , •• • ~9:.f.00$000 

22 - StJBVB~ÇõES E A.UXU.ICS : 

V. Augmentada de 500:000$, 
parasub~Dçãó de IOO:OOOS . 
a cada um, á. fandaçllo de 
cursos de mecanlca pra
tica, que forem creados 
por governos esta.duaes on 
municipaes, ou por esco
las ou lyceus privados de 

· ·artes e officios, media.n.te 
accôt"dos firmados p e 1 o 
ministro da Agricultura, 
observadas as condi<;ões 
abaixo especificadas e as 
instru~ões que expedir a 
respaito o mesmo ministro: 
i 0 , o ourso será feito em 
dous anoos; 20, para a ma
trfoula · oé91e curso o can· 
dldato prest:ará. exame de 
admissao, de accõrdo com 
as exigenoi&a determioadas 
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em regulamento do Minis
terio da Agricultnra; 3°, os 
a.lumnos desse curso ficam 
dispensados da seriaçiio .do 
estudos ora estabelecidas 
nas escolas que crearem o 
novo curso pratico ; iº, o 
ensino será. gratuito para 
cinco alumnos em cada 
curso, . indicados pelo mi
nistro da. Agricultura. 

Vl. A;igmentada de:: 450:000$ 
para. suúvençll.o de lio: OOOS 
a cada um dos cursos de cb i
mica industrial contracta.
<los com as Escolas Polyte
chnicas ou de Engenharfa 
do Pará. Recife, Bahia, Ri::> 
de Janeiro, S. Paulo, Bollo 
Horizonte, Porto Alegre e 
creados na!; escolas de l'ii
cteroy e Ouro Preto. 

VII. Augmenta.da de 30:000$ 
para. os t1·a.batbos µrcpa
rai.orios do 2" Congresso 
An~ericano do Expansa.o 
Ecoa.omica. o Ensino Com
merclal , a realizar-se no 
Rio de Jancir-o, em 192.2. 

VIII. A 11gmen ta da de 6; OóO~ 
p a l" a o auxilio de 500S 
mcnsa.cs ao Instituto Hi!>
toriao o Googrnphico Bra
~ilci ro, para a orgaobaQilo 
do «Dlccionario Historioo, 
Geographico e Etbnogra
phlco do Brasiln a ~er pu · 
blicado uo Contonario Lia. 
Indopondcncia Nacional, 
devendo ser opportuna
m<mte fornacidós· gratu.' -
tamerite ao ·Miuisterio d~' 
Agrlcul~ura ~O ox~mplares. 

IX, Augmentada de ~.81:1:000S 
para os seguintes auxílios: 
E!<cOla Agronomicn de llla
nã.os , 2oo:ooos; EscoliL Ari
cola de s. Gabriel, Rio 
Negro, 20;000S; Escola de 

Papel 

604. 

Ouro 
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Agricoltu1·a Pratica de Boa 
'Vista do Rio Branco, Ama
zonas. iO: OOOS ; serviço 
de cathecbese de indios 
do rio Branco. mantido 
}ior D. Antonio Malan, 
Amazonas, 50:000$; Escola. 
de Agronom•a e Vetel'fna
ri.a do Pará., 25: 000$ ; 
Catn'pO Experimental de 
Bel m do Pará, iO:OOOI; 
Estaçã.o de Beneficiamento 
de Igarapé Assú, Pará., 
50:0008000 ; Aprendizado 
Agricola Christino Cruz, 
S. Luiz,Mara.nbão, 20:000$; 
Escola Agro-Pecaaria da. 
Colonia Cbiistioa, Cea.ra, 
2():0003; Escola de Agri
caltura. Pratica. do Qui
xadá, Ceará., i0:0005; ; Po~ 
tos Zootechnicos do go
verno do Estado do Ceàtá, 
20:000S; Escola Agrono
l!liàa de Fortaleza, Cearl , 
·:f.2:ooos ; Campo de De
monstração de Macahyba, 
Rio Grande d o Nocie, 
iO:OOOS; Escola Agricola 
Elemeotar Barào de Suas
suna, Pernambuco, SIO:OOOS 
Escola Agrieola de Goyan3, 
Pernamb11co1 t.o~ooosooo ; 
Aprendizado Agricola Sa
muel Hardman, Pernam
bnco, 8:000IJ; Eaoola Agrl
cola. da. Ordem Beoedlotioa. 
Pernambuco, iO:OOOS; Co
l&ni& AgricoJa de S. José, 
do bispa~o .do llMos, Ba
hia, 20:0008 ; Centro de 
Ca.tecbese Pontal do Sul, 
bispado de llbéo!I, Bahia. 
20:0005; CollegioClamsnto 
Caldas, Na.zareth, Bahia, 
'.fO:OOOS ; Sociedade Na
cional de Asrlaultura, Dis
tricto Federal, 200:000S; 
Escol& do Agr.icultura e P~ 

Papol Ouro 

• 
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cuaria. do Passa-Quatro, 
Minas, 20: OOOS; Escola. Mi
neira de Agronomia Vete
rinaria, em Bello Hori
zonte, Minas. iO:OOO$ ; 
Aprendizado Ar;ricola Del
fim Moreira, em Pouso Ale
gre, Minas, fO:OOOOS ; Ei;
cola. Agricola Dom Bosco, 
em Cachooira do Ca.mpo, 
!\finas, !0:000$ ; Apren
dizad() Agrieóla do Insti
tuto Moderno, em Santa 
rita. do Sapucahy, Minas, 
iO:OOOS; Io.stituto de Po
micültutâ. Chá.cara Con
ceição, em Silvestre Fer
raz, Minas, 20:000$000 ; 
Aprendizado Agrícola Bor
ges Sampa.io, Uoora.ba., Mi
nas, 10:000$ ; Aprendizado 
Agrícola do Gymnasio Leo
poldinense1 Minas, 20:000$ 
A prendiza.<to da. Grar..ja do 
ReII1anso, i.\linas, 10;000$; 
Estação Sericicola. do Col
legio da.s Dõres de Dia
mantina, Minas, &:OOt>S. : 
Aprendizado Aricola do 
C:Oneeiçã.o do Sarro, Mi
nas, iO:OOOS ; á Sociedade 
Rnra.J Brasileira, de São 
Paulo, 20:000S ; ao Hospi
tal Zoopbite de S. Paalo, 
i0:0008; E.c;eola Agrloola 
doLyceu~alosiano de Cam· 
pinas, S. Paulo, 30:000$; 
posto Zootechnico Munici
p&l de S. Carlos, S. Paulo, 
20:000S ; Escola Agricola. 
Coronel José Vicente, em 
Lorena, S. Paulo, SO:OOOS ; 
Ha.ras Paulista de Pinda
monhangaba, S. P~ulo, 
20:000S; Escola. Agrícola 
Luiz de Queiroz, S. Paulo, 
30:000S; Posto Zootecbnieo 
de S. José dos Piobaea, Pa· 
r~ni, ~:OOOlS; Posto ~ 

Papel ·· Ouro 
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nomico de Arancarla., Pa.
r&oãdO:OOOS; Escola Agro
nomicado Paraná,30:000S; 
Estação de Agricultura e 
CriaÇão de Santa Rosa. Rio 
Grande do Sul, iO:OOOS ; 
EstaÇã.o Zootecbnica d e 
Bagé, Rio Grande do Sul, 
20:000S; Escola. de A~ro
nomia e Vetet'ina.ria de 
Pelotas, Rio Grande do 
S11l, iO:OOOS; Par.?. a.s itis
ta.llações da laoticinlos,. vi
nicultura e agticuHut'a da. 
Escola Média ou Theorico 
- Prática de Ag:icultura 
de Porto Alegre. Rio Gran
de do ~ul, 60:0008; aoser
viço de co~ohese de iadios 
dirigldo pelos M_issional'ios. 
Salesianos em Ma.tto Gros
so, inclasive manuteo~o 
d a. s colonias indigenas. 
60:00008: ao Instituto do 
Prata., Pará, fO:OOOS; ao 
lostitu to L a n r o Sodré, 
Pa.rã., iO:OOGS ; á. Escola 
Pril.tica de Commercio, 
Pará 2~: OOOS ; Escola de 
Cemmercio da. Associaçã.'l 
Commercía.l. Maranhão, 
iO:OOOS : Centro· Artistico 
Oparario Mara.nh'3nse, Ma
.-a.nhão, iO: OOOS; CiJ'Culo 
de Operarias e Trabalha
dores 3. José, C~ará, 
iO:OOOS : Escola de Com
mercio Phenix: Co.ixeral, 
Cea.rái !0!000$: Escola Do-. 
mestloa de N(lta.l. Rio 
Grande do :'lorto, 10:0GOS: 
Escola Commcrclal da Ba
hia, 20:0005, Escola Supe-
1·ior de Commercio do Rfo 
de Janoiro, 30:000$; Insti
tuto Commercial do Rio de 
·Jandlro, 20:000S; Acade
mia de Commercio do Rio 
de J&neiro, 20:000$; Pa.-

, . 
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t:ronato da cria~!J '(>obres 
da tregueBI& de S· Joio 
Baptrsta da Lagóa, füo de 
Janeiro, 20:0MS; Facul
dade de Seleoci..}s Econo
mt~ do ruo de Janeiro, 
iO:OOOS ; Patronatos de 
Menores Abandonados do 
Estado do Rio de Janeiro, 
i.5:000S; F.scola. de Com
mercio Antonio Rodrigues 
Alv~s, de Goaratlog11et1, 
S. Paulo, 20:000$; Lyceu 
de Artes e OtlicfO!il na ci
dade de S. Paulo, 30:000S; 
ln.Stituto Profissional Es
cbola....<ttioa. R~, de Santos, 
S. Paulo, 20:000$; Orpha
nato Christov!.o Colombo, 
em S. Paulo, 20 :000S ; 
Escola. Profissional Delfim 
Moreira, Poaso Alegr!J. 
Minas iO:OOOS; ~cela d~ 
Comme:rcio mantid;,. pela 
Manicipalidade de Gaaxn
pé, tO:OOS; Escola de En
genharia de Bello Hori
~nte, Minas, 80:000$000; 
IDstituto F.eleetro-Tecbnico 
de ltajubá, Minas, 50:0005; 
Escola de Engenharia de 
Juit de Fóra, M i n a s , 
30:\lOOS; Escola Profmlo
nal Feminina de Bello Ho
rizonte, Minas, i!i:OOOS; 
Escola. de Commereio de 
BeUo Horizonte. Minas, 
iO:OOOS; Instituto Pasteur 
de Juiz de 'F6ra, seoçlô 
a n t i~ophldica. !O:OOOS ; 
&cola de Engenharia de 
Porto Alegre. Rio Grande 
do Snl, liO:OOOS; Escola 
Industrial Elementar .da 
cidade de Santa Ma.ria, 
Rio Grande do SoJ iO:OOOS; 
Instituto Eleotro2recbnioo 
de Porto Alegre, Rio Gran-

- de do Sul, ~o:OOOS; lnsti~ 
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tuto Profilaion&l Feminino 
hrob6 de Porto Alegre, 
Rio Grande do Slll,50:000$; 
IDstituco de Hygiene de 
Pelotas, Rio Grande do Sul 
fO:OOOS; L&boratorio de 
Reaiatencia dos Mat.eria~ 

: , de ·Pi>rto Alegre, fO:OOOS; 
Collegio Santa Thereza, 
em Corumbá, Matto Grosso 
11>:000$000 •••••••••••••• 

~a. Obras •• ~ ••••••..••......•.•. 
2'. Escola normal de Artes e Otfl

cios Wenceslau Braz .••.. 

25. semço de Algodão : 

Onde st diz, na proposta., ude
c:eto u. i6.H'1, de 27 de 
man;o de teto». diga-se : 
uDICretos u. tt.U7 e 
t-'.SS3, de !7 de março e 
:ia de apito de iftO•. 
Augmeo&ad& de _40o:ooos 
para f'alHlaçi(> de tres es
~ exocirimeot&es de 
à~o e juta.1 sendo uma 
em lpanl>é-Asm, Pará. 
tOO:OOOI; uma em Jequii 
Bahia. tOO:OOOS, e uma. 
i>lracicaba, ·s1o Paulo, 
!OO:OOOJ, contanto que 
o pverno do ~Vl" 
Eaeádo, oa do municlpio, 
on particulares, concor
ram OOJQO o immovel rural 
adequado, fdzendo i U:nilo 
doac;&o des,,e irnmolel, a. 
quaf somente po4eri. ser 
revogada, sem !Odemniza.7 
Çlb de ~reitonass, Do 
C&90 de dentl'O de tres ao:. 
nos olo estar !unecionan" 
do a eatação exl>t'rimental 
o. auno caso de fanccionar 
a ~o durante menos 
de des annos consecutivOll. 
Aggllleot&d& de 60:000.S 
para aoqmsição de ioatru .. 

2.877:0001000 
300:0008000 
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SESSÃO EM 6 DE DEZEMBRO DE 1920 

meotos, machioas e rer.l.'a.
wentas agricalas, custeio 
ue la.boratorio, pessoal as
salariado, de feitores, 
guardas, operarias e tra
balhadores ruraes nas tras 
novas estações, sendo 20 

Papel 

contos para cada m:na.... 1.460:6\\0S'OOO 

697 

0111'0 



36. SERVIÇO DE SElllENTElRA . 

Assim discr iminada : 

Nat ureza da despesa 

(Decreto n. 14.325, de agosto de 1920) 

Pessoal: 
Ord. Grat. 

.... ....... .. .... 12 :000$000 6:000$000 
... ...... . ... ... 8:000$000 4 :000$000 
ado) . . ... .. . . . . . 8: 000$000 4:000$000 
.... .. ... . . ... . . 5: 000$000 2:800$000 
.. . .. . .. .. .. . . ... 4:000$000 2:000$000 
. . .. . . .. . ......... . 3: 200$000 1:600$000 
... .. ... . . .. . ... 2: -i00$000 1 :2008000 
... . ....... .... . 2:000$000 1:ooosooo 

i superintendente . , .. . . .. ... . 
1 ajudante technico . ....... .. . 
1 chefe de laborntorio (contract 
1 assistente ageonomo ... . · . . .. . 
1 pilotomicographo . . . .. . ..... . 
2 escriptuearios ... .. ... . . . .. . . 
2 escreventes-dactylograpbos .. 
1 porteiro con tinuo . . .. ... .. . . 
1 servente (salal'io mensal de f5 0$000) . ... ... . .... . ....... .. .... . .•. .• . •. . .... . . 

' Ca mpo ele sementes 

Ord . Grat . 
5 dil'Cctot·es ..... . .. ... .. . .. ..• ... .. .. . , .. . .... 6:400$000 3:200$000 
5 chefes de culturas . . . . .. .... . ........ .. .... .. 2:6o6Soo7 1:3331)333 
5 escriptur arios ... . . . .. .. . . . . ··· ·· ···· ·. ····· 2:400$000 1:200$000 
5 mecanicos . . . . . ..... . . .. ... . ........ .. . . . . . . . 2: 000$000 1:000$000 

. .. ..... . ....... 2:000$000 1.000$000 

. ··· · ·· ·· · . ..... 1:600)'>000 800$000 
5 jardineiros-llor ticul tores . . .. . 
5 feitores . ... .. ,_ ... ... . ..... . 

Materia.1 : 

Objectos de expediente. acquisiç 
bli cações de editaes, boleti n 

ão e conservaçi'i.o de m(tchinas de escrever, pu·· 
s e qul~stionarios no interesse do serviço ... .. . . 
mprehendendo compra, cons.ervação e r.oncer-Para despesas de installa çã.o, co 

tos de machinas, instrumen 
acquisição, tratamento e a 
adnbos; insecticidas, fungic 
cessaria aos laboratorios; d 
de pessoal e material, desp 
pessoal diarista e assalariad 

tos, ferra mentas, utensil ios agricolas e ar reios ; 
lug uel c1e animaes para o ser viço. sementes, 
idas, combustivel e lubrificantes e material ne-
iarias, ajudas de custo , passagens e transporte. 
esas imprevistas e eventuaes e pagamento do 
o necessario ao serviço . . .. .. . .. . . .... •.. . .... 

Total da ver ba .. . . .. . ......... . . . .. .. . .. .. 

27. INSTITUTO DIOLOGICO DE DEFE SA AGRICOLA. 

Assim discri minada : 

(Decreto n. 14.3 56, de 15 de dezembro de 1920 ) 

Pess·Jal : 

1 di rector . .. . . .. . .... . ...... . .. ... ... ... .... . 
orio ........•.. . 5 chefes de serviço e de Jaborat 

5 assistentes de serviço e de lab oratorio .. .. ... . 
2 preparador es ... . . .... .. . . . . .. .......... .... 

tação . . .... . ... 
........ .. ·· ···· 
......... ····· · · 

! ehefo do Campo de Experimen 
2 auxiliares de ser viço . .. . . .. . 
1 desenhista-photographo ..... . 
1 bibliothecario- escript urario . . ··· ·· ··· ·· ·· .. .. 
1 escripturario-archivista ..... . .. . .... .. ... ... 
i dactylographo . ............. . ..... . ····· · . .. 
f portei ro- continuo . . .. .. . ... . . .. . ............ 
i correio .•........... .. . .. .... ............... 
i capataz ... .. .. . .. .. ... . ... . ................ 

Ord. 
-

9:600$000 
6 :4008000 
3: 6005000 
4 :000SOOO 
2:400$000 
4 :000SOOO 
4 :000$000 
3:600$000 
2:400$000 
2:400$000 
1:600$000 
1:6008000 

4-50:000$000 

Grat. 
3:600$000 
4 :800$000 
3:200SOOO 
1 :2005000 
2:000$000 
·l : 200$000 
2:000$000 
2 :000$000 
1 :8008000 
1 :200$000 
i:200SOOO 

800$000 
800$000 

5 serventes (salario mensal de i 508000) .. ..... .. ... .. ..... .. . . ........ . ..... 
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Total ·l\ 

Consolidada Variavel 
Papel Papel 

1 
Consolidada Variavel 

Papel Papel 

18:000$000 
12:000$000 
12:000$000 
8 :400$000 
6:000SOOO 
9:600$000 
7:20~)$000 
3: 000$000 
1:800$000 - 78:000$000 

/ 

4.8 :000$000 
20:000$000 
18 :000$000 
15:000$000 ' 15:000$000 
12:000$000 - !28 :000$000 

' 
. . 

\; 

- 24:0008000 - 24:000$000 

. 

- 220:000$000 - 220:00Õ$000 

206 :0008000 2U:OOOSOOO 
- -

'\. 

3:600$000 
72:000$000 
48 :000$000 
10 :800$000 
6:000$000 . 
7:200$000 
6:000$000 
6:0008000 
5:4005000 
3:600SOOO 
3:600$000 
2 :400SOOO 
2 :400$000 
D: OOOSOOO - 786: 000$000 



Natureza da despesa 

Material : 

Objectos de experliente, editaes, impressões, encadernações, gravurv.s, livros, 
revistas e outras publicações scientificas ... . ............. ....... .... .- ... . 

Instrumentos, productos chimicos, vasilhames, gaz, electricidade e despesas 
miudas e eventuaes, comprehendendo o pagamento mensal de 70S para 
aluguel de casa do porteiro .......................................... . . 

Despesa de installação, comprehendeudo mobiliario, mostruario, conservação de 
edificio, inclusive do campo de experimentação e demonstração, diarias, 
ajudas de custo, substituições regulament.ares e pagamento de pessoal 
assalariado .......................................................... . 

Total da verba ............................... . 

28. SERVIÇO DE EXPURGO E BENEFJCIAMENTO DO CORREIO :_ 

Assim discriminado : 

(Decreto n. i4. 377, de 24 de setembro de i 920) 

Pessoal : 

i superintendente .... ...... ... .... ..... .. .... . 
i escripturario., .... .. ....................... . 
i agente commercial. ......... . .............. . 
i encarregado dos armazens .. .. .............. . 
2 con!'orentes ............ .. ............ . ..... . 
:1 encarregado das machinas ...............•.•. 
2 auxiliares do encarregado .................. . 
i continuo .....•..........•............ : ..... . 

Material : 

Ord. 
9:600SOOO 
4:000$000 
3:2008000 
3:200$000 
2:4008000 
2:4008000 
i:600SOOO 
:1:600$000 

290:000SOOO 

ílra t. 
4:8008000 
2:000$000 
1: 600$000 
1:600$000 
! :200$000 
:1:2008000 

800$000 
800$000 

Objectos de expediente, acquisição e conservação de machinas de escrever, 
publicações de editaes, boletins e outros impressos no interesse do serviço. 

Conservação e custeio das installações electricas comprehendendo apparelhos 
telephonicos, energia e consumo de gaz ................................ . 

Para despesas de installação, inclusive compra, conservação e concerto de 
machinas de expurgo e beneficiamento e de todos os seus accessorios, uten
silios e ferramentas; combustivel e lubrificantes, diarias, ajudas de custo, 
passagens e transportes do material, despesas imprevistas e eventuaes e o 
pagamento de serventes, trabalhadores, guardas e operarias necessal'ios ao 
serviço ...........•..................................... , ....•........ 

Total da verba ......................•.......... 
e 

29. ENSINO A GRO!'IOM-ICO : 

Assim discriminado : 

145:0008000 

Decretos ns. 8. 319, .de 20 de outub1·0 de :l 910 e 9. 2-17, de 5 de janeiro de :l 9i 5 
e 3.089, de 8 de janeiro de :l916) ' 

I - Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinaria 

Pessoal : 

Curso de engenheiros a.gronomicos e medicos voterinarios 

Consolidada 
Papel 

14:400))000 
ti:000$000 
4:800$000 
4:800$000 
7:200$000 
3:600$000 
4:800$000 
2:400$000 

i director ..........•........•........•...... 
27 lentes ......................•.............. 
3 substitutos ............. : .................. . 
1 professo!' de desenho ....•.................• · 
i chefe de trabalhos agrícolas ................ . 
4 secretarios .......................... . ...... . 
:i escripturario ........................ , ..... . 
2 prepara.dore1-repetidores ..••.........•..... 
2 conservadores-preparadores ......•. , ....... . 
i almoxarife: ........•..... -. ................ . 
1 porteiro-continuo ......................... . 

6:4008000 
3:000$000 
4:800$000 

4,-:800$000 
3:2008000 
3:2005000 
2:0008000 
2:0008000 
2:0008000 

6:0008000 6:000$000 
3:2008000 25~:200$000 
2:ooosooo rn:ooosooo 
2:400$000 7:200$000 
3:6008000 3:6008000 
2:4008000 7:2008000 
{;600$000 4:8008000 
1:6008000 9:600$000 
i:000$0)0 24:0008000 
:1:000$000 3:0008000 
i:0008000 .3:0008000 

i2 serventes (salario mensal de i20SOOO) .••..•.. ~ i7:280SOOO 
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Variavel 
Papel 

16:000$000 

:18 :0008000 

70:000$000 

3:000$000 

30:0008000 

ô4:000SOOO 

Total 

Consolidada 1 
Papel 

186:000$000 

48:0008000 

48:0008000 

Variavel 
Papel 

- f04:000SOOO 

:l04 :000SOOO 

97:000SOOO 

97:000$000 

362:880SOll 



Natureza da despesa 

Concurso de chimica industrial 

4- professores ••••• . •••••••••••••••.•.• . ...... 
4 prepara.dores -repetidore~ . . ...... · ... . . .. .. . . 
4- serventes (salario mensal de 120$000) . .. .. . . . 

f 

Material : 

700SOOO 
400$000 

Objectos de expediente , as"eio da repartição, despesas miudas e de promptO pa
gamento, publicações de oditaes e ann uncios, acquisiçã.o de livros, jornaes e 
r evistas, encadernações e despesas imprevistas ou eventuacs ...•••.. . ..... 

Impressões dos uAr".biVOS» (art. 101 ) .. . ... ..•....•. .... .•. •....•. .• .•.•.... 
Droga~;. moveis para laboratorios, anlas e gabinete1;: medicamentos e iostrn

mentos de cirurgia veterinaria, machtnas. apparelbos e ntensifü s de lavoura , 
concertos des~e_ma terial, plantas, sementes e adubos, ·combustivel, lubrifi 
cantes, illuminaç,~e~, despesas telegraphicas e telephonicas . .•. . ..•.•.... • 

Diarias, inclusive as de qne tratam os arts. i-l6 e 14-7, do regulamento , ajudas 
de custo, passagens, fret es, e c:ir retos e despe>as de transporte, acquisição e 
conservação de arreios e vehi culos e sBns respectivos a.ecessorios ......... . 

Acquisição, alimentação, forragem e tratamento de animaes, comprehendidos o 
aluguel de pasto para os mesmos .. , ........... .. ............. ; ..... . ... . 

Sala.rios de feitores, guardas, opBra.rios, trabalhadores rnraes, vigias e trata-
dores de animaes . . ... .. .. ......... . ..... . ....... _ ..................... . 

Obras de insta.Ilação d1Js gabinetes de agricultura, zootechnica, topographia e 
hydraulica . ... ....... .. .. .. .... .. . . . ... .... . . . .. ...... ...... •. ......... 

II - Aprendi.ado Agrícola 

Pessoal : 

a) Aprendizado Agricola de Barbacena. (de -ia cla.sse). 

(Decretos ns. 8.359, ctc 9 de novembro de i9·10 e 8.73ô, de 2~ de maio de 19H, 
e leis ns . 3.454, de 6 de janeiro de 191!! e 3.674-, de 7 de janei ro de f019 ) 

1 director .. ............ . ......... .... . ... . . . 
1 auxili ar ag1·onomo . ... .. .. .. ...... ...... . . . 
i medico ..... . . ... . ... . ..... .. ... . .... .... . 
i escriptura r io . . ..... .. .. , .. . ... ....... .. ... . 
i chefe de culturas ...... .... ....... . ..... . . . . 
1 professor primaria ..... .. ... ............. . . . 
3 adjuntos de professor pl'imario ............. . 
1 econo:nri .. .. .. ......... . . .... .... ..... . . . : . 
:.! conserva " oros-in~pcctores ...... . ... . ...... . 
i pratico do industrias agricolas .. .. . ..... . .. . 
2 mestres de officina-; .... .... .. .. .. . . . .. .... . 
i porteiro-continuo .... .. . . . . . .. .. .. . . ... .... . 

5:600SOOO 
'~ : 0008000 
:{: 200$000 
2:800$000 
2:8008000 
2:4008000 
2:0008000 
'.l : onos ~100 
2: {H.hJ$(t00 
2:000$000 
2:000$000 
2:000;)'j00 

2:800$000 
2:0008000 
f:t>OOSOOO 
1 : 1~ oosooo 
1:400$000 
1:2008000 
1:0008000 
1 :0008000 
~ : OOO:>t.: ~J'J · 
1 :ooosocoj 
i:OOOSOOO 
1:0008000 

b) Aprendizado$ Agrícolas de Satuba, no Estado de Alagôas , de J1Jazeiro e 
S. Frrncisco ao Esta.do da Bahia, e de S. Luiz de Missões, no Estado do Rio 
Grande do Sul (de 2• c1asse). 

Decre to n. 8 .9-íO, de 30 de a.gosto de i!Hi; derreto n. 13 .268, de 28 de mai0 
de 191'3 ; decr~to n . 8. 617, de 8 de março de 1() ii e lei n. 3 .232, de 6 de 
janeiro de 1917 e decretos ns. 8.:J;J6, de -10 de novembro de 19i0 e 8 .102, 
de 4 de maio de i'JH): 

;.. directores . ..... . .. . .. . .................... . 
It me<licos .. .. .... . . . .. . .... ... ... . .... · . · · · · 
4 auxiliares agronomo:: .. . . ....... .. . . .. . . ... . 
4 esc1·ipwrarios ....... ....... .. .. ......... . . . 
4 chefes de cc1l1 urari . . ...... .. ... .. .......... . 
4 professores primarias ......•. . .. .. .. ....... . 
4 adju ntos de professor prima rio . .. ... . . ... .. . 
t~ economos ..... . ........... ... ... .. . ... .... . 
5 conservadores-inspect'lres de alumnos, sendo 

dous para S. Luir. de Missões ........ .. .... . 
4 praticas de industrias agricola:> ..... . ... . . . . . 
8 westres de officinas ..... ...... .. ... .... . .. . 
4 porteiros-contínuos ....................... . 

4:000SOOO 
3:200SOOO 
3:200$000 
2:400$000 
2:4008000 
2:ooosoou 
1 :500SOOO 
1:600$000 

f:600SOOO 
1:600$000 
1:600:>000 
1 : üO:JSOOO 
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2:0008000 
1:600$000 
1:6003000 
1:200$000 
1:2008000 
:f.:000$000 

800$000 
800$000 

800$000 
soosooo 
800SOOO 
8008000 

Consolidada 
-

Papel 

33: 6008000 
19:2008000 
5:760$000 

8:400$000 
6:000$000 
4:8008000 
4: 200$000 
4:2008000 
3:600SOOO 
9:-000SOOO 
3:0008000 
ü:iJOOSOOO 
3:000$000 
6:000$000 
3:000$000 

24:0008000 
19:200$000 
i9:2008000 
H.:400$000 
14:400$000 
12:000$000 
9:600$000 
9: 600$000 

Variavel 
-

Papel 

30:000$000 
3:000$000 

95:000SOOO 

30:0008000 

4:0008000 

2lt: 000$000 

50:000$000 

Total 

Consolida.da Variavel 
- -

Papel Papel 

58:5605000 

236 :000$00• 

61:2005000 

i2 ooosooo 
S 6005000 

12 2oosooo 
9 6008000 •. . ... .. •••••. 172:800$000 



Consolidada 
Naturesa da despesa -

Papel 

Material: 
Expediente, acquisição de revistas e jornaes scientificos e de interesse a.gricola , 

publicação de editaes e despesas rniudas, inclusive o material para o asseio 
das repartições e suas dependencias, sendo 2: 000$ para Barbacena e 8: OOOS 
para os demais ...........................•.......•................................. 

Moveis, material para laboratorios, aulas e gabinetes; material agrario com
prehendendo machinas, instrumentos, ferramentas, apparelhos e utensilios 
de lavoura; acquisição de plantas, sementes, adubos, correctivos, fnngi
cidas e insecticidas; e acquisição de ma.teria prima e o mais que fôr n'eces
sario á fabrica de conservas do Aprendizado Agrícola de Barbacena, sendo: 

. 16:000$ para Barbacena e 22:000$ para os demais ..•............••.................... 
Diarias e ajudas de custo, passagens, fretes, correios e despesas de transporte, 

comprehendendo a acquisição e conservação de arreios e vehiculos e os 
respectivos accessorios, de accôrdo com as necessidades de cada serviço; 
alimentação, forragem e tratamento de animaes, sendo: 12:000$ para Bar-
bacena e 40:000$ para os demais ...••••........•....•.•.•••. ~......... . . ....... 1 •••••• 

Machinas, apparelhos, instrnmento..'l~4nta&, ut<>,~silio'I , .!!ccessorios e ma
taria pl"ima pal'a as offi cinas, combusti-rol o lubrificantes pJ.ra as mesmas e 
para outrns dependencias, illuminação e força motriz, custeio das estações 
ou depositas de machinas e material, para embalagem de plantas e outros 
productos, de accôrdo com o regulamento, sendo: :l O: 0008 para Barbacena 
e 30: 000$ para os demais..... . . . . • • • • • . • . . . • . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 

Medicamentos, drogas, vasilhame e instrumentos cirurgicos para as enferma
·, rias e pharmacias e despesas imprevistas e eventuaes, inclusive o paga

mento de serviço dentaria em proveito dos aprendizados, sendo: 10:8605 
para Barbacena e 40:000$ para os demais ....•.............•.•................. .. ..... 

Diarias, vestuario e alimentação dos alumnos e aprendizes; trem de cozinha ; 
roupas e utensilios de refeitorio e dorrnitorio, sendo : 50:000$ para Barba-
cena e i40:000S para os demais ............•...... ... ...........•.......... . . . .. .... .. 

Para installações no Aprendizado Agricola de Barbacena, ner.essaria.s á am
pliação do ensino e augmenLo do numero de alumnos e conclusão de ser-
viços indispensaveis no estabelec imento .............. . ... .... ............ . ..... .. .... . 

Para conclusão das installaçoes do Aprendizado Agrícola de Joazeiro ................. ... .... . 
Salarios de apontadores, guardas, fiscaes, feitores, operarias, trabalhadores 

ruraes, cozinheiros, serventes, cocheil'Os, oarroceiros e motoristas, sendo : 
40:000$ para Barbacena e 122:2008 para es demais .................................... . 

m - Estações Geraes de Experimentação da Escada, Bahia e Campos 

(Decretos ns. H .878 e i:l.881, de f2 de janeiro de 1916) 
Pessoal: 

3 directores (chefes de secção) ..•.....••..•... 
3 chefes de secçilo de agronomia •............. 
3 chefes de secção de chimica ..•..•.•........• 
3 chefes de secção de biolegia ........ . •........ 
3 escripturarios .... . ......................... . 
3 chefes de cultura ou ajudan tes de secção .... . 

4:800$000 
4:8008000 
4:800$000 
2:4003000 
2: 000SOOO 
1:600$000 

4:800$000 . 
2:400$000 
2:400$000 
2:400$000 
1:200$000 
1:000$000 

800$000 

14 :000$000 
21 :600$000 
21:600$000 
21 :.600$000 
10:800$000 
9:000$000 
7:200$000 

Variavel 
-

Papel 

10:000$000 

38:000$000 

52:000$000 

40:000$000 

i:i0:8130$000 

i90:860$000 

190:000$000 
50:000$000 

l62:000$000 

Total 

Consolidada 
-

Papel 

3 porteiro-contínuos ...................•...... 
3 serventes (salario mensal de 100$000) .......• 3:600$000 .............. 109:800$000 

Material: 
Objectos de expediente, inclusive acquisição e conservação de machinas de es

crever, editaes, boletins e ins trucções no interesse do serviço, acquisição e 
encadernação de livros, revistas e jornaes de interesse agrícola ............... .. . . .. . .. . 

Acquisição o embalagem de plnntas e sementes, compra, conservação e con
certo de moveis e de machinas , instrumentos, ferramentas e ntensilios , 
agrícolas ; custeio dos. laboratorios, gabinetes, officinas e mais dependencias; 
combustivel, lubrificant.es para tratores, auto- caminhões e outros fins; 
acquisição e tratamento de animaes; diarias, ajudas de custo, paasagens, 
carretos e transporte de pessoal e material ; despesas imprevistas e ·even-
tuaes e para supprir a. deficiencia de qualquer consignação da verba ............... . .. .. . 

Pessoal assalariado : feitores, guardas, operarios e t1·abalbadores ruraes, inclu-
sive diarias a aprendizes .....•..•....... , ....................•....................... 

IV - Estação de Pomicultura de Deodoro 

(Decretos ns. 13.010, de 4 de maio de 1918, e 14.246, de 1 de julho de 1920) 

Pessoal: 
1 director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5: 600$000 2: 800$000 
1. chefe de culturas.. . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2: 000$000 1 : 000$000 

' i escrevente datylographo... ........ ... ... . .. 2:000$000 1 :000$000 
i hortelão-pomareiro (salario mensal de 2008000) ....• , .................... . 

12:8008000 

162: 000$000 

80:000$000 

1 ajudante de hortelão (sala rio mensal de :l 50$000) •....... . .......•......... 

8:400$000 
3;000$000 
3;000$000 
2:400$000 
i:800SOOO . . . . . . . • . . . . . • 18: 600$000 
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Variavel 
-

Papel 

683:060$001) 

254': 800$000 



Natureza da despesa 

Material: 

Objectos de expediente, inclusive acquis:ção e conservação de machinas de. es
crever, editaes, boletins e instrucÇões no interesse do serviço, acquis1ção 
o encadernaçao de livros, revistas e jornaes de interes>e ~gricola ....... . 

Acquisição e embalagem de plantas e sementes; compra e conservação e concer
tos de moveis e de machinas, instrumentos, ferramentas e utensilios agrí
colas; custeio do laboratorios, gabinetes, officinas e mais dqpendencrns; 
combnstivel, lubrificantes para. tractores, auto-caminhões e outros fins; 
acquisição e tratamento de animaes; dial'ias, 11judas de custo, passagens, 
carretos tr;msporte do pessoal e material; despesas imprevistas e eventuaes 

Consolidada 
Papel 

e para suppL·ir a deficiencia de qualquer consignação ............. ·: ................ . 

Pessoal assalariado: feitores, guardas, operarios e trabalbadores ruraes, inclu-
sive diarias a aprendizes ........................................... . 

V - Escola 'Média ou Theorica-Pratica de Agricultura de Porto Alegre 

INSTlTUTO BORGES DE MEDEIROS 

(Decreto n. 8.516, de H de janeiro de 19H) 
ç • 

Quota da União, no custeio dos ser\·iços ....... .. . .. : .•.. .. . , •.... , . .. ...... . 

VI - Estação Experimental de Viamão 

(Decreto n. 8.8i0, àe 5 d~julho de 19H) 

Quota da União no custeio dos serviços ................ ". .................... • · · · · · · ·. · · ·. • 

VII - Fundação de novas Estações Experimentaes 

Para fundação: de uma Estação Experimental de fumo, em S. Gonçalo dos Cam
pos, Bahia, cem contos; de uma de trigo, aveia, cevada e linho, proximo 
á linl1a clü limites entre raran :'L e SJ.n t<1: Cafüarina, rluzcntos contoo; d0 
uma de trigo, cevada, a1•eia e linho, em Alfredo Chaves, duzentos contos; 
de uma de viticulturn e enologia, em Caxias, cem coutos; e ele uma de 
selecção de vegetaes saccharinos e oleagioosos , em Ccnceição do Arroio, 
as tres ultiaias no Rio GL'ande do Sul, contanto qu3 para essas estações 
sejam doados á União immoveis adequados para estes fins especiaes, pelo 
governo do respectivo Estado, ou do municipio, ou por particulares, po
dendo a doaçio 11er revogavel sem indemnização de ben~eitorias construi
das, sómente caso de:itro de tres annos a estação .não seja installada, ou 
caso seja supprimida com menos de dez · annos de elfoctivo funcciona-
mento ...... . .•........ · ..................• , ........... , ..........•. 

Pa1·a acquisição de instrumentos, rnachinas e ferramentas agricolas, custeio de 
laboratorios, pessoal assalariado de feitores, guardas, operarios e traba
Jhadore~ ruraes, inclusive diarias à aprendizes, nas cinco novas estações, 
sendo VInte contos para__cada uma .........•.......•......... , ....... . 

Total da verba .... . .......... .. ............... . 3.183:300$000 

•••••••••••• 1 •• 

Son1ma .. .. . - ..•.•....•.....•...•.. ª ..................... , •••• , •••• ,, ••••••• , ••• 
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Variavel 
Papel 

3:000$000 

40:0005000 

20:000$000 

185:800.)000 

TOTAL 

Consolida.de 
Pàpel 

Varia.vel 
Papel 

63 :000$000 

185:800$000 

í6: 800$000 ..... . ..... . 76:800$000 

800:000$000 

100:0003"000 

. ········ ..... . 783:840$000 2.399:460$000 

36.257:8!8$845 162.680$358 
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.Art. 2.~ ·Fiea o .governo :a.ueorizado: 
a) a conceder ás fahricas <'ie artef~ctos de borracha quê 

"dentro de tres annM se fundàt . em -aualquer ponto do 
territorio nacional -e que P,mnre:_z:uem c~~lu ~ivamente bor
:raeha ~::d.rahi<ln nn Brasil. nlém rlo.Q favorl"s oo:nstantes da 
1ei li. 2. !)43 A. º" !l d<' janeiro r.ll'. 1912. " do rl17creto n. ~. 521. 
<l.e 17 no abril rle 19"1:!. ~:trantia <le .inro!:!. duranfo tres annos. 
dn 6 % ao :rnnn sobrf! o c.apH:i.1 nffoctiv:i.mente emprega.do. 
não infl'rinr a rloi r.; mil nem sup eT'ior a rler. mil cont.os de réis. 
pàra cada fahl'ir.a, pnrlnnrfo in~t.if.Uir um n-remio de animação 
para carlá uma -a i i\ n max imn <1<' :'i'OO :OOO!fl. cnrre5pondente a. 
não mai::: de r,ineo por cenLo sobre n capita? emtrreg-ado. 
premio a $ P.[' f!S f.ahC!PeiCTO CID cnn f,f?rTl[JJ:lÇfi.n da capacidade a·e 
produc(Ci'ío rla u~ina nn s~u prinu~iro hnno de funoo1onamento. 
Para ns fim; d~st.e arti~r:i. com:iileram-sc f.ambem com-0 fun
rfaçãn as n<~vas a.mpliai;:Õi;>!": {11> u.~inas já irnmguradas. am
pliaçõe.~ (>m qu e !'\e.ia despP.nr.lido novo capit,a.1 nos limitel'l 
alludidos: 

b) ~ ~oncP·der isnnQãn de direito.e:: r'IP import ação :hi 
U!'\in·a:; rlP. hPnP.ficiament.o da fabric.a: . 

~) 9 .. desp1mde.r até 3. 000 cnnf.os ~m pagamP,nf.os .de pas
!'!agen.~ 11. irnmigr:rntP.:: P.urnpP.tl~ rfo qualquer porto da Eu-
1•opa :l f'ftlll.lQllPr pnrtn hrasilPiro. K;Omfant.n qllP. !'Ce,jam .e11etc 
agricnlf orPs e ·rt11"' o~ E~:t.:vios <Tll f.\ os rf'CP-bam <ioncotram com 
metade dp,ssa dPspP.!'<a.; . 

d ) a transfP.ri r rta vm·ba - Emnr~irados addid os - para 
a com;i~ação ~ Pcsso:\l " dn vPrba :i• n importancia dos ven
nimenf.n;; rio p~~~nal nrldir.lo .q11P. fllr n.provP.itailo na orga.ni
zacão do Deparfn.m~nt.n Nacion nl rl(°I Trabat'ho. refundindo a 
talle!Ia rtct.tui.t. df' accOi•à'n r.om o rrgulmento que fõr ex
pedid'() opportunamente; 

e) n. fundar nn!'; fazN1da$ nar.ionnP!.;: do Piauhy. logo que 
termine o . rur.tunl contr nctn rfr :i.rrl'ndarne-nt.o. uma fazenda 
mndP\Q._ dr 'crirt1_<fin nn$ mol des dn~ r'l l'\ Goayz e Santa Monica.' 
::tdmit.t.íMo colonos nnr.ioniil"s: ,.. f'Str:mgP.irns pa.ra o aproaei
tamenf.n i!a!'l mPsma.~ fazl'nria~ ~PJrl.:mdn n r ei.imP.n esfabeleeldn 
nono nrt. H'i (2 ' dn lei n. 3 . . \.r;·r, .. dl' 6 rlP, janeiro de 1. 9i8. 

Para ess!' fim sf'rá :i.ppli1\:tcin n .1 mAlhoí':im1mto t:las 
ngunnas a li i r?"X:iiltent.es. I' nM ~st.uilo~ necessiarios. á funda()ãC> 
do. fnzrndn mOd<'li'l n rrp · nti a pl·ovenfont.r do arrendamrnt.o das: 
aHudinrt~ fazNHia~·- :t rarUr <l.:i Jan1>irn dP HH9: 

1 f\ n vrnd0r no~~ .~·nvl'.rnn:; r!M Es~.odns ou emprezas par
t.i cularP R, pnrn fin s i:lr rl'r.nnhrr.icln ut.iJirfndP pnhliea. lot es no;; 
nuclen~ r.nlnn iar>..-: PmPanr.ir:rrlo.<:. rrrl1mrln grnf.uif.ament.e n~ qu~ 
Hv ermn si dn nnurlns f\f'l Oi=: 'F,stnrlos: . 

r;) a apnlicar nu$ nhra~ tla in~talln.i:ão <f·a Fazenda Modelo 
rle Cria.~iio 1-!P Pnnfa (';rn..c;~ :i. no m~t:horamenfo àe seus campos 
P. r.ultura s n no angm ento d" ~Fl llS reproductores. o producto 
da v enda. ao Ministr>rio ela ]';farinha. do materia·l de ferr o que 
:tinha ~itlo importado para 'lS d.itas obras: e que, por oonve ... 
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niencia do serv iço publico. foi r,ed~do a eiOlte ultimo· 1mi
nistcrio; 

li) a adopiar cm · rcgulamflnio as medidas de defesa sani-t 
! a ria vegetal, de que tratam as let.tras f ·e l, do .art. 2" do re
,•.:ulament.o a·pprovaclo pelo decreto n. H. 356, de. 15 de se
r cmbro d<' 1 !l20. e::latuindo penalidaidc 'd'e multa8: desde 50~. 
:1 t1> de e inco contos de réis ,para cada. infrae<;ão: 

i) a crcar, rlc ~ccôrdo com o decret.o .n. 14.-117, de 27 de 
março de 1920, a Delegacia Regional do Serviço do Algodão no 
:~~stadn d'o IPará: ' 

j) a províde-ooiat' no sentido de, nas ingpectótias ·dos 
Estados, ser lambem preparado o sôro anf.i-aphtoso, afim de 
ser ut.iliz?!.do nas zonas contaminadas. 

Arf . 3." Das fazendas ·para -criação -de -0aval<los ,a serem 
fundadas pelo .Ministcrio d::t Agricultura, uma senã installada 
no Esf.ado de Pl'lmambuco. . 

.Art .. 4.B O Governo realizará nas épocas proprias, nas 
-~des -das Inspectorias Agrícolas, em todos os Estados, co.n
<Jursos <::·e machinas agl'ioo1as par.a o .fim de incentivai'. a cul
tura mooanica, nomm1.ndo uma oommissão idonea, composta 
de Ja,Tadores e sem remuneração, para, sob a presidencia do 
inspectot agricola, procedei· ao julgamento dos concursos., 

Art. 5." Os a.uxilie>s concedidos na verba 22", consign,aeão 
IX, só serão pag-0s depois de eomprovacão, p~r.antc o '.\liniste
rio da Agricultura, de sua nàtureza de institutos de ens:ino 
agronomico ou vctcrinario, t,echnhc-0-profissional, ou com
mercial, ou de serem estabelecimentos ágrioolas, de criação, 
de cathcobese. · ou industriaes . Os que .iá -tiverem recebido 
subven4'ões ou auxilios no .exercicio passa.cio ou nos anterio
res,. não poderão receber as nova!:'. subv-encões sem· que tenham 
prestado contas rla applllcacão da ultima, .apresentando re
latorio dos 'Serviços l'e~lfaados no a.nno precedente e do
cumentaço <le ioda~ sua~ despesaS'. •Appr-0vada p~lo -Ministe
rio da Agricultura a •prestação de contais, ser~ -Ordenado o 
pagamenlo ·da nova subvenção em :prestações trimestrae.<1 -0u 
st'mestraes, ou ode uma !';Ó vez, a .iuizo do Ministro. 

Estes auxilios ·não poderão jámais ser applicados em pa
gamentos de pessoal , mas. sim, ·em acquisição, pelas inst.itui
ções auxilia:ili\s, <le immoveis neccssaI1ios ao seu funcci-Ona
Jnento, em ampliação ou adoptacão de immoveis pcl'tcncentes 
ás me.sinas, em oonstruocão de bemfeitorias. ou dependeimias 
necessarias ao preench'imento dé· seus fins, em trn.etores agri
colas. motores, mao-hinismoe1 agricolas, installações electricas 
e auto-caminhões para eargas, isto .quanto aos institutos ou 
estabel'ecimentos de ensino agr'Onomioo e veterinario, e quanto 
a sooiedades e es:t.abelecimentos a.gricolas ou dC\ criação; o 
quanto aos estabalecimcnt.o~ ou institutos de ensino technioo
.profissional de outra. o·rdem, oommercial, ou de oath.echesc. 
1só poderiio ser empregados em ac,quisrlçõ!es de i~oveis pa.r~ 
as ?nsti~uicõcs a.urili;i~s, e:rt;" ampliação ou ad0:pta~Q -de im .. 
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moveis a ella pertcncenf.cs, em const.ruc1;ão de bemfeiLodas ou 
dependencias, desses: immoveh;. ncc.:cs:-;ario ao preenchimeuf,o 
dos :sem fins, e em malerial indispens a.vel ao fullk:cionamenio 
dessas iust.itui~ões. 

Al'L. 6." c9ntinUi!:lll l~ll l vig'Ol' f)al'a (} oxercieio de 1!;2i, O::)'. 

'lialdos <lo cred1t.o d«~stacado <la ve1·ba. .r>", da. lei n. 3.füa. de. 
5 de janeiro de l92'(), para o Se1'viço do AJgoduo, bem como 
os saldos -do::; l.ll'edit.o,; aberlo~ cm virtude ela:; autorizações 
ns . XIV e XVI. do arl. !.!8. da :mesma lei. 

Art. 7. v A .1·P.nda u1•1•ci.:adada pelos Scrvi~~u ·de lndu1:::t.ria 
l'aslo11 i1 , A.prendiza.dos n Escolas Agrir,f~Jas. E::;Lações Gerae:s 
de Exp~1·imentaçõ•!~. Nucleos . -Goloniae::;, Cenl ro:; Ab'Ticolas, 
Po~fos e Povoa~!Ões Inllig--onas, Inst.ituLo <lc Ghiruica. ServiQ'> de 
Inspecção ~ Fomento Ag1·icolas, J a.r1.liim Botanilco, l\lusen Na
cional, Scrvit;o de Sementeiras, Im>l.ituw Biologico de Defesa 
'Agricola, Serviço de -E:xpurgu e Beneficiamento de 1Gereaes, 
Escola Superior ue Agr icull.ura, EsLaç~o de Pomicultura de 
Deodor(I e Set·vii.;o <iu Algodão, uodcrá SN' a,p1>licada ao custeio 
dos propriv::i scrvi,;o:i', at.é :í. inipol'taneitt correspo.ndetüe a 
80 o/o das r\!spectivas dol.a~~õcs on;amenLal'ias, mediante prévia 
autorização do .Ministro e prest.ação de conLa. na fãrma da. lei. 

§ L" O producto da venda do!'S animac~ r eproductorcs dv 
Servico ·de rndustri n. Pastor~! . b em assim .a rend'a dos est.abe
lecimentus de sericullui·a. e lae Lici!lini:<, poderão ser empr ega
dos integralmenle na t.lO.mpra de animaci> c!:Slrangciros, e do 
casulos e matecia prima para o:o mesmos es:tabcJ.ecimentos, 
observadas as dispu$: icõcl:! rl1~;;tc arli;;o. 

§ :l:' •rae;; renda~. a~~~im como as da:o. ]<;:=colas de· A1't.ifice~ . 
cuja appli\jação conLinuar~í a ser feita de nc.côrcl-0 com o de
ereto .n. 13. OtH, de l~ :tle. Junho de HH8. será-O recolhida~. 
ã m edida. que forent sendo arrecadadas, ao '!1hesou1·0 Na cio:.. 
nal, Delcgaci.a:s 1;-i:scue;;, l\fosa ;; ele 1Hl(mtlas. ou CollccLoria.$ 
Fedél:'ae~. onde serão -e:scL·i1lturatlas n a. fã.rma d-a lei, podendo, 
desde logo, sei· entregues ti s repartições ou funccionarios quo 
a s t.ivet~em de app.licar, t)or· soficitaçãu do Ministr-0 dn Ag:ri
k}Ultura. un da Faze nela. 

Art. -.s.0 oQ Governo fomece1·á ~sraluitamenLc t.rauspurtc 
nas estradas do i'el'ro du União ou part.icu.Jurcs e empreza~ 
'.de navegação au!i animaes1 r eproiduct.1a·es d e r .acas 111obrcs. 
machinii; mo::; agricola:s e indu~triacs, sementes, insecticidas H 
adubos adquiridos pelo.;; c1•iadores •J lavra.dores, correndo a:.i 
despesas pelas verbas - Serviço <lB Indust1r'J.a Pastoril e Ser-· 
vico de In:>µecção " Fomento Agrícolas - ·oonsiõnações: desti
nadas ao desenvolv imcntl) dtt industria ]'Xlstoril no paiz n a 
de:;pesas de transportes. 

Arf.. fl.• k;; despe sa~. eorn 'J pagu.menLo d l' <li.ar ia:; e 
a.judas d'e cust.o r egulamen Lares o as de qu0 trata espucificada
mentc o ·::ul't . 123 (3) dli lei r.t. 3.-15·'l, d~ 6 de janeiro de HHS, 
ficam su.i eitas: ao disposto no ad. 114 (4) -do decreto nu
mero '13 .868, de 1.2 de novcmbt~o de -1919, sendo para ·esse fi;qi 
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·snppridos rec.u1·sos ao Míni!'::terio da Agricultura:, até á im
por.tancia de 200: 000$ de cada vez; não podendo ser feito 
terceiro supprimento sem que tcnba sido demom.:trada em 
bal\mcete circumstanciado a applicucão dada ao primeiro, e 
as~im suiccessivamente. 

Paragra·pbo unico. As import.ancias dA Laes s tlIJtnimentos 
serão es:cripturadas no '.r.hesotll'O Nacional 1}orno despesas a 
olassificar. sendo a elas!"-it'icacão feita á vista ·dos balancetes 
acima indico.do;: (;; ficando rnsponsavel a Directorill ~eral de 
Contabilidadr. do allndidu Minist.erio pela applicaoã.o dos 
mesmos: suppritncntos além dos saldos «em si:ir :i> na. e~riptu
racão do Tribunal iie t•ont.n;;:. Para esse effeit,o n enhuma des
pesa ser:l. aut.orizada por conta dos supprimento~ sem infat·
mac·ão esci:-ipla ria mesma direatoria. 

Art. 'iO. As dcsre~:as que jntercssari~m á intensificação 
da ptoducção mwíoqal, dnsenvolVin'lento da pecuaria, trans
porte de pessoal em objcet.n do E:Orvioo, pagamento de pessoal 
assalariado ou diaristn e outras do .Ministerio da AgricuHura 
- julgadas · utrgentes por meio de adco.ntamentos, tanto na 
.Capital Federa.! como em qualquer outro ponto ào•tpaiz ou do 
estrangeiro, independ<:'lllemente das rcslriccõ•es estabelecidas 
no art. 22 da. l~i n. l.f.'14., de 30 de dezembro d e 1903 (5), 
(l no art. 89 da lei n . :: . S·~'2, de :3 de janeiro de 1914 ( 6) . 

Paragl'apho unico. O Ministro da Agrieultura. é compe
tente para autorizar taes adeantamento:s, independentemente 
da intervenção rio Min'isterio da. Fazenda, desde que por este 
ultimo tenham sido distribuídos os creditos destinados aos 
serviços acima alludidos. 

Art. i i . O Governo não rest.ituirâ em dinheiro o preco 
das passagens dos immigra.ntes espontaneos: creditai-os ha, 
depois de localizados, pelo valor das mesmas, como adea.nta
mento do preco Ja. acquisição do lote de terras que cada um 
ocoupar. No caso do valor do lote. casa e bemfeitorias nelle 
existentes ser inferior ao custo total das passagens pagas 
pelos immigrantes. o cxcedentf' 1;;er-lhes-ha entregue em se
mentes, ferramentas ou tnnchinismos agricolas. 

Art. ·I~. A porcet'il:.i.gern a que se refere o art. SiL do re
gulamento approvndo iJOlo decreto n. 9 .Oi8i, de 3 de novem
bro de 1911 (7), para a eo~ccs~ão de l,otes a trabalhadores n~~ 
eionaes no~ nucleo!'i ~olomaes. podcr<ã. ser alterada pelo :l\f1-
nistro, d<: accOrdo <Jom_ as oon veniencias d~ serviç_o. 

Art. 13. As estacoeis i;craes de rocper1mcntnçao, os cam
:pos de demonstracão, o~ a.prendhmdos ugricolas, os postos 
:r.oolechnieas. ª" t«rr. enda-.: 111nllelo de 1"riai,:uo e demai~ 11:;fahP
lecimentos que disponham de Lljrni.:; pura culturas, alám das 
indispensaveis aos ostudo~. <l'Xperie-ncias e domonstra.cões re
gUla.mentares, }1oderãu cultivar e explorar e5sas terras por 
;meio de ajustes, de par~eria, C?_u.ias ooi;i.rl_ioões ficarão, em cada 
çaso, depe~dendo de a.pprovacao do l\hn1stro, para que se tor
. pem erreeuvas .. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/0912015 15: 12+ Página 286 de ~5 

'âBããXa lDil 6 DE DEzEM:8õ ifl!i 1920 . 

. Esses aijustes, que serão feitos po1· prazos nunca mafores 
ce tl'es _an.nos, fi.ca.rão .:;;em effeH~, sempre que o ajustante se 
tornar mconvemente a boa oroero do estabelecimento -ou 
.WandonaL' suas culturas, por ma.is de ires me:tes, sem causa 
Justificada, a 1~riterio uo Goveruo. 

A annullar;ão llos ajuc;tes dependera de a.cto~ do !Ministro 
e uão darã· direito a indemnizaoão alguma. a não ser a do 
~alor dos fl:uctós ·peudent~s ou das plantacões que pelo seu 
estado e desenvolvimento po:)sam, a juízo da a.dministracão, 
offerecer vantagens ao estabelecimento. 
. O valor da indemnizacão será arbikado por dois lav L~
dores _da. zona em que. se a:char o estabelecimento, sendo um 
escolb1do pel_o 1·especti vo d1rector e outro pela parte interes
sa.da. Os dois, de conimu:m accõi\do, escolherão um desem
patador é, si não chegarem a aecôrdo nessa es~lha, eada um 
indicará dous nomes ü a sorte designará entre os qu9.lro o que 
u·cva prevalecer. 

O Governo, sempre que dispuzer de recursos ou de ma
terial apropriado, aJJxiliará as conskuccões ruraes de que 
precisarem os aju~taxües e fornec·er-lhes-ha, gratuitamente, 
mudas, sementes, adubos, correct.ivos, -insectfoidas e, por em
:prestimo, machinas, instrumentos e fe1·ramentas· agricolas e 
animaes de trabalho. 

Art. 14. A Directoria tle Met~orolo.gia. e Astronomia po
derá adn'littir para suas ei:;tacões meteorologicas e pluvime
tricas, e sómente emquanto não conseguir funceionarios es
peeiaes que a~ceit,em a nomeação, os sorvic.os dos funooiona
rios dos Telegraphos, dos Correios e outras reparticões fe
deraes, civis ou militares, sem prejuizo dos trabalhos de 
.seus cargos, podendo despender como pagamento pro-technico 
labo1'e a cada um desses fuiiccionarios até a quantia. . desti
nada pela verba 10", II, a 1gratificacão a oa.da observador ou 
ajudante. .. 

Art. 1.5. As publicações do Ministerio da Agricultura, 
.que iniereesarem directamente ao deaenvolvi~ento da. ~a.
voura e da pecuaria. e outras que, pelo. sua urgenoia, não pu
derem, a juizo <lo Ministro, sct· feitas na Imprensa Nacional, 
sel-õ-hão em typographias part.icularcs. precedendo concur
renaia publica, sempre. gue a despe?.a exceder de 2:-000$000. 

Art. 16. Os edifício . ., e outros bens existentes nos nu
·Cleos colouiaes, que forem emancipados pelo Governo. e que 
forem julgados desnece:ssarios ao servioo publico, .serão ven~ 
didos em hasta publica, conservando-se como reservas flo-
1·estaes as mattas disponiveis e que para. esse fim se p1•esLa-
1'om. . 

Os lotes vagos ~ os que 8c desoccuparem serão vendidos 
a naoi(lnaes ou estrangeiros, mediante os preços e oondiçõe& 
'1e ve11da approvaiios pelo Ministro, sob proposta. da. Dirooto-
i::'ia do Servivo de Povoament.o. . . 

Os nucleos coloniae~ ou centros agt'iOOlas emarunpadoo 
·~·icarão a oargo de ~:iaristas, que a-gsnc.iarão a. cot;.ranoa. da. dt .. 
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vida dos colonos, de conformidade com as instruceõês ·Que llie~ 
J'orem expedidas.. · 

Aos colonos desses centl'os i·uraes, que esf.i.ver.em com as: 
pr·e~tações -de lot.es em dia, será •ocmcedida um& reducção sobre. 
a5 prest~oões resta-ntes, desde que sejam pagas de uma só vez, 
nas ·segumtes proporções e prazos, a contar da. dat<W do dooretQ 
de emancipação; · 

25 %, si fot•em iiquidadas dentro de tres mezes; 
:!O % si forem liquidadas dentro de seis IiiéZe!$; 
15 % z;i ferem liquidadas ·dentro de doze mez-es. 

NoH -nudeos coloniaes ou centros a:;ricolas ~mancipados 
a~ Lenas requeridas pelos colonos, que ainda estiverem por
medir e demarcar, sei-o-hão por conta dos novos adquiren
tes, ficando a cargo da. Directorí:t do Servico <le Povoamento a 
l'XPedicão das instrucr;õ~s para isso necessarias. 

AI·t. f 7. Os ope1•arios com familia que, por moLivo de re
ol'g:tnização dos servil}Os publicos, ficarem sem trabalho, :::;orão 
de preferencia. quando de seu livre assentimento, collocados 
nas colonjas ida UnHio, com todas as vantagens e onus que 
cabem aos outros colonos. 

A.rt. 18. A exportação da he1·va-matte pelos portos que 
uã.o dispuzerem Lle laboratorios officiaes {fe:1eraes, estad-Oacs 
ou municipaes), ~er:í. f.eit.a., emqUanto não existirem esses ís.
bora.torios, independentemente dos exames, ana.lyses o cer
f.ifica.dos a que se referem o dec:reto n. 12.982, de 24 de abril 
<le 1918, ('10) e as instrucções <lo Ministerio da. Agricultura, 
ode 6 ele maio do mesmo anno. 

·Paragrapho unico. O Governo entrará em acc<kdo com 
o,; Estados ou municipalidades interessados no assumpto .para 
que se installem com urgencia os laboratorios indispensaveis 
á. perfeita exooução do dito doa.reto fl instrucções respectivas, 
podendo despendet• com essas installacões e custeio do servie-0 
:ité a importancia de 30: 000$ da verba V - Material - sub
-0onsigm.:cão destinada ao servico d<' intensificacão da pro-
duccão nacional. · · 

Art. t 9. O pagamento da~ meul'!ialidadcs dos estudante!'! 
que estão apel'feicoando conhecimentos teohnicos na Europa 
e nos Estados Unidós fica ~U;icito ao registro a posteriori do 
'Iribunal de Contas, <list.J:ibuindo-sc 'J)Ot' telegramma, logo 
depois de .publicada a prescnln lei, os 1•.reditos ncce5srtrios a. 
tal pagamento. 

Sala das sessõc~, G <lt:. dezomb1·0 ue Hl~O. - Carlos de 
Campos, Presidente. - Cvnain.ato Br(l,(Ja, R.élatol'. - Pach.aao 
Me-11des. - Cru•ws Maximiliano. - SG.·u.:a Cabrai. ----, Ramiro 
Bra{Ja. - Josino A1·aujo_, - Celso Ba:yma. - Sampaio Cor
reta.: 

os.-. ~de»;te-0 projecto vae ao Senado. 
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Acila-se. sobre á Meza o seguinte . 
REQUEB.Il\IENTO DE URGEll"CL\ 

N. ·I 
· Roqueii-o Ul'.gancia para immcr'fa!a votação-do projecto de reso-

lução n. & A de' 1. 920, da. C<un:i.ra. do.-s Oep11tados. 
Safa das Scssõt:is, 6 de dozembro de !9::l0 .--Andrade De:.erra. 
Approvado. 
O Sr. Presidente-Em t>onsequencia. • do voto da Catna.

ra. vou !iubmettet· a ,;otos o projedo da rcsolnção n. 6 A, de f\120. 
Votaçã.o do prqjccto de resoh çrio n. S A de 1.920, meàifkandó o 

regolarnento da &crn<.aria da Camara; com o parecer da Commissiio 
de PoJicia sobre as emendas apresentadas e substitutivo da mesma 
CommisSào~ · 

(Discussão unica.) 
O Sr. Preeidente -Durante a discussão uriica. deste pro~ 

· jecto ~le resoluçi.lo '.Ol"arn otfJnicidas -í4 cmcmdas, . 
Vou subwet.tet' a voto:> ·'1 sub~titu1ivo da. Cummiss:l.o de Policia." 

App.rovado cm discussll.o uuic<l o seguinte 
StJBSTlTtJTJVO 

Rcdacção f-iual do p1·ojecto. de Resolução da Camartt ·~tvs 
Deputados ·1~. 6 B, de l 92Q, q-ue dâ no 1·ey·ulame,:to d swt 
Seçtetai•ia. · . · 

Regulamento da ~cretaria da <:amara dos Deputados 
TITULO 1 

Da Seorotaria 

Al'l. i." A Soereta1•ía da Camara dos Deputados tem o seu 
fundamento nas dispo:Si<;ões . coustitucionaes que prescrevem: 

1.º A cada. uma. ·das Camaras do Poder Legislativo coro-
pet.e: · · · 

Verificar e reconhecer os poderes cos seus membros; 
Eleger a. sua Mesa; 
Organu.ar o seu Regimento Interno; 
Regular o serviço de. sua polioia interna; · 
Nomear os empregados de sua. Secretaria. (Artigo i8, pa-

1·agr~pho üuico.) . . · . . . . . 
2.0 São orgãos da soberania nact0nal o J>oder Legislat1~0. 

o Executivo e o Judíciario, harmonioos e independentes entrei 
si. (ArL 15.) . . , . 

3,° Continuam em vigor, emqua.nto não ·revogadas, as 
leis do antigo regimon, no que, explicita ou impllcitamente. 

não fõr contrario ao systema de ,governo firmado pela Consti
tuicão o aos principios nella consagrados. (Art. 83.) 

§ 1.• Do accOrdo com o art. 223 do Regimento Inlerno 
da Gamara,• ao tempo d:i. ,·prooliynu.~ão da. }\~publica, co numerQ 

c.--vo1. m1 .t~ 
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e o vencimento dos empregados· da Secretaria, e dos mais 
que forem neoossarios para a guarda e o serviço da Casa. 
s*'l'ào fixados pe la Camara, sob proposta da Oo1nmi::ii$âo de 
Policia, a 1.1ual eslabelecer~ em regulamento os direitos ·e 

·attribuicões de .tooos · os ditos empregados>. . . 
§ 2.º Os serviços da · Camara, oos Deputàdos far -se-ão 

pela Seaetaria e reger-se- ão por um . regulamento á pa.rte 
(Regimento Interno, art. 3.U). 

TITUL.O U 
:Dos serviços 

Art. 2. º Os servicos da Secretaria da Camara dos Depu
tado~ abrangem todos os trabalhos que lhe forem affectos · 
pela Mesa e pelas óommissões da mesma Camara. ·/ . . 

Paragrapho unico. Esses serv1c.:os compl'ebeiidérão. além 
.de outros, os: . 

. De expedienLe, l'ecebimento e expêdioão de corresponden-. 
'eia; protoco1lo, syoopse, ver ificação de poderes, convoca~ão de 
reuniões, oxped11;âo e cobrança de C.ocumentos, de informações, 
de cópias. de certidões; · 
· De a.citas, manuscriptos e impressos, listaS de presença • 
chamada, avulsr1i; im"res~os, annaes, documentos; 

.De portaria, conservacão, limpeza e arrumação do edifício: 
ãa Mesa,' de gabinete e de conduccão do Presidente; de gabi
nete dos ·secretarios; de slilas das Commissões, dos Deputados, 

. de espera e de ch_apéos; de elevadot·. de imprensa, de ingresso 
na Camara, d~ tribunas. de galP.r1as. de bnfete, •Je bandeira, 
de correio, de telegrlipho, de telephones, de jardim; 

l>e policia, do, re~ioto das 1:1es::1ões e das Comm1s.sões, das 
dêpen.foncias e das immerliações do edifioio; 

I)e debal~s; de Annae.s e de debates systematizados; 
De bibliotheca. sua conservação e catalogacão, de permu-

tas e oonsu lias; . · . 
De archfvo, sua conservac-llo, e oatalosacão, de arobiva-

mento e desarchivamenlo; · De contabilidade, de eseripturação, de livros de ponto, 
de fblhall de pagamento ~ lista de endereoos dos Deputados e 
do pessoal d~ Seoretarl& e de. remessa e recebimenlo de 
publicaeõea. . • . · 

Art. 3.º Todos os _serviços da Secretaria serão· superinten
didos pelo t • Secretario, que preencherá as lacunas deste Re
gulamento e sP.râ o seu interprate. 

§ 1.0 A não ser em otl.le~to de ~Prviço publico, ~ ab!'ln!utá
.mente vedada a permanencia de qualquer peesoa extranha á 
Secr,.t rfri n Pm qualq11'Pr das fllla!; SP.ccões. · 

§ 2.0 Os empregados da Secretaria não poderão, sob pen& . 
de responsabili-dadé, que it'á da advr.rtencia á rtemi s!':fio, for- · 
n ccer ás . partes, verbalmente, ou por ~scripto, Qua~squer in
formações sobre os assuu1ptos · em estudo nas "Commissões da 
~ .. ara .· , • . --~ ._'...:_. · ~' 'V.:i 

' ' 
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.... § ?·º~As inf~r.macões sobre os assumptos em estudo nas 
Co~m1ssocs serao pr~:;~adas, verbalmenle, ou por e::icripto, 
·con1orme forem reqmslladas, por determinação Jos Presi
dentes da.s Commissêies, ou do 1 º Secretario. 

§ 4.º ~· licito as parLé::i requererem certidões do anda
mento de suas peLiuões ao ,1 º Secretario ou a.os Pr6Sidentes 
de Com.mi11Sões. ' 

CAPITULO I 

.DO EXPJWIBNTE 

Art. 4. ª O expediente da Secretaria da Camara dos 
Deputados con~üste em: 

a) receber, abrir, protocol!ar 6 encaminhar toei& a oor
respondenc1a; 

b) redigir, fazer assignar, protocollar e· expedir toda a 
correspunll~!WIJ. da C..:an1ara; . 

e) cun.::11gnar o anl1aruento de todos os papeis .em plena
rio, ou na::; comm1s::1óes; 

d) redigir e· fazer publicar convocações de sessão, ou de 
reumão d.e Gomm1::1::1ao: 

e) exJell1r e co.tm.r C:o~mmentos; 
n informar os assumptos que lhe forem sujeitos para 

esse fim. 
§ 1." Durante a ses.são legislátiva, os seNicos da :secre

taria terão inicio ás 12 horas de todos os dias uteis e dos 
domingos e feriados em que a L.:amat·a rnnc1J1onar. 

§ 2.0 O expediente terminará. á hora· regimental em que 
a ses~ão deveria· ser levantaaa \arLs. ~10. l:lu e 212 do .Regi -
mento lnteruoJ. · 

§ 3. º . Os serviços de debates comeoarão com o inicio ua 
sessão e 'terminarão com a rev1sao ae11n1t.tva. das. rei:1,peot.1-
vas prova~ typograpb1càt1. · 

§ 4. º Havendo sessão noctuma, o director geral escalará 
os :runccionarios que devam oompare()er. 

Art. 5. º No interregno das sed~õ·es, o Director designará 
os empregados quo davam comparecer diar1ament" á :::teore--
tarià. 

§ 1.º Todos os empregados deverão nesse periodo compa- . 
recer á Secretaria no primeiro dia util de cada semana. e no 
ultimo dia util de cndn mez. 

§ 2.º O expediente poderá terminar ás 15 horas. 
§ 3." O ernpre0ado que pretend~1· n!asLar.se, durante o 

interregno dn::i sP.ssôes Jogisln t 111n~. de"tlt~ Capita!, deverá so. 
licitar, p1·évrnmente, pur· prazo prf!flxni:io, e obter, uoenca 
para es:;e n m ao I.Jlrec tor da :secrr:itat•ia. 

§ 11. • A' ausencia d,.6 Direoto1· <la. Secretaria desta Capi
tal, durante o . mt.erregno das seasões legisl~tivas, preoeaern 
licença. do f º Secretario. ·- ·- -·- .~ 
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Art. 6.Q Nenhum · empregado voderá reeirar-se da Se
cretaria, mesmo finél::i. u hora. . do ~:x:pediente, sem que o Di
rr.ctor <teclare tei.-nnnaao o eerv100. 

SECf.}A..0 l 

Da correspondcn.'\:ia -recebida 
Art. 7 .• Toda a eoc-respondeneia da Camara. e das Oom

missões( inclusive os documentos traztctos em mão pelos mtE':
re!sadoi,, óü seu:s procuradoNs, será. recebida ·. pela portarmt. 
que a numerartl · suecessrvamente, annoLanúo-lt .. e a data de · ra-
cepf;ão. . . · ·: . 

, Arf.. 8. º A eorrespondefiefa. que vier com a nota de ccon
fi~nciab, ou .cr.eser_vadaP, deverá ser entregue, intacta, ~., 
D1reclor da Soeretar1a, para fazer chegar ás mãos do dest1 -
nàtario. .. , 

Paragra:vho unico. · Dcs~ach~da a correspondencia áe 
Commissões, sérá ella remet.ttda ao chefe da secção· do se!"vico 
legislativo, para registro de despaohos e distribuição pelas 
Commissões, depois .de · devidamente protocollada. . 

Art. 9.~ ~ papeis etldereça:dos dir'eeta.mente ás Com
missões estão subordinados ás disposiçõés precedente!l. 

SEOÇ.i.O II 

Dll cm•rr,spondencia mrpeúúJ,.., 
Art.. tO. Todà. a correspondeneia da Camara, ou de suai! 

Coromisi::õt~~. será · fl'lila em <iupltcata, ficando retida U'.l:na 
cópJa. para --~er convt>ni.ent.~m~nte archivada •. 
. § 1 ... Nenl1uina correspondeiicia será expedida. sem ser 
~onvenientemente numerada e protocollada. 

§ 2. •_ A correspoudencia da Mesa será tedJgida. quando 
assim fQr couvenienie, pl'lo Secrcta1'io da presic!eucia, e a das 
Commissões pelos rcspcclirns Secretarias. 

§ 8. º Serâ. cstabc lccida frnnquia telegi•apbica, nas linhas 
officiaes, para os membros da Mesa, pura os Preeidentes das 
Commissões o para ó Director dà. Secretaria. 

§ ~." Esta franquia só poderá ser usada em objeoto de 
flerviço. 

§ 5. • A Cnmo.rã dos Deputados, de accôrdo com o art. 3g 
do seu Regimento Interno, corresponder-se-á! 

a) ·com o Prcsidenlo dq R.epublicn, p9r Commissões e J>Ot 
lntermodio passoal do seu P1·esidcnte, ou por rnensagens por 
este as.signadns; · 

b) ~om o. Se'Flaoo, f!Or meio de Commissões, ou de offi
cios do sou ·1° Secrctano no 1° Secretario daqucllo ramo do 
Congresso Nacional; 

e) ~om os i\linislros de Estado, por inlerrnedio do suns 
IJommi!Jsõcs. em confcrP.nr.in, ou por ~scr_into, e por 'officio cfo 
seu i 0 tScc1·etal'iO; 
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(1) eom as demais autoridades, por intermel;lio do . i •, ou 
do 2" Secretario, ou do Dírector da -Secretaria. · 

§ 6." O papel destinado à correspondencia dos membroi. 
da 'Mesa, dos Ileputadcs e da Secretaria não .póde sei- usado 
por outras pessoas. · 

SECÇÃO III 

l>o protocoUo . . 
Art. :1 i. Todos O!'i rlocumenlos submettidos â apreciação 

da Camara se1·ão protocollado<1 na Secretaria e em cada uma. 
das Commissões· a que. por despacho da Mesa; se destinar8n. 

O proloéollo registrará.: 
1) O numero de entrada do documento ·na. portaria: 

2) O assumpto 3n'l summario; 
3) O despacho, destinando-o ás Commissões; 
4) A data de aua distribuição e o nome do i.>espeetivo 

Relator; 
5) A . data do parecer; 
6) Todos os incidentes por elle determinados em Com

mis.sões; 
'1) O seu andamento, com todos os pormenores, -em pie .. 

nario, com os nomes dos oradores que o discutiram; 
18) A data da sua remessa ao Senado; 
9} A data da sua remessa á sanceão; 

10) A data de sua sancção, ou não sancÇ!lo; 
.H) O numero do deClrelQ de sancção e a suu. data; 
12) A8 razões pelas qua'es .. não obteve sancção; 
t3) A data em que foi publicada a sanctão ou o vet~ no 

Diarfo Of ficial. ; 
§ 1. º Quando o documento n :t'.lrot.ocollar j ã o houve r .sido 

em annb anterior, tegi(:trar-se-iio os intlices de todos Gs pro
tocollos anteriores. 

§ 2," Nenhum documenfo, inclusive proposições, de anno 
antnrior, d~ver~ .ser objecto de deliberncão, em plenario, ot.t 
em Com.missões, sem ser novamente prolooollado. 

§ 3. º Todas as proposições, inclusive as vindas do. Senado. 
terão numoraçfio successiva. 

- § 4.0 As pr·oposicões de anno tinierior deverão, de ae
cõrdo com o p111·a~rapho precedente, tomar nova nuinera~ãõ 
pal'B andamP.nto. em plenario, on nas Commissões. 

§ 5.• As Ieltra!! seguintes á numeração das proposicGes 
rlenoforão o seu amfamento regímen tal, com esta. sigrtificai;ifto: 

A ·- pareMr; . 
a - pareret sobro emenda: 
n - 1· dlsrussll.o; e - 2• disoussão: 
Co - di'!lcus11ão unica; 
Ce - emendas em 2• disousslio: 
Cco ·- etnendas em- disc1l.WJão unica.: 
Cea - paI"ecel" 13ohre emendas em 2• dfeeusslo; 
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Ocea. - parecer . sobre . E\mend·as em discussão unica ~ 
CD - redacção para 3• díscussão; 
D - 3• discussão; 
])d .:_ di!>cusi::ão especial; 
I'ie - emendas em 3• discussão; 
Dde. - emendas em diacussão especial; 
Dea - par~rer sobre ememdas em 3ª discussão: 
.Ddea - parecer sobre emendas em . discussão espeoial; 
E - parte .de propoe.ição della destaooda: · • 
F - redacç!io final; · 
Fe - reda<'cão tinat emenda.da; 
Ff - redacção . final já impressa:~ -
G - autoi;rapho a. ser enviado ao Senado; 
H - autographo a ser enviado á san~o: 
S - proposição do Senado; · 
V - proposiçao não sanccionada: . 
a - parecer favoravel; 
:ru - parecer com imb!titutivo; · 
n - parf!Cer contrario: 
p - proposioão pre.fudicada; · . 
pa - riarerer favorav~l apenas a parte da proposicão. 
!S 6.• Todas as propo~ic~es d~verllo. nos respectivos avul

. fJOS impressos, h'a7.Ar a indicação dos protocollos a que tive-
rem sido ~ubmetUda&. · · 

§ 7.0 Uma serie dos livros de protocol!o assim ·escriptu
rado~. bem como dos respectivos indices alphaMttcos. pol' 
autores e oor materia.s:, l'IP.l'â destinada á composicão da sy
nopse dos trabalhos tio ann.o. 

SECCX.O IV 

l14 sunopse 

:Art. f2. :Ao fim de r.ada sessão legislativa.. o chefe da 
.sec~Ao do Servico. T.eg-lslat.lvo reunirá todos os livros de pro
tMn11o rla!I r.ommts3ões e ·arganizarti com elles a synopse dos 
seus t.rl\ balhos. · 

~ · t.• A "YfinniaA dn~q · f.rahntho!ó rtP ~a41a q~!'l~o f PIZ'f!lf~fiva 
serl\ !mnrP.ssn. no· interrerno das ~E'!õlSftr>s, trnra ser no com'eÇO 
da seq~~o 1:1esmtnte distrihttlrln nos Denutados. 

is· 2.· A' 14'.VTlOll~" <1M f.rnhnthl'q rhl (!71mara. addicionar-se-á 
a publioaoão dns acta.s de sulls CommissOes. 

SECC'X.O V 

Da ·1iffl.ficaçflo de poderei 

A rt. i :'L gempl'A qnA 84'1 T'Pl! 1 b:i\l' um t> leito Jll\l'i\ ª· reno
vae~o dn Cnmarn <ln~ ""fll1fn<in!'l. ou pRrll. o flT"PPTI''h1mPnf.o 
de vaga., a Secretaria fam .publ}car, no Diario do CO'tt(!1'e~so, 
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ppr Ei;f.ado, di8tricto& il1eitoraeffe, munkipios, em ordem àl
phabetica, é seccões eleitoraes, em sequencia -ordinal, - fl 
mcriida que forP-m rec<"hidoa - os boletins eleHoraes e a r~ 
lação dos livros . entrados nn . S~cretaria. <la Camara, com as 
dai.as da ~ua !\'Xpedição. e rerebimento. 

Pi.raµ-rapho unico. A. e~cepcão dos apresentados pelos 
interessados âs rf'epect.ívas. Commissões de Inquerito, ou a de 
PodE'rf's. a 8P.crP.laria da Camara só l'P.r.P.herá documentos, ou 
papeis eleilor:i.Ps. por via {1ostal ou telcgraphic.a. 

· Art. 14. ReMbidos Ol:l documentos relativos a um plPito 
elPH.oral. a SecrPtaria da Cam;ira do3 J)pputados or2anizará. 
por disf.rkto3 PlPilora~s .. mappas da elPição. seriando t<>doc; 
os seus muniripios em or<fem a lphah~tica e as respectivas se-
eçõe~ í'll'ifnr~Ps em sequencia orr.linal. . 

ParaJ!."l'aph<1 nnít.'O . N(':3SP.S ma1ppas rPl?isf:rair-sf}-ã.o os 
re~ultados Pl1>itoraE's por ~an<firfatm1. parcia?mente. por se
rd~o. e geral P<>lo rHstrieto. assignalando-se a.s seccões oue 
deixaram df' funr.~ionar, ou de remettier quaesqu.er dos do
cttmE'n ! os P 1 (>iforaP.s. 

Art . 15. Em mappas. de municipio, serão registrados os 
'l'e.suH~<tns do · nl1>i t o. ll"""11n nor secção, etn sequencia ordi
nal, com os seguintes detalhes: 

a) m1m1>ro dP. ~l~it<1rPs vota:nf~s: 
b) tmmAro <11> PIP!IOrt'><t mie d"i1mrem ~e votar: 
e) num Pro cfl:~ e1Pif ores da ~""efto: 
d) n11rnP.ro de rpr!nliill rP.r.nthi1fa~ ~ nl'na~ 
e) numPro l'ft' vofo~ d~ r.nrfa candidnto. 

1 i; 1.0 nPv~r:t !>l'l' ASFiJm:i1arfa rmalouer 'f:tlha i>vMPnf P nO!'I 
lh't'oS ~TPifnr~Ps. como ralf.a de ruhril'ns do .lufa f Pd e.r~1 "' do 
.i.ui?; dr dir<>itn P cfo f,:,.rmo (fp ah~rfur:l P. rlP. Pnr-P.rrlPn~nf.n. 
falta dP. a~!"f,'!n:ihirall rfp mMarfo!'l nu de l"leitorP.s, f'attn de 
rl'!r.nnhPntn,Pnto dP firmns. e·~d!!f(lrtciti rfo rai::nr:u:i e i>mr>ndn!'I. 
com ou ~em r P!lnlv n!'I. discordnncin entre o num~ro do!! suf
frag-ioll e o dos votantes. 

$ :?.• 0!'1 profr>!'11M n- qut'l alfmiirflm n11 nl't.nr; rtP.vPr11n ~f.'lr 
:mnotnrln!'l ,.nm a ~um111n r1n!l q110'.'I inotif'frAr~P~. bem c-0mo. 
da ml'~mA MrmR. nq rP~nPrfh•nii rnntrn-f\T•nf P!lfos. 

8 ~ .º !=!Pmnrp OllP 1'nr nnciqfv,.1. rf"vr>r•llo SPT' r11clofr11rlall' 
•'l.l'I rlntnr; 41,. r"m"q~n cino hnl,.lin~ " ''"º llvrn!\ l'folfornP~ 4:\ 
11nnl'c:rrn"r rlivi'rl:!'"n"in~ i'ntrr- na ni'ln~ d" ·nrmrMl'iO da nloic!to 
o n!'l T'Mtt lr :vino Mnofnnf f'o rlni1 t!vros. 

·Al't. f /\. 'fnn~ n!ll· r!nl"'um,,nfnq " 1"1\f'l'lo ,.J,,Hor11M ÕPVA
rl'in !lf'r rmmPrnr4no. i°lnt!'inn· Tln,. nnvinn. 11 nul.ht1nti r.ndos por 
um l"n,.imhÕ tln ~""""fnrin rll" r.nmrn·n. 

AT't.. i7. F.n.r,r>rrnnn n nrnr."~i:in f'll'itnrn!. rnm n· V!'T'iflfltlr.Íl(l 
('fl' fll'lrfPl'f'<:, !'ll'T'J'IO rlrvnJvir'Jn.. nn Í\1i7. Ql"rC'ÍOT1R1 nc:i \i~OS das 
diffrrr>nfr-« ""rri'IPil, fArf . ~.<>. S ~". rh 1 .. ; "'"ito••nl.) 

Pn rnrrrn nhn 1mirn . ~11mnr,. nn 1" ~"""",""!"' nn r.n mnl"n 
ffl'f."1' ""~ !'! rlt>vnlnl'.!\'n nf'ntrn r!l'I 1 1'1 i!in<: . "l°ltlln~n!'I iJ;i; rliit R Õf\ 
nf'lih,,r:iri'ln !';Ol'rre o TH\r~r:C'!r tin ~on:im issi'io . . ( Art. :.:t?, ctlndn. 
~ 2". in-fine.) ' 
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SEC()ÃO T'I 

Da convocaç4o de. Teun~t:8 

Art. lS. As Córomissi5ês permanentes. ()u ·especiaes, re
unir-se-ão, ordinariamente, todai; as ~ema::ias. em dias pre-

. fixados . - · · 
Paragrapho unico. O Diario do Co'n{lresso publicara; quo

tidianamente, a relação.das t:ommfssões, com a designação de 
Joc..-il e da bor:i em que se realizarão as reuniões·. 

Art. i 9. As reuniõe$ exlraordinarias das Commissões te
rão Zogar por convoéação.dos respel.}tivos Presidentes, e:c-of
ficio ou a requ~r;mento de qualquer de seus membros. 

Paragrapno unico. QuaH1uer convocai,;ão de comrnissã.o 
será annunciada pelo Diarto do Cóngresso. com vinte e qua
tr~ ooras de antecedenc~a e designacão do seu local. hora e 
objecto. · 

Art. 20. 10s Secretarias das Commissões redigirão oppor
tunamente a convocação de reuniões, dando-lhes publicidade 
no Düirio do CtJ'lluresso. 

Paragrapho. unico. Para as reuniões extraordinarias, o 
Secretarfo da Commissão, aiém da convocacão pelo Diario dO 
Congresso, expedirá communicacões esoripta.s, pelo Correio ou 
pelo T~legrapho, ~ cada um dos membros da. Co~mi!.'são. 

SECÇA.0 VII 

Da exped:i,ção de documentos 

Art. 21. Todos os documentos expedidos pela Secretaria 
da Cama.ra deverão ser procollados em livros espectaes, nos 
quaes o destinatario, ou quem suas vezes fizer, assignará 
carga, ao momento da. reeep~ão. 

. Paragrapho- unico. Ao orador que quizer rever o seu 
discurso, para pubJfoal-o na integra, poderá ser-lhe o mesmo 
enviado, para ficar com elle em seu poder, até oito díf.is. 

SECÇ.4.0 Vlll 

Da aobranço. de dôcumentos 

Art. 22. Ao fim de cada sessão legislaliYa a Secretai'ia 
!!OlicHará dos Deputados n devolucão de papeis ou documentos., 
que ainda se acharem em seu poder. 

§ Lº 0$ papeis das Cotnmissl5es serão reclamados pelos 
respectivos Secretarios, que, nlio sendo attendidos, commu-
nicarão o facto ao Presidente. · 

§ 2," Si um Deputado renunciar o mandato de Deputado, 
ou de membro na Comr.aissúo. e não de,·olver todos os papeis 
da Camara, que retiver em ~eu poder. o Secretario da Com
missão communicará. o facto ao seu Presidente, que determi
nará ·se officie ao renunciante, solicitando-lhe a devida de ... 
voluQ!io . · · 
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SECÇÃO IX 

Das inf o'l'maç{Jes 

'13 

Al·t. 23. Os empregados da Secretaria deverão redigir 
por escripto as informações que lhes forem solicitadas pelos 
m~mbro~ da Mesa', ou pelos Presidentes de Commissões. 

Paragrapho unico. Estas in.formar,:.ões <leverão ser data
das e àssignadas, cómprehendendo: 

a) a expoSi(,l!i() do objeclo d€ que se tratar; 
b) a referencia ás leis a que se reportarem, com tran- · 

sc.ripcão das disposições n~cessarias; 
e) µ. i-çdicaç~o precisa dGs documentos a que se referiram; 
d} a rnclusao de quaesquer pape?s allusivos ao nssum4 

pto ou delle elucidativos; · -
e) :i opinião do informante. 

SÉCÇÃ.0 X 

Das e o p i'as 

. Art. 2·L Os documentos destinados á composição typo
grapbica, seja para a publicidade_ no Diario do Congresso. seja. 
para a organização de avulsM impressos, não deverão ser 
~nviado~ ás offi~inas em orig-inal. mas em copias. 

. § i.0 As cópias de quaesquer documentos poderão ser 
manuscripf.as, ou dactylographadas. 

§ 2.º As c6pins manuscriptas serão feitas, de preferenci:l, 
pelos terMiros officiae;; e pelos auxiliares, e as á machina 
pelos dactylographos. 

SECÇÃ..0 Xl 

Das certi.dr;es 

Art. 2·5. Os pedidos de certidões deverão ser dirigidos ao· 
~o s~retario. 

§ L 0 Os despachos do 1 º Secretario, deferindo requeri-. 
mentos . de certid~es, deverão ser. apresentados ao Director 
para o seu immPdiato eumririmento. · · _ 

~ 2.º As cerlidões deverão sei- passadas . pelos funcc1ona
rios das sec~ões em que se encontrarem os documentos a que 
sa reporlat'em. 

~ 3.º Quando os documentos a que se reportarem os .re
que1"1menf.os de certidão se encontrarem em s®cões diversa.e, 
o Dircctor d~signnrá o funccionnri2 ci:ue as dev~rá lavrar. 

§ 4.º -Todn.s as certidões deverao ser subsci-1ptas e au
thenticadas pelo Director da Secretaria. · 

§ 5.0 Os originaes dcs Pequerimentos de certidões. com os 
respectivos despachos, deverão ser relidos pel!\ Seoret.aria, 
p.aro. serem archivados, sendo tnnscri.ptos, por eJ:tenso, nae. 
certidões. 
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CAPlTULO II 

DAS ACTAS 

-Art. 26. As sessões da Camara e das Commissões ·serão 
relatadas resumidamente nas actas manuscriptas e exposta.~ 
eom todos os pormenores uas actas impr.essas, no Didria. do 
Conrrresso. · 

. § 1. 0 Os funceionarios da Secretaria encarregados do ser~ 
viço das ~ctas das se~snes da Camnra assislir!io a ledas as 
Sessões pnbliczs. desPmpenhltndo os enr.~rgos Qtle lhe;; fotP.Tii 
comméttidos peln Mesa. · • 

§ 2.º Os funccionarios àa 8ecrf'farif1 encarret?aii0s do ·ser
vico de secretariar as Cnmmiss·'íP!= rfa í:::fmara a~q!cf irão a to-

das as suas reuniões publicas, redigindo as respectivas :actas.... 
e desobrigar-se-ão de todos os E>i•cargo; que lhes 1'c1rnm com
n:iettidos, de a.ccôrdo com e:;te Regulamento, pelo Presidente 
da Commissão. . . . 

§ 3.º Serão registradas em livro especial. ~om indice ana
lytico, todas as questões de ol"dem· resolvidas pela Mesa da· 
<la.mara. 

SECÇÃO I 
Das actas manusariptas 

Art. 27. De c·::ida uma das sessões 1fa· Camara tavrar-se-ã 
uma ·acta mariusrripla. ·aue devP.rá registrar o numérõ dos 
n~p11tRdns presentes e· o dos ausentes e uma exposição succinta 
dos trabalhos. . · · 

~ ,.. E"Rª a<'fa será lavr.<ll"la ainda q11f' nfto ha.fn sP.!l!'l!to 
· pOl" falta de n11m~ro, e. ne~i'!e ca!'tll MPn~IOTI81"-S0-ãO nel111t 
oi: nomes fios DeT1utados que comparN•P.rPm. dos que dei
xarem !'IP, comn~r<>cPr, cGrn causa ju::;ti!ieada ou sem enn;, e 
o exr>edipntf> despar.hado. 

~ 2.0 ~f'm expl'PMA pPrmiss!'lo da. ~mal'a. ou da M~sa, 
por d pspnrlin do 1 º Re~r<>tarin, tirn1 casos pr11vistos prlo Re
gimento Tnt+'rno. não será inscrid~ na a~.ta. ma·~uscripb. ne-
nhum dFlcum·ento. · 

~ 3.ª Os pro.tf'r.t.O!h PmP.nrl~s. parPr,4"rP~ rfa.5 Commt~~1"m1, 
indicações e requ~rimentM. serfio · m1moiona.dos cm sttmmnle.. 

Art. 28. nall reuniões d11s cnmml'l!'oi'ie~ IAvr11r-s11-rto 
actas mam1<::rrinta~. co.m a summula d<> que durante ellas 
houver occol"I'ido: 

12) a hm-n ê ?nl'Rl em aue teve ln11:a,. a rPunH\o~ 
b) os nomes dos me>mbros ·da r.nmmi~são qu0 compare

eer-1•m e os ifo~ rme nlio comparecerem. com cnusa justi1'i
cadn. ou Sf'm f'!Un: 

c1 n distribuição ds.s matertas, por assumplos e reb1.-
tores: 

d) parPci>t'r.t'l lidos. f'm 'lull_'lula; • 
e) referenciJ.?.s succintas aos relat.or1os lidos e nos de

bates. 
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§ 2." Qunndo ·á importaneía da maleria em estudó con
vier o reg-istro lachy~!'aphicq. aos seus de!Jates, o Pl."eSi
dE-nte da Cnmtrttssao reanererá ao 1· SP.,...,.~.ario as prov1n~a
cias necessar1as. ;u 

§ 3.· L1.üa e approv~dà ao inít'io de ooda reunião, a 
acta da anterior será as~í.gnada pelo Presidente da Com
missão~ 

§ 4.• A actn manuscripla da ultima sessão ou reunião, 
ordinaria o·n e:\traoP1Hnaria, da Camara ou de f!Ualqller Com
missão, será redigida de mudo a ser suhmf>t.tida á discussão 
e. ir.ipprovacão, q11e se fará com qualq1ier nnmer4), ·antes de 
se levantar a set:;são. ou de dissolvida a reunião. 

~ 5.• As aclas mqnu;;crintas. quer as da C:r;mara, quer as 
das Commissões. serüo encadrrn11das por flessões !egistativas 
e por Cornmissões e recolhidas ao archívo ao !im d-O cada 
sessão. 

SECÇÃO 11 

Das acta.~ impressas 

Art. 29. O Diario do Ct>n(Jresso nublir:m'i. diariamente, 
n acta dn ~P.si:ân. ou rias ~P1'S<lt>i::. r!n dia antHior, com todo!I 
os pormen4"1res r1ns rei::;riectivns traha!hos. 

Art. 30. Os nro ieC'tos. rm1>11rtM. rnrP.CPY:M c!P. Commis
eõrs, inrlir.n<'Õf'S f' rMm~rimrnlos. ;:rrãn trnnsoriptos p or ex
tenso. r!nm :l ric'('l::1rn('fiO do~ t;PU~ nulores. 

§ Lº 1'onos ns di;:eur~M nroreridos durante a sessiio de
vari'lo ~Pr rmhlirnrimi nnr P.;orf Pn~o. 

~ '2.• Aq infnrm~~rip~ t> os do1mmrorifM nllo orfüdaes, li
dos pPln 1• f'\prri>tario. á hora rir PXJ1 PrliPnfP., <>m ·~nmmula, 
snp~n <znrnPnfP. inrHc-:ln"" T1:l llc-f~ imrr('c~"l. r.nm ~ r)P<'J"ll':'lC~(l 
do óbjecto a que se ref'P-rirem, salvo sr> fc'l,r a sua. p~blicn.ção 
intPf:!'l':ll l'Nlllf'rirln li l'vfl'sa r nnr "lln <'!Pff'r1rl:i. 

~ s.~ A"'- infnrtn:11'Õ<'~ Pnvinn:io: ~ r.:im:ir:i nrlo Pncler F.xe
tl1tlvn. fl rr-(11l1'rir'f'l"Tif f' rlP fT1l:1 l n111"1' nf'f\11 f :irin. ~l'l'i1r'I n11hli
QBrfaS. infpQ'T'nlmPnfP. na neta im11rf'!'lsa. ante~ de entregues n 
(!UPm :i>i !':nliri/1'11. 

S· 1 . 0 i\'c:z inff\rmnr_:iíP!'I offirinf'!'I rlr> rnrnrlf'r rP.Si'l'VtVfO TinO 
!'\6 clnr-~ nnhli,.irlnr'lr. ·: 

S !'í 0 1'1r. rir1., imnrpc:c:n nfi" ~""li in<:r>rirtn nrnl\.nm tio
cumÍ:>nt.o s<'m r:<::p"P.i'\sn prl'I"' is-,,fi.o dn C.nmorn. ou dn Mr.~n. \11'11' 
dP~T'nrhíl do 1• S0er<'to.rio. nos r.n~oi; nrevü~fos pelo Rí'~i
mento. 

~ 13." ~l'rn liritn n minlmif'r nrnitfndn f'm:or in!ll'rir, no 
a~t!\ imnr"""'1l. n!'1 rn?nr>" P~l"t'Í!"lt:i~ rio ~Pll vntn vrnrr>iinr, ou 
vt>nrlrln. r,,r1;.,.1,fo "m tl'rmoR ~.nnf'í"ni:i <' sr>m ntlu~•1!'s p 1"!3:9'ones 
de mir1ln111>r ri:ih1rl\'". 

~ '7. o i\c ., ,.,,,e r1.,., r"11n;;;,.., 1"11h1ir>no r!.,ci í".11mmi.,ai'ir<1 c;r-
rfín ~nrln" ~ nuh 1t ,.;,fade no Diflrio do éonarcsso, no din imme
diato ao da rouni!l.o. 
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.• SEfJQJ.O III 
-

Da lista àe presenca 

Art. 3t . A' entrada no recinto das sess6es, um tuuooJo- · 
nario de categoria da St)cretaria irá annotando os nornee de 
todos os Deputados· qu~ comparet;am. para º" fins do6 ar• 

• tigoa 2t6 e 2i7. § iª do art. 224 e· H za, ·4• e 5• do vt. m 
'10....Regimen,to Interno. . . 

Paragrapho . .unico. A lista de presença .conterá. os nomert 
rios Deputados sesundo n. denominação parlamentar. . 

SECÇ.10 IV 

Da iüta.de cka~ 

. Art. :32. Serão organiza~as listas. de chamadas dos Depu-
i~dos obedece~dó á seguinte ordelll de representação: · · 

Estados, do norte para o sul; . 
Dietriotos eleitcraes, em sequencia ordinal; 
Nomes parlamentares, por disfl'icti:> -eleitoral, em succes-

são alphabet.ica: . 
§ ~ . º Quando houver mais de Um Deputado com identico· 

nome parlamentar, a Mesa da camara providenoiarâ para a 
distinccão. : . . · · · · 

§ 2." Si nenhum dos Deputados de nomes identicos quizer 
modiffoal-o, a Mesa os distinguirá, referindo-se ao Estad-0 que 
cada. qual representar. ·· , 

§ 3. º Na hypothese dos Deputados de nomes identicos 
serem .representantes de um mesmo Estado, far-se-á refe
rencia aos Sf!US di~lrírto" ~JPitora"s. 

§ 4. º Si se verificar -identidade de nomee em represen
tantes de um- mesmo distrieto eleitoral. a· Mesà. da Carnan fi
xará as denomiaacões parlamentares de cada um, de modo a 
evitai- equivoco. . . ' · 

SECÇÃO V 

·Da. luta de Commiss8es 

Art. 33. Deve1·á sel' organizada, em todas as seesões legis
la.tivas, uma lista das · Commissões da Camara, permanentes e 
tempornr1a~. 

§ i.º Na lista das Commissões colJoelU'-se-ão os nomes 
dos seus ·membros por orrlem alphabetiea. rlesignando-se os 
E stados que reprf'~Pnhtm e a data da .!1m1. eleição. r'IU dP~igna
çlio, para a Comimssão e, nesta hn>othese, o nome do seu 
anteeessor. 
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§ 2.º Os Pr-esident.es, Vice-Presidentes e Relatores pre
viamente designadçis deverão ser assignalados llessas lislas, 
assim como deverá set· registrado o nome do funccionario 
designado para Se~retario d~ Commissão. 

SECÇÃO VI 

nos avuli;os impressos 

Art. 3.í. De toda a maleria a figurar em ordem c!o dia. 
e de toda aq1Júlla que a Mesa ou as Com.missões da Ca!Ilara 

ju!gareW- necessatía.s, tirar-se-ão, na Imprensa Nacional 
avulsos impressos. ' 

§ 1.0 Os Chefes de Seccão fixarão o numero de avulsos, a 
imprimir, de éada materiu. 

§ 2." Os avulsos referentes á ordem do dia serão com ella 
distribuidos, diariamente, aos Deputados, á sua chegada ao 
recinto das sessões. 

§ 3.º Os avulsos sobre as materias em discussão e em 
votacão de·verâo referir-se minuciosamente ás proposições 
resp,ectivas. • 

§ 4.• Os eonlinuos da Mesa deverão ter á mão avulsos 
l'efer~ntes a- todas as pro.posições em ordem do dia, para at
tender, immedi&.tamente, a qualquer solicitação do recinto. 

§ 5.º Toda a proposição principal apresentada á Camara. 
depois de considerada objecló de deliberação e despachada ás 
Commissões. será numerada, reéeberã uma epigraphe syn
th~tica (ementa} e será. imo1ediatamente, pr otocollada. 

§ 6.º . Para. a impressão de toda a materia destinada á 
publicidade, quer em avulsos, Quer no Di.ario do Congresso, 
serãó feitas as necessarias cópias. 

§ 7!, Os avulsos impressos deverão ser eolleccionadôs por 
, projectos de lei, ou de resolução; por indicacões, requerimen

tllf'I e pareeere~, de accõrdo com a sequencia de sua. nume-
ração. - . 

§ s.• Serão encadernadas colleecões de a\"ulsos para a 
Mesa, para a Secretaria, para a Bibliotheca e para o Arohivo, 
inclusiv!! dos de ordem do dià. 

§ 9.0 Os a.vuisos mandados a imprimit' pelas Commissões, 
para .estudos, addi~i~nar-se:-ão, para -:is fins do par~grap130 
anterior, ás propos1coes a qu€ se r efer1rem. ou colloear--sf3-ao 
como supplemento final, si não tiverem relação directa com 
qualquer proposicão. 

§ fO. Proceder-se-á de accôrdo com o paragrapllo an
terior com as informações, officiaes ou nií.o, recebidas pelas 
Commi11sões. 

SECÇAO VII 
Dos documcn~os 

Ad. 35. A Secretaria da- Camara dos Deputados oritani
zará os documentos referentes aos trabalhos JegislaUvos, sye
temat:i:z:a.udo-os pot" assumptll.:; e om ordem übrooologica. 
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A?iNAES DA QAMARA. 

§ í. º Os documentos· comprehenderâo: 
a) taboa • chl'OOOlogica dos trabalhos da Camara; 

· b) tabua alpL:;.belica t.lus lraball1os da Gamara; 
e• projeclos de lei por extenso; 
d) requarimenlos escolhidos a- criterio da Mesa; 
e) documentos que instruam os requerimentos; 

· f) representações dirigidas á Camara, escolhidas a cri
terio da Mesa;· 

{} '; rrtcllsage-ns do Poder Executivo; · 
h) parooert!:ôl ds.s ·CoIRJnis:::ões; 
i) quadros .synoptico$ de andamento dos projeclos e tra-

balhos. , · 
§ 2.º A Mesa providenciará sobre a execução desse· ser

viço,_ de i:nodo que, ~t!m prejuizo. dos trabalhos de cad:i. anno, 
se vao preparando tambt•rn os volumes de documentos de an
nbs anledorl!~, com o mate1·ial que existe 110 Ai·~hivo d.a Ca
mara. 

§. 3.~. Os volumes de orçamentos de cada anuo serão pu
blicados antes de julho do auoo seguinte. 

CAPITULO III 

DA PORTAl\L\ 

Art. 36. A portaria da Camara dos Deputados cuidará 
da segurança· da sua séde, da conservacão, asseio e limpeza 
de seus mOYeis e mais objectos. da fi~calizacão do ingr~sso 
no edificio; dos servkos de elevador, de chapéos, de salas. 
gabj.netes, bufete, imprensa, expedicão e cobranca de óo~ 
cuinentos, tribunas, galerJas, gabinete do Presidenle, Cor
reios, Telegraphos, telephones, enderer;o dos Depu tados· e do · 
pessoal da Seeretaria, avulsos impressos e bandeira. 

SECÇÃO 1 

iJa aeouranca, conservação e limpec:a . 

Art. ~7. Os serviços de segurança, conservação e lim
peza do edi fi!iio da Camara e dos seus moveis e demais ob
jectos deverão ser realizados pelos :-ervenle~ dâ Secretaria. 
por determina<:iio do chefe da portaria. 

§ Lº O Prlifir.io dPvf'rá Rer vnrrido no mP.nos uma vez por 
dia', pela mnnhã. e, sempre que houver ses::ião nocturna, após 
a sessiio o!'dinaria. 

§ 2. 0 Tnda a vitl;·~caria elo cdiíicio dcvrrá ser lavada, ao 
1ncnos, uma vó;r, pnr i;e:nana. 

§ 3." A limp<'za do edi fiei o dPvl'rá obedeeP.r aos pr·erJeitos 
do Regulamento Geral do Deparl.amento da Saude Publica. 
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SECÇAO 11 

L>a Meia 

Art. 38. Haver~ emprego.dos Junto á Mesa e no recinto, 
durante as sessõe;i. 

§ i.º ·os empregados Junto ú Mesa receberão dd la, -bti 
dos !Unccionarius que alli Lt•u.bu.lha.m, ordom1 em maLeria de 
servico. 

§ 2.º O empresndo ciu~ flco.1• no rer'into deverá attender 
aos .lJeputauus 4u1• occupnr1•m u tribuna, 1·urneeemlo-lhes o 

.Que lhe for solicilai.lo, e •fovurá fiscalizar e vedLLr o iugrcsso 
alli de pessoas que nnu 1:1t!Jum DcpulaJus, ou empregudO!:i da 
Casa, em serv ico. 
. § 3_• t\<lesn:o rfopofs do fin~as as sessões, os empregados 
JUDLo á ~lei;a nao sti pud•!l'i\u l'etll'at• do~ seu:;. poslos sinão de
pois que sahir~rn lodos os !!11us membros e todos os funccio~ 
nario::; da Secretado. qu~ ~rubull1a.m junto â mesma. 

SEC".f.O III 

Do ua b(noto do Preaidenttt 

Art. 39. Haverá no Cnmara um gabinete destinado ex
clusivamente ao !:leu J•r11P.hh!nle, 

§ 1.m Nenhum J'unl'clllnnrin da Casa, ou qualriuer outra 
pessoa, Lerá ingrc~llu nu~110 gublucle sem licenca do Presi
dente .... 

§. 2.º No gab1n,1l<' 1Jo PrP .. ldM1le haverá telephones, par
ticular e orfirkil, 1fo M1•11 ll"O exclusivo. 

· § 3.º Será dn1o1i1m11rlo um oontiuuo para attcnder excluei
••amtmle ao Pre11iuonle, 

• . SBCC.10 IV 

Da C'anducccto do Pre8'd&nttf 

Art. 40. A Camnr11 poseulrâ vehicuJos para a condu04Jão 
do :;flu PrP-sH1P.t".IH1. 

§ t .º Oii vehiculos 1fa Coroara deverão ser seguros contr:. 
acciàentP5. • 

.§ 2.•. Os vchic11!0R do r:nmara di>verã.o ser confüHlos á 
guara a rl P. -umo rlus gurngc•H offlcines, emquanlo o seu edificio 
não os cnm.r)nr·tnr. . 

§ 3.º Oi:. 1•mprr.irnrlo" rir•'ll1tnn1!m1 .Pnra ~ervir 1:1n~ vch iculos 
- da Cnmarn rwnriin J\~ ord1•1h1 lnuntJdiatas do Presidente. ou d~ 
quem o estivei: subsUtuindo. 
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·SECC.iO V 

Dos gabinete.8 d0$ Secrekirlô$ 

Art. 41. Havera na .Camara gabine!.es dos .Seoretarios. 
§ f.º Nos gabinetes dos Secretai:'ios haverá apparelboa te-. 

Jcphonicos, partfoular e oíf.icial. · 
. § 2.• Nenhuma pessoa poderá fazer uso dos apparelhoa 
telephOnicos dos gabineteà dos Seoretarios sem a sua expressa 
auto'rização~ . ' · 

§ 3.0 O ingresso. de qualquer pessoa nos gabínetes dos Se
cre~ios ·só S!M'á permiti.ido por express& ·determinação dos · 
~os, · : ' · ... . . . 

· § 4 ... ·os empregados da Secretaria só deverão· penetrar 
nos gabinet~s. dos Secrelarios q'1ando e1It,_'_objeeto ·de se_rviço • 

. SBCf)M VI 

Das salas de Commissões 

i\rt., 42. .:\ti cOmmissões . permanentes terão ;,a1.as de 
reunfües préviaJílente designadas. . 

§ 1. • As ·-commissões temporarias escolherão as suas sa:• 
Ias de reuniões de modo a não coincidirem estas, em tempo, 
com as das commiesões permanentes. . · · 

. . · § 2. ~ Cada sala ·dé Commissoes -<Jevel'.á tet- um movei des
tinado á .gúarda dó seu eXl)ediente~ do seu · protoeóllo, do livro -
das aota.S e de todõs os do:etimcntbs e objectos _que lhe.s per-
tencerem. . - . . . , . ~ .,.,. 

~ 3 . º O continuo destacado Junto a Comnussao é;- :sob as 
· ordens do seu Seorctario, responsavel pela . l;>oa ordem na sala. 
· rle r euniões e dêve providenciar no sentido de estar a mes~a 
sempre em condições. para. . o trabalho • · .. 

SECÇÃO VII 

Da sala · dos Deputaàos 

A.ri. 43. A $ala dos Deputados é destinada á palestra. 
§ i.º llia sala dos Deputados estarão o~ ·jornaes do dia •. 
§ 2.0 Nessa sala haverá uma dependen~1~ do bufete, para 

o servi(':O de <,,dé, chá, matte e outras beb1da.s. 
§ 3.0 Além. dos Deputados, ernl'regado.s da Casa 

sentantes da impren5a, e.m effectivo exercicio na 
outras pessoas só tei"ão ingresso nesta sala, quando 
Jlb8.da11J por D&put~do'. 

e repre
.Oamara, 
acompa-
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ArL :,:,, Ha.\'l'.rà na Ca111ara· ttma sala de e~merll paru. ~· 
pea~oas <PW pl'Ol\lll'"rn n:-; 1 >c~p11ladoi<. 

Paragrél.pho unico. ser.:í, de.stacad(} tllll emprei;adl) dí!.' por
tar ia para alLendct· a <::!:OSS pessõa.s. 

,\l'i. _ J,;, _ Haverá na C;1111a ra 11m ('nmparlimenlo eles( inadn 
à guarda dos chepéo:; dof; Depulad(l~. funceionarios da Ca~a. 
e repre:stnlanl.e::i ria irnprem;a. <'m cffedivo f'X<::rciclo na Cu -
Jnara. 

~ 1 . 11 u »t11:at•1·cgad0 i:l<1 guarda rios r:l1 ap~ns (J ev1~. l:'Star 
J10 .<:eu 0oslr) dua,; i1oras ant~s do inicio d;is <ôessõ"~ ordinaria~ .. 
e pelo menos meia hol'a antes das ses8i5es extraordinarias e das 
n·unfõPs extraordinarias de Cnmmi~sõe::o _ 

~ ~.~ Emquanlo pem1auer.er na. Casa um Oepulado, i1íí.o 
llen·rá o l'fü'.at·rr:,-adc1 ria :-:ala dos d1~~péos della 1· ctít'al'-~o. 

S.t:CÇÃU X 

Art. ·Í.t•. 1Pek1::: •)[eqi.dor<'~ do edifício d~. Cam<11'a dos 
l)ppu ta·doli sú t.er~o subidn. 1 n1 rle.:-:eirla. ns :DeplJ lados. o,; 
f u nce ion:u·fo:-; da 8.l'1'J'f'ln1 i ~1. os rnprl'senL:rntes da imprensa 
;_'.QJTl effect.ivo P:x:c>1·oicio na Casa. os repr·e::;ent.ante:. do Podei· 
Publico e as dsila"i' de rlifitihccao. 

ParagTapho unioo. Não ~ó r:is funcl~ionario:> conto o:-: re 
prPsenfanlPs dn imprensa. drvr1'fio ab»l.er- .-;c dri condi.11:ir om· 
ahi pessoas fie smts rela.;ões. 

SBCÇ3.0 XI 

Da i ·1111il'<:nH1 

,\d . n. Cl1.li:l .í ornai poríN·:i. f.1~ 1· llHI 1·1•1 •rl'~1 1 nl ;111 r ,. n:i 
! :~mara rio.e: l li!put;irfos \i:wa n rffPc•l.ivo rXCl'<'icin da >'na p r·11-
fissão. 

§ t .~ .os .ior11alisl<1.~ ciur nfw 1•.xerc:c'\'em pffodív:i P 1w r
n1anen{0nH'nl.c~ a ~lia 11l'Ori~:::ã<> rw 1:amara n~n po .::11.•t·ü·i f,;; ') 
~al" as mrsma.::; rega 1 ias do>' qll'~ :1. r>X('reimL 

e. -· VoJ . .Xl!l ii;(j 
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§ Z. ~ Aos jornalistas etn effectivo ~e:rc1c10 na Camara 
~er:i vermittido permanecer entre a Mesa e as bancadas, afim 
de melhor ouvirem os debates. 

§ 3.~ Nenhum ,jornalista deverá. apossar-se de qua~quel' 
<locumento da Camara. para copial-o ou extractal-o, sem pré
,·ia autorização do 1 º S(:cretario, ou tlo funccional'io 1·esponsa-
,,~1 pela sua i:niarda. , 

§ 4." Os jornalistas em effectivo exerc.:ii:;io ua Camara 
terão ingresso á sala das sessões pelo elevador e poderão <lar 
a guardar os .seus .chapéos na safa ·onde se guardam os dos. 
Deputados. "' ~ w-\ 

§ 5.~ Pelos telephoMs collocados á ::ala da. imprensa aó 
deverão communicar-se os jí'rnalístas em exercic.io na Ca
mara. 

§ G." Todos os anuo~, ao uomeç.o da se!lsão legislativa, da 
rq.daci;:õcs de jornaes deverão comrnunicar á. Mesa os nomct: de 
seus represent.a:otcs na Cama.ra. 

§ 7. ~ Qualquer modii'icao·ão foi ta nessa. representacão. 110 
decorrer da ~essão legislativa, dever::í. ser tambem commu
vicada. 

~ 8. ·· Os jornalistas em P.ffectivo m:::ercicio na Camara de
v~r[o e:;::colber. todos os n.nnos, ao come~o da sessão legisla
tiva, um dos (;Ompartheiros que ha.ja, de servir· d e orgão de 
Htas ~omrnunie:ações com a Mesa. 

Do ingresso na Oa:m.ara 

. ~4..rt. 45. O ingrer;so de pessoas no edifício da. Gamara é 
fiscalizado pelo pessoal da portaria, simuH.a.neamente com o 
da policia. ·. 

§ 1. º Não serâ permittido o ingres~o de pessoas -condu
zindo armas, .bengalas ou guarrla-chuvas. nem no r ecinto da!,l 
sessõe:; e suas d~pendencias, nem nas ~alas das CommissõeR. 

§ 2. • Qualquer··itiôidente verificado entre a.s pessoas pre-
~entes. deverá. ser communica<:Jo aos l?hef~s do .policia _ou d11 
porl.ar1a, <JU dada a sua gravidade, <hrecfamente a o D1rcctor 

· ~ da Secretaria, ot1, ainda, a propria Mesa. 

SE.C<JÂO X.111 

Das fribu11a$ 

Art .. '' MI. ·Parn ;is lJ<essuas de dü;tinci.;ão qu~ prelendam 
assistir ás sessões d~ Gama.t·a <haverá f.ribuuas para o 
plenilrío. ·--· " · 
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J.laragrapho uuic<1. tto.verã i.dbunas e:;peciaes p:i.ra ~e
nhoras, para. ~ena.dores, pal'a e:i;:-Deput.ados, pat·a <lip.lomata&. 
para magistrados, para altos 'funccionarios e pa.r.11. represén

tantes da imprensa. 

SECÇA.O XJ V 

Das qaleria..v 

Art. 50. À.JS gaieriá.s só serão franqueadas ao publico dt
pois <lú Presidente declarar aberta a. sessão. 

§ f.0 As p~ssoas que se ue:;tinarem á8 galerias •JeYeIIl 
estar Jecentementc vestidas. 

§ 2.º Nenhuma das pei::sua~ 11ue .pre:Lcuua as~islfr á:s 
sessões, poLlet•á conduzir armas. bengalas e guarda-chuvas. 

§ 3." Nenhum dos espectadores poderá .manif~sta.r-ee sohr~ 
as occorrencias do reci·nto, nem para ap.plaud ir. uem para 
protestar. 

§ 4. ~ Logo que t.crmiuo a so:-:ssão serão convi-tladas a se 
l:etlrar as ;pes:;oas llUC á. mesma assistir'a111 . 

SEGÇÃOXV 

Do bv,fet1J 

:Art. 51 . Haverá na Ca.mara um bufete parn o prep&J'O 
de café, ehá, matte -0 >autras bebidas s-emeHiauLes • 

. 'l'arãgr:apho unico. O enc:trregado do bufete e ~eu-s auxi
liares serão responsa.vei8 pelos ut.ensilios que lhes forem con
fia.dos, apresentando aquella diariamente ao chefe da. portaria 
uma relação dos objcctos acasci inutilizados th." serviço. 

SECÇ,I<J XVl 

Da ba:ndeira 

Ai t . 52. Sempre que o 1'resiueute da: Gamara declarar 
abet·t.a a .sessão, será hasteada, a bandeira nacional no seu 
edifício . 

§ ·t.• A bandeira ~ó l:!e1·á arriada 1.tuanrjQ foi· le\'antada 
a sessão. 

§ 2.º A bandeil'a será ha~teada cm !.odas a.:; datas de 
feeta nacional. 

§ ~L Quando ;, .cama1•a s.'U~peudcr a sc::;sã1.1 cm signal de 
pezar. ou por mo! h 10 dt\ Iut.o nacional. a band-cit'a ser'~ posta 
a meia adriça. 

§ ·Lº Ao dia úa Fc:;la d<1 ·llam!türa ú1.wcrá ~ · lltt ser has
ít:ada i;.om ~olenmidadc. na -pres~nr;a tfo 1 o<lol>i r•,; mnprPgados 
ela. !:)ecrctaria. 
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s ú. º A bamlc.ira, que ,11ão será hasLcaua antes da3 6 
horas, será sempre arriada ás 18 ho1·as, salvo quando a Ga
mara r:s!_i.ver em sessão: 

SECÇÃO X.Vll 

Do correio 

ArL. 5:L H:-iverá uo edificio <Ja. Camara uma agencia dos 
Correios para a expedição e o rccel>iménl.o ·fl.a ·sua corrcspon

denci;\ official, da dos D.cputados f\ dos empregados <Ja. Cas:i. e 
dos representantes <la impronsa em effecLivo exercício pro
fissional na Camàra. . 

• ~ 1." A i•cferida agencia postal dovel'.á. funcoionar scmpi·p 
que a Carnara esteja cm ::;cssã·o, começ.ando o seu cxpcdie n lt• 
ás 12 horas· e terminando nunca, antes das 17. 

§ 2.• Durante o interregno parlamentar a agencia <lo:.: 
.Correios da Gamara incumbir-se-á de remeLter a correspon
dencia dos Depulados que o desejarem para os respectivos 
endereços. 

§ 3.9 Sel'i c~t.abelecida. · franquia postal, cm objec.to de 
~crvic10 publico, para cada um dos membros da Mesa, para 
os Presidcutes das Commissões e para o Dircct19!' da Sccro
taria. 

SECÇÃO XVJil 

Do telegraplw 

Art. 51i. Haverá na. Gamara uma. cst;ição do Telegraph<! 
l"lacional para a sua cot'l'espondcncia offü;ial, · a. dos De,pu
tados e a. dos fun1.miouarios da Casa e pal'a o serv iço de im
prensa. 

§ J.• Terão franquia ITJOS telegraphos officiae~ a Mesa, 
para cada um dos seus membros, os Presidentes das Com
missõcs e o Director da Secretaria. 

§ 2.• A franquia tcle:;rairhica só deverá ser usada em 
objecLo de serviço ptiblico. · 

§ 3." A eslacão telegraphica da Camara déverà fonccío- , 
nar diariamente, inclusive nos dias <lc domingo e feriados em\ 
que houve!.' Sà$São, das' i2 horas da manhã. até terminar a' 
!Sessão e nunca antes das 17. 

SECÇÃO XIX 

n'os tclllphoncs 

A11. .. 5G. Dev nt·i:to ser i nsfallarlo~ tclept1011r.s v;.u·1.i i;u lal'n~ 
e oífi1~i:-1.t>:-; ;nas residcncias dos membl'os da Mm;a e do Dirc
t}LOr da Set~l·elaria. 
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§ 1. º Nos telepllones da Camara tios DP,pútados par-
ti cu lares e nfficiacs - sú clevcrã1J falar C>S Deputados, os 
emp1·egados da Secretario e os r epresentantes da imprensa 
em effcctivo exercício na Camo:ra. 

§ 2. º Só com aulorização expressa de um Depufa<!o, on' 
Ide um funccionario· da Secretaria, podeyão as pessoas estra~ 
nhas ú Gamara fazer uzo de seus apparelhos •telep-honico~. 

§ 3. º As communicacões inter-urbanas pelos appare'lho'i' 
da Camara só poderão ·Ser "feitas pelos membrof) da Mesa, O\~ 
/por ex:pressa autorização delles, ou do Dil'leclor da Secretaria.. 

'§ 4." Nos npparelhos do.s gabinetes do Presídente e dr,o11 
Secr~f.arios da Camara só poderá tfala.r alg<iem expressam1m
~ e autririza<lo pelo PrP.s idente, ou por ltril Sect·etarío. 

SECÇÃO XX 

Do jardim 

A1•t. GG. Os servjço5 do jardim que circumd::i. o ediriciri 
âa Camar:t dos Deputados es.t:lo subo!·dinàdos. por interll) ~
(lio do zelador do edifício, á. Directoria da Si>.cr~t:iria. 

CAPITlJtO IV 

DA l'OLICIA 

'.Art. 57. O policiamento do edifício da. Camara. e dé sua! 
i:fependencias compete, privativamen~.e :\ Commissã.o ici·e Po
licia. soh a suprema direccão do seu PreSirlente. sem inter
venção ~e qualquer out.ro pod2r . 

~ 1 . º . Para .esse policfarnento porlí!rá a Commissão de Po- . 
lfoia or.'l'anizar o Corpo Polkial da ca.mara. Mn!bif,uindo ums 
sub-seccfio. que se compor:í dP. llm ~llefo P. de 11,'Uardas até o 
llJl.rrl.f'l'O nP Vi·nf.e _ 

~ ~.· Es;:;e poliriamP.nf.o poderá ser feito tambem pQr forca 
'pnblir.a P. agentes de nolir.ia commum, r P.quisil,ados ao Governo 
pela 1.\frsa P posl.M. :'i m a int?.ira •' r-:n':l1t!'iv:i disposieão. 

Art . 5R. o~ ~spe('l't .adores l ff!P. pr.l'lurbarem n 9e9Sn<I S P.- . 
-rão oht•igndo~ a sahir. immedi::tl:11rn•11 l1•, no •i<li fir.io cfa C:a
rnnr:i. 

:\l'f . • fifi. On:rn.Jo no rtl ifir.in ela C:imrir:l ~!' · comm('f.f.pr •,\\
~·urr1 tl1'li1•h1. t!ff1wl11lll'-~•·~r'l :\ pr·i~iín 1ln 1•1·irnino~o. nllT'indo
s1~ i111m 1~1·i t.o. ~11b a d i1·~cr;ão Jc• um tf11,; nwmbrn~ cio. Commi~
bàO dr• :P1.tl icia. r!Psi.::nado pí'Jct T'r1·.~id·~n1.1~. 

~ 1 • º Ser~o nhgervadoo: no pror.e~;::o n~ leis A roguIAmcm
to;:: poli1~ iu •·~ 1:0 'ni~f ri r. !.o P••rl1• rn!. un <Ili<· 1 h fl f nr()om sppl icll
veis. 

~ ~.• ~t'l'\'Íl':Í. if1• 1>~11n•iVi'[(I 111 1;;.~ 1 1 p!'OCPS.':0 O fllnccion :l'rln 
da Sr:>r•r1' laria 11111• íi'•l' p:u·a i~f..,, d1 ~~ it~nar1n pP>lo Pn·~idt>n f 1~. 
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·. 
li 3. u O inqueri to, que terá rapido andamento, será en

viado, com ó delinquente, á a11t.ortdaàe ,]ud.ioiaria, 

SECÇÃ.(f l 

Do recinto diu. se1:ilõe1 

Art. 60. No recinto das sessões da Cama1•a dos Deputa<10! 
116 serão admit.tidos Deputados e emprega<1os da Seeretaris 
em serviço. 

Paragrapho uniM. Qualquer pessoa extranha, que pene
f rar no rPei!'l!o da~ ses~õe~. dnranlc os t.rabalhoa <la Camara. 
deverá. s~r C'Onvidada. immediatamente, a retirar-se. 

SECÇ.iO 11 

Dn rer.into da.~ commissó~s 
'· 

Art. 61. ·os encarJ-egados da. manutenção da ordem na 
Gamara deverão obediiencia immediata aos Presidentes das 
CommisSÕ('S, quanto ào polir.iamento das respectivas ~alas, no 
momefito de suas reuniões . 

• -iECÇÃO lll 

Das dependerfoias 

ArL 62. O polioie.mento das ~ependeMi·as da Camar:i 
será feito por inst:n1eç.ão da i\tes& Ml c-h~t'e <la. sub-seccão d& 
p1Jlicia, por . int.ermAdio do DirP.Ct.or lia Sef'lretaria. 

Paragrap'ho nnir.o. l°\Prá permlUidn a qualrtn1~1 · p e.''l;;oa, 
decP.nt~mr>n t.e YC'St.ida. as;;ist ir. das gale.rin.~. :l-i ~M~ÕPs, desde 
que eid.eja de.~az·mnda P guat'dú o maior Bilencio, s·em dar quo.1-
que.r <:;ignal de applauso. nn <lf' repr·ovacã.o, ao quP. .~í' pnssat· 
na Camara. 

.iEOCA.O JV 

Art.. 6::1. O poliQiament.o -da..-: immf'ldial)ÕM do edifício d" 
Camara. deve.rã s(;'r íeito por frlro11 publfca e agent8s dt" po
lida comnmm, no<: t.PJ'mos do ~ 2•. do a.rt, 57. 
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CAPITULO V 

DOS DED.-'TRS 

Art. 64. O servico d<J deibates da Camara d<w. Deputados 
consist.irá no seu ap:mbument.o. rleeifrn.c:.ã01 e 1•.rmferencia .. foit()s 
por tachygraphos; na. >';UU audição e rl'f'.SUffiO. feit.os p~IOS re
dactQres; em sna revisão. eommettida a um corpo d.e Nwisores, 
em sua publicação, no .Dfotfo. d{) Cnn(},'P..i;sn. nm Arn·ria1)s e ~rn. 
'De.bates Parlamentares .• 

§ L'' Os <lisrmrsos deverão ser publicado;:; na int.eg:ra n~ 
~cta da sessão em Qll(! tiverem sido pronunciado~. ' 

§ 2." Para esse 1'im devérão sei· redigidos em duplicata, 
.sendo enviados, após as n~c.cs~arias correcc:.ões. pela tachy
gi•aphia, um á redar,çii.I) de debates. dest.ina.do (i revisão pelo 
orador o em ~'>'.)guida a<l Dinrio do Ctmg1·1'8-~n. 1' ontro no Di
J'ect.or da Sect'etaria. 

§ 3.0 Si o orador não: l'Hmett.ól' ao Oio1·io dn Cong1'eS,~() 
a.té '.is 23 horas; o seu disonrso, com as dr.vidas corr~ct;ões. 
se!'á elle publicado com a ohsf>l'V34=.1.\º: <>Niio foi revisto pelo 
orador>. 

§ 4,º Quando. p~lo adcant.ado da hora, ou pela ·e:üen~o 
do discurso. ou em virtude de r-ecommend\l.Qão e;<pr-essa da 
,Me!1a, 1não for poi;siv~l a inserção no -dia imtncdiaW, serà feita. 
ua;S condiçÕC!'; dos paragraphos nnte1Jedcntes. fl.o final da. act[\, 
o mais breve possivel. com a d~.'\igna('iin. ao alt.o. rta. dat.a. da 
s1;>ssão em que foi PlXlferido. 

§ !i." :\'11. hypothNiO .do pa.ra~rnpho anterior. :'i r edncção 
dP> debat.l's incumbirá redi~ir um re~umo. nu extraeto, do dis
curso, para fig-ur·a1· lia aeta impr~~sa dos 1.ra1balhos <la. Cam:ua. 

~ f'\. u A Tm1wemn. Nncionnl nssign:i.r:' carga de todos o~ 
traba\h(1s qne ltw forf'm i·nmottido~ pal'a a publieai;ão, no 
1Jfo·1•in 1/o CMt(]?'l'Un, r•m .lrmal's, Pm DP.1Hile!' Pa·rlamentares, 
ou Nn nvnlso~. 

SECÇti.O l 

Do.~ mmaes 

Art. Mí. Ôl'ga.nizada!íl em ot'dem cbrdnol-0gi~ ª·' aotu 
1mpres1ias rln 1r.amnra e a.~ snP.~ Commiseõns, c.on~t.it.uirãó DS 
A n1ia1t.~. 

~ J." Os ~mwP.s seriio pnblicr\do3 mensalment~. 
~ >:. ·· Oevc-rão ser dil'ltribujdos uf.é o firn rlo mez aeguinl~ 

011 A.;1nor: ,.; ~orre~pondentes no mer. ':mtP.rior. 
~ ~ . ~ O redactor de .1.rma.c., <mvi:irá á Irnriran.!la NaGii>nal 

bg originaes, para a sua compo~1çã.o. até o füa 1~ de cada mez,, 
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ArL 66. Para a inserl}ão nos Annaes de diseui·S<> .revisto 
pelo orador, terá. esse o prazo de qlt~ze dias, após a sessão 
cm que foi proferido, para a sua revisao. 

Par3graplw unico. l!~indo o prazo deste artigo o discurso 
figurará nos Annaes como houver sido publieado no Diario do 
Congresso. 

Art. 67. Os Annacs serão precedidos: 
§ Lº De relação <los membros da Camara.; 
§ 2. • De relações das <::ommissões, l)ermanéntes e tem

porar ias, e dos seus membros; 
§ 3." De indice ~1lphabetico por - :is;:umptos; 
§ 4. • De illdice alpll:ibeLico po1· auL01·es. 

SECÇÃO TI 

Dos debates sustematiso.dos 

Art. 68. As discussücs havidas na Gamara deverão ser 
~oordenadas .por assumptos e em succes.são ehronologica e 
publlcadas em volumes d1: J)ebutes Parlamenta1·es . . 

• § 1.º .A :iuizo da Mesa, poderão se!' intercalladas nessas pu
blicações outras, :sobve os mesmos a.ssumptos, de r econheelido 
interesse. de outros autores que não os De.pulados e Senador~. 

§ 2.º Os volumes de Debates Parlamentm·es serão pr•ece
didos de indir.es por· mmnnptos e por autores. 

OAi>lTULO VI · 

DA BIBLIOTHECA 

Art. · 69. A bibliotheca será constituída 'Pelas obras e pe
ribdioos,· reiativos á. -legislação, .ao direito e .á. economia social, 
e. tambem, pelos que interessem á cultura historica, scienti
f!ca, ph ilosop-hioa e litteraria . 

§ 1." A bibliottieca SE'rá priv.attva dos Deputados e dos 
.~ mpregados da. Camara: mas. a ju izo do billliothecario ou por 
ordem do 1° ·SE'rl'et::i1·io, poderá ser franqueda a pe~~·o a.s. ex
lt'anhas. 

§ :! _u A bib 1 iolhecn E'star ú alJPt' la ordi1nal'iamen le. duranfe 
o~ nti>.w s rm que f unceionnl' u C:unara, da.~ 12 hora s ll:i 
manhã até ás 17 1 12. uus dia~ ulP.í~. ainda ,Que não ha.ia 
~essão: e. quando hou\'er. por lodo o tempo qüe e~ta durar. 

além duquellas horas. , 
§ 3.º .Funccionnr(1 a bibliolhecn n os doming-os e d ia :; de 

f'!sta naciona: ;;m que trabalhar a Carnara -0 pelo teimpi:> que 
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ourar a .sessão; e, .ainda, fóra dos dias e horM $Upr>a.~inôicados 
por órdem do 1 ~ Secreta.tio, para a con.sult:i. urgente de 
Deputados. 

AI'I: .. 70. ·Haverá, na bihliothr.ca, livl'os de registro de 
. acquisiçiío, doação e perm.uta de obras. 

::recçxo r 

Da l'Onservaçao 

Art. 71 . Os volumes da uibliothoca, folhetos, livros, An
naes e periodicos, ·&erão encadernados e ordenados do melhor 
modo para sua preservação, <hwendo ser, uma vez ao menos 
po'r anuo. trataidos um a um. 

Da catalogação 

Art. · 72. Haverfi tres càtalogm1 de livros: o ays~ematioo 
(decimal), ·o alphabetico (nominal e do assumpto), o topo ... 
graphico (por ·estantes) . 

§ 1.~ Os dous primeiros ,catalogos serão organizados em 
cartões manuscriptos. ou dactylographados; a ultimo. em 
folhas de papel, acondíciona.das para a coordena.cio em l ivro .. 

'§ 2. º A impressão dos cata logos. systetne.tico · e a.lpha;be-
1.íc-0 será f.eita quando frir de cincoenta mil o numel'o de vo-· 
lumes d•. biblioLheca. 

§ <l.ª Além desses catalogos, serã~1 organimdos o indice 
nominal e d~ as5umptos dos Amw.es parlamento<1ires ~ com.ple
t.ado o reperLor·io ~ystematíco dag l·ei:,;; da Republica. 

SECÇÃO !li 

AI't. 73 . A bibliofhi>ca da Camara organi7.arft o serviço 
dr permutas ?ermanenle~ de ~nas puh!icfü; õeg - docurnen-
1.os. M111aN·, úel>ate.~. gynopse ·~ avulsos de projectos e pa-
1·;··l~,>t't>s tlP in111ot·l:.wcia ge1·al ·· · 1·u1H as assembléas legisla-• 
1iva~ n:11:iu11:1es e L':>trnnl!·•·ira:-:, 

~ ·1.u Co111 ns t·Prllf'~~as dn~ µt•imc iros fr::tlrntlu•~ :.1. e-:sa~ 
u~,;pmbll'•l\!?, Sl'l'-lhei:>- :1. offici:ufo, L'ommunieando a i ns lall ação 
Llo ~et•vi1:0 do perinul~s e sn!h·ita11t.ln-the:> ::i. devida. '~m·l'P-
~ po.111lt•111'ia. • 

~ !!. " A bibliollir•ea podP.l' :'L :ircei tar pro11md.a,.; tlf! outi
eul:J 1·~·~ P~\l'a a pt·rinuta ,fo l•IH':is <[tll' posstti1· 1:n1 duplieab . in-
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fo..!'m!l.nda o sou chefe á Mesa, par intermedio do Direetor da 
Secretaria, &obre a. conveniencia, ou uão, dessa operacão. 

§ 3. º Para os fins deste àrtigõ, a bibliotheca r-9ceberá 
cada nnno exemplares, Pm numero sufficiente, dos Annaes, dos 
Debates. dos Documentos, das leis d<0 Brasil, das synopses oe 
trabalhos e dos avulsos sobre proposições de interesse uni
YerllaL 

SECÇÃO IV 

Das ccmsuttas 

· A rt. ·7 4. Al'l r.onsultnil sP.rão feitas meo1tiRJ1te pedido dR 
obra, P.Se.riplto P.m boletim, que será assignado pelo consulent.e 
e ~ervirã para o levantamento de estatistica da bibliotheca. 

Paragrapho nniro. Parti. a leitura baveri . sala -separada, 
sem ~shntP.~, a não sPrPm a·s dn.:; füccionarins e encyclope
dia~ . 

Art. 75. E' ·pM:ttibid9. a retiirada de qUtailquel volume da 
sala da biblioth ec.a, a não ser em caso de requisição àa Mesa 

para attendet a orador na tríbuu.a.. 

CAPITULO VII 

üO AnCHl'\10 

Art. 76. Ao ar~hivo da. Camàra dos Deputados ;o.erão re·
Cf)lhidoi:; todos. o~ pa:pP.i::< e docurru~ntos, logo que tivHrem finr1 o 
o scn andamncto, ou si o não tiverem. ao sP P.ncerrar a. se~~ão 
l'!gislativa. · · 
.... § i." As aclas das sessões .9ecre~s. redigidas pelo 2º ~
C.t·~tario, approvadas pela Garoara. antes d~ levantadas as ses
:-c)Ps. as"iimadas pela Mesa, feehada.s em envolucros lacradoH e 
n1hI'icados pelos 1 u o ~· Sccretaríos, com a clat.a. da. SPHSãn, s<'
rão asHim recolhida5 ao a.rchivo da Camal'a. 

§ 2.º Da mesma f6rma proceder~se-á .com a s .actas das i·e-
. uniõl's sPrr~tas das Commissões lavradas. por. um dos seus 
•membro:-1. de~ignado pelo r~spe'ctivo Presict.ente. a pprovadais 
ante~ de t.üNt'linada a reunião, 1'ech.adas em ea.volucros , Jàcrados. 
datarto$ e rub.t'icados pelo Pr~idente e pelo Seci-etario. 

~ a." Todoi> os papeis d CJ actà despachados «oo archivo~, 
mi «inteirada>. assim como os de andamento findo, deverão ser 
l'~r.olhidos ao ~rchivo no rtia imm.•.-iiato ao da ~essão a que 
~·~ referirem. 

Da co11ser·1.ic.i;ão 
~ 

A:rt.. 77. Os pap{Jis recolhidos ao .Al'chivn d~"i:rão ser 
rnnve'Cliefttem e~te acondicionado~ ~ con~~rvado~ em envolu-
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no~ d'~ folha de Flttn<lt'f•;.;. q1t1• ''" prof rjam 1:11nt.ra a aci:fü1 fi(H 
nnimne5 e do t..~mon. 

P:.wagl'apho unico. A :u·1·11mn1:ão dos (lapni s, ou dl'-
curnetüô:>, devo sct• f•~ita de modo a facilitar. quando neces
saria, a sua busca. 

SECÇ • .f..O Jl 

Da cnt alng nt;lio. 

Al't. 78. Todos <1S papeis, 11 u d1wum1•ntos, J' l'~nlh id<l" ao 
·-" rl\h ivn. d1w~riio scL' c~l.aloi,;auos. 

§ L" A calalogação i·ar-se-:l t•.nm ref!~rcmecia: 
a) ús Con1missões; 
b) ao numero do protocollo. 
~ 2.• Quando um p apP! hou VP.L' :o;i(ln d'~~ t.inado a mais d~ 

llm.a Commü<sã;, tomar-se-f, pant a 1·1•fort>nc'.ia 11.qt1Rlla que. o 
hnuver re.mettido ao ,\rchivo. 

§ 3." Os papeis. 011 documr•nt.o;;. rM1•.t·cnthl a projcr.t.os, 
:-1:·rão r..at.alogndo~ rle :wcOl'clo com as l'esp.~ct.ivtts .[H'OJ)OSiçõ~s. 

§ 4 .~ 0f; p:u:r·r.P.r·ns d1werão :-:e1' ('.ataloga11os. sP.mpr1• Lllle for 
Jl·".lSSivri l. r,om n" propo~i i::fíe:-; . 1111 matrrias, :l q·up Sl-l l'Ppor·ta-
1'f'm . 

§ 5/' Us ,papP.is d e a-ct.a, a. qu,~ se: i:·efere o § 3" do a.rt. 75 
rl<•\ 'P.rão !'ler 1·ela<;1011ado.<1, <liurinml'\nl.t>, um a. nm, pl'la 8umrnnla 
de sua mat~ria e numerados por documentos ~ estes par folhas •. 

~ !.\.º As p1•oposiçõPS rlevc1·fio f;r.1· ar·c.hivadas logo que te
nham o ~eu tindamento findo p eln. approva~üo definitív ~t . com 
i>nncç.ão, ou promu!ga('íio. ou pf>la !'rjeiçúo. 

SECÇÃO Ili 

Arl. . 79. Os rlocumentos quo l~11ha.m de oier l'êmett.idos 
ao Archivo diwc'r5.o Mr 1·~1:wlonado:; Pm prot.ocollo, a~signarto 
f1do offieinl Qll t\ os rt>mNt.er. pnssnndo r,...1. i hei ó e'hr.fo d:\ .~N'f:ão 
do Ar~hivo. 

§ t." Os ,pape.is ou .ocnniento~ que inl'tl'uic·em as pe.ti
;;õe~ e represern.ac;õe.R dfrigi<ia~ 1\ r.an1ara sPrãn reoolhidlls op-
portunamente ao Ar-chivo. · 

~- 2.· E~:oieR pa.pl'is, on rtooument.os, .<iéi podoráo ser resti
t ni.:los. a qnem. <l~ diNli t.o, mNHnntt) 1·i-c .. ibn fH\sSu<io rtf> pro
ri·io 1}11rpo do rrq11PrimP11t11, .11 1 l'f.'.[)T'l'Sl'nt nção. pt't!Pfü1emfo 
11»,qpncho dn 1° 8f'crctn.rio . 

§ :i. º No cnso dí' til" l.ra.tar ,11• pnpt~l\i, ou liorumento:!I, qut'I 
hajam servido de base a llll!llquer re~!Olucão da ür.mara, .só 
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ser:'.i. permiltido do.r-se, a Q.Uétn de direito, ;Certidão do teor 
dos mesmos. 

SECÇÃO IV 

Do desarekivamento 

Art. 80. Os documentos archivados só poderão ser des
archivados median le réquisição por escripf.o, rubrica.d::.. pelo 
if v .;:'.;ecretario, ou do Preside-nte da Commi:ssão a que estiveram 
affectos . 

. Par3.grapho unieo. Só ser:í f'n [regu e ás partes qnnlqner 
ê ocumenf() rn edianl P. recibo. cm peticão, <lespachach1 pelo 1º ~e
crelario. f. f'ndo al iás. em vista o § 3° do artigo :mt.er.edimte . 

Art. 81 . Ao inicio de cada sessão legislativa serão des~ 
arcbivados Lodos os papei~ que não t ive1·am o seu andam~nto 
:findo na sessão anterior, sendo, cint.ão, · redislribuidos J)e\as 
Commissües respectivas. · 

Art.. 82 . D~ lodos os papeis. ou docurmmtos. desarchba
do~ deverá fic~r uma l'esalva. no logar ern que se encontrarem. 
incfcandc a data do desarchivamenro e a c:ommisl"ão a qr1tt. 
:Orarn então dest.inaàos. 

CAPITUI.O vrn 

D.~ CONTABILIDADE 

A.rt. s~. A MC()ÜO df'l contabilidade oomprehende :i. es
Í'ripf nr:i.~iio da receita e de8peza da Secretaria da Gamar.:i. 

Art. S~. Da reccit<i. e de~peza verifica<las dnl:'n.nf.e l Cldo o 
nnno far-!"e-á, no me7. dP. janeiro, um balanço gP.r:il, at~Onl
panhn.do dos respedivos comprovantes. 

Parag-ru.pho unicn . Est'3 bàlanço geral ser:í. submP.ttido ú 
approvaçii,o da Mesa nos primeiros dias de sessão da Gamara. 

Art. 85 . Além d~ escripf.nração da · réêeiLa e d espcza da 
Secretaria. a sec~lãõ de contnbilidadt'I f.er[l a seu car~o a esl.a
tisl.iota do · cornparecim1mto do o essoal. a orç:ani7.a1,•ãn cio !'.ru 
~Cllmanack~. a exnedicão de ecntaes par·a M11c11rrPnnia d~ 1'.')1'
necime11tos. a l'P.1lnccão de ·conLractos e di! r,:irlas d~ encom
m ernfas, n invenlari o dos mov,ds " ut.1m~ilins da Camara ·~ ~' 
orguniza~.ão da!; folhas .Je pagam r. nl.o UP ~u!Jsidi():-:. 1fo :ijnda 
<it'! 1:.u~t.o H do~ vP.nnim enl.os P. ~rat.i fi~ ru~t:~s do í)"~:;nal. 

A 1'1 . ~r.. /t.r:. rl11~n e.zn~ com o P.Xf>Pdi~ntl' dn SP.1~1·l'fn1· i n. " 
sel'vin1 o rcli 11a1· io f:.n r:to nnf.m·izndnR p nl1) 1• ::=(lorr (;u·in . 

~ 1 .• 11 .. 1a M<~sa. sob propo~ta <lo -t • Se1frd.ario. ;;1!1·fío a11 t1)
Tizadas 1.0tk1s as out.ras rli•s·p••zas relativas ti. sr'l!1.ll':lnc.a. assnio n 
r.ommr.111ido1J1• do Nlil'ieio da Cnn1a 1·a e •)l'll:tmcnfo de suas s::t!:1s, 
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acqu isio:ãu dr· 11bl'a:-; )lat'a a hihli11Lheca, e ;;t'alific.;a~·.:;io de em
p1-ct;ados po 1· ~<.::rvi~·OS ex! l'aordinarios. 

~ 3." Nenhuma compra 1;c fará, pal'a o •~xpcdicnLe da Se
crclaria, sinãu cm virludc ele conli·acLo t.:cl~l.J1·ado, em con

. i;urrcmcia publ íca, 1rnra o fornecimento elo malerial do qua 
carecer a L:ania1·a pal'a o respectivo scrvú,;o. · 

§ 3. • A couuurreneia fical·ã aberta thJri:lúte 15 dia~ por 
odHa.l ai~signado pel_o dircclo1·. e que será p1_i,b\icado n1Js 1_ .. , 5" 
e 15• 1ü~s no Dwrio a'o L'ôrt(J1'CS.So e cm dou:-; orgâos da im-
p1·cm;<L d1aria, dcnlni os úo maiot dn:ttlação. · 

§ 4.u Nenhum pagarnenLo scrã rcah;i;acto sem que o respe-
1.\Livo llocum•.!lnto lenha sido p1·éviamente proc13ssa.do e confe
rido pela &ccc;ã.o <le Gonlabiliaade e tenha o - Pague-.se ___,do 
Dü-c1,;lor. 

St:CÇÂO) 

JJ1z escriptu.Mçan 

Art. C.'i. A 1;~i:ri11tura•;ão d;i Sr·1~1-1·.lal'ia da (;amar~ do:; 
l>~:['ltl.adotl fal'--tle-Ú Cm J ~ "v'l'n 4~<.l.lXa, onde ~r. ô:l.ssetl lará, diaria
rnenl,c-, todo o u10v1mcuto do 1·eceila mi dc;:ir•ct,a ôa vcr!J« ma.
Leria). 

A1·L. SS. Alél'll do livro ca.ixa haverá livro:; para: 
a) l\ ponto do pessoal; 
h) o t'egislro mensal das :faltas do pessoal; 
<~) n almanack dô pessoal; 
11) " l'eg't~fro dn tldit.acs para. r:onr.nrn~neias; 
(:) n t'C.g-istro de n1inulas de 1;unLraelui; e das cal'La:s dl'l ~n

l'.omnicnda8; 
f) o invenL1:i.rio i;e~·a l dos' mc•vei~ n ulan~ilios da C<>nnr:i. 

SECÇÃO /J 

f!o liv1•0 do pcnto 

Art.. 89. Para. o regllitro do compai·ecintento e_ da P~rma
rnmcia. durante as horas de expediente,. dos fu!J.~C10nanos da 
~ect·e~fn-ia. da Caimara dos Deputados. no exercw10 de su~ 
1'1in~çõ1>s. ha.ver<'L nella um livro. do pontet. . . 

§ 1.0 o .Dircct.o r da Se-crct.a1'1_a cn~e\r~ra o hvro do ponLo 
rni•ía IHll'a anf.c~, da iwefíxada pal'a. c'1 uuc10 dos fa•aI1a.!hot". 

~ ~.· Conf;id1•ra- "I:'. c:or.nn chf1::;arln depoi!'; da hf?ra rc.A'U
l;llll ('.Í1! ai· n \'n1w·iuna.ri0 QIW assignar o ponlo tlerio1s d i:i DD-
c1•1-rado. aí•; ü hon L dn ini<"io do:; lmba1has. . 

~ :>." O:; funocionarios que chegarem depols da 1h0l'a d<! 
inic.iu do:-: l.rabalhu>- ~c~·ão l'tm1:;i(lle1mtlos\ ifaJtoslo:s~ sa\lvo ~1 
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~ jusLificarem, convenient0!Il·ente, pera.nte o Dírector d·tt ·Secre.
t::.ría. -0 mot,ivo do seu ret.ardamento. 

;; 4." O :pessoal subordinado ã Port.aría poderá assignar 
o IJOnlo em livro especial, confiado á guairda e fiscalizacão do 
clH'lfe da. Portaria, <le acc-Ordo <iom as disposições deste ar
tigo. 

li 5." 05 funccíooa.rios que trabalham fóra do odifioio da 
Garoara assígnarão iponto de aiccõrdo com as instru~ões rlo 
Director <la Secret.Mia. 

§ 6." JWoolhido o livro do ponto á secção de Contabilidade. 
logo quo se h1iciem os trabalhos da Cama.ra; JJara. serem au
notados os nomes <ios pr-esontes e dos aui.senles, só voltará a 
receber assignã.turas <los funccionaríos qu-e compareceram a.1> 
~ervir,:o um quarto de hora antes da determinada . para .a ul
Limação dos trabalhos. 

~ 1.~ A i·otira.cla de qua.louer runccional'io ::;em a assigua
tura do !ivro do ponto, á hora de u1Lim.acã.o dos t.a·abalhos, 
\Será çonsiderada como. falta ao servico, se não lhe houver 
sido co-ncedida permissão especia.1, para esse fim, pelo Dire
c tm· da: Secretaria . 

Art. 90. A secção de Contabilidade rel:idouará. diaria
mente, 'Pelo livro de ponto. as faltas do pessoal, escriptui
rando-as, com as devidas annotaicões, . .pur mezes e por aanos, 
para 0;0 effeitos da orgauizacão das folha.a de 'Pagamenl~ e do 
almana-ck do funooíonalismo da. Camara e Dara a contagem 
de tempo a ser considerado, no caso de pl'omocões. 

SECÇA.0 III 

Das folhas de paaamento 

Art. 91 . As folhas de págamenLo de subsidi1J obedecir 
rao a estes pret;eitos regimentaes; 

§ v O subsidio .previsto pelo art... <!2 da Constitluicão da 
Republico. será pago. a contar da datiat <la installacão do Con
~csso. e\ nos ca.sos tle p1·eenchimcnlo de vaga, desde a data 
lci'al da re-união da junta apuradoI'aJ das eleicões. 

§ 2.~ Quando a data legal da reunião àa ,iuuta apu1·a.<lora 
recahir no inte~·4·egno. d'lS ses~ões legislativas, o subsidi·O será 
pago desde o dia da mstanaçao <lo Congresso. 

§ 3. • No caso do Deputarlo nã.o tomar posse dentn> de 
f.rinta .dias, contados do seu reconhecimenLos. salvo o dispo~to 
no -paragra·pho "'nterior, o subsidio ser-lllc-á. pago :.:1ómente 
d<!i riata do r.ompromisso em deante. 
· § 4." .A.1 ajuda de custo, lambem· prevista uo arLigo :l2 da 
Cúnst.ituíc;iio da Republic~.. será paga a todos os Dellulado;:;, 
icdepentlcnticmchle d<' :i.veriguai,;ão sobra os seus domir.ilios. 

ArL. 92. N:H; foHias '<ie pa~amento d? pessoal só pode
.rão. exeepto 110 caso <lo:: rnok~t1a ''"ova.da, S'!I" abon~da.;: ili.ó 
tres falta~ por mez. · 
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Para:gi•apho unko. No ante-penultimo dia util de cada 
mer. os directores de serviço êntrega.rão ao Directar uma 
l'elaç.ão das faltas do pessoal, com as sü.b;sllituicões occorridas 
e os vencimentos qus a c&da íunccioml!rio <\Orntietlml, ~ ()Utra~ 
ouaN;oucr eircumstancias que int.ere.ssem ao ai'5t\umpto. 

SECÇJ.o· 1v 

Do <!·ndet·eça dos Deputados ~ do pe~;soal e1,q, s~cr-11tari.a. 

A'rt. 93. A portaria. orgainizará, a.o ini~io de 1.:ada :; ~~;;ão 
legislativa, uma relação de todos os Deputados e do todo o 
pessoal <fa SMreta.ria. com n.s re;;pectiva,s resideucias n o 
endereco parra correspondencia postal, telegTaphir.a. 1;1 f.1:1le-
~@~. • 

.Paragrapbo unico. Qualquer modifica.c;:ilo, Yerifícada. du~ 
rantEI a sesi=;ão legísl:otiv:.i, nesse cnder~~~o. dl1v~rh f':Cr 1(1go 
Tegistrada. 

Arf.. 94. Os Deputado~ Que se ausei11Larem dutan{~ a 
sessão legislativa. ou no interregno dos t.ra.balho~ parla.mctl
í<i.res, deverão deixar os seus endereços 'Para. o ~a.::;o dP. ser 
nece.t'saria qua'Iquer communicação official. 

·Paragrapho unico. O Directo1· tla. Sec1·eL<i.l'ia expedirá a 
relação <los Deputados com os .seus endet·cços a.o D-ia.rio Otti~ 
ci.al, á DírMtO'rfa Gel'fll dos Corr~ios o :í Rep1irt.ição Ge-ra.1 
dos Telegraphoo. 

SECCli.O V 

Art. 95. A remessa de publica.cões da. Gamara a. Depu
tados. S.ma<lcrcs, aut.origa·des. institutos uac.ionaes ou e-;;trail
geiros, a~im como a particulares, ·sará feita, com excepcão 

· das acqu.isiçoes e das !permuf.us da bil>liô·t.heca. peh1. S•'c•:.ão 
<f,. Contabilidade. · 

§ 1. • A Cout.abilidadê requis-i tará dal':i sccoões cm 4u..: se 
encontrarem as ·PUblicacões que tenham de ser expedidas, 
fa7>~n<lo disso a necessarhl. escripturacão. 

§ :? .• ~ A distribuição, µcios Deputados, (Je publica~õP.s of -
ficia.es pat·à esse fínt cnviada.s ú. Ca.mara, {;aberã. tambem, á 
Contabilidade. 

§ 3.ª A'S ·publicações dai Gama.rn, ou \JUQe&quer out:ms. 
com e~cepção das obtidas directamenle pela bibfü~t.hec.a. se
a-ão recebidas. escritura.das o disf.ribuidas pela Contabilidade 
IJelas varias secc.ões da Secr:etaria. de ar<:Ctrde> com as instru
ccões do Director. 
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TITULO lll 

Da divi1io do serviço 

GAPJTlJLO 1 

P.A Dll\ECTOHIA 

Art.. :.16. Os serviços da Secrelaria <ia. C~mara (!o:i 
Deputado:; t>erão subordinados a uma Dit·cdoria. 

CAPI'.t.iUlJO 11 

DAS simaõ.BS 

Art. 97. O~ servi9os da Secreta-ria da Gamara dos Depu~ 
Deputa.dos serão subOrdinados a uma Direcloria. 

I. Scc~ão de serviço legisl·a.t.ivo, compnhenuendp dua11. 
oi!ub-seqo,ões - de porla1·ía e de policia; 

II. Secção das actas; · 
IH. Seccão da bibliotheca; 
IV. Secção do a.rchivo; 
V. Seccão da contabilidade; 
'V'I. Secção de redlllCcão de debates; 
yn. Secção ~e tachySTaphia. . .. • . s 1. º Os serviços de dactylograph1a. dl' t•evisiio lypog1·a. 

phiea, de locatiz.ação de r epresentantf3s do imprensa. <ie cor ... 
rt>iol", lelegl'apho e telephones, df~ zeladot· -do edifício e de 
jardim fieam subordinados ao Dircc-lot da Secretaria. . • 

§ ~." O serviço de veri.ficação de poderes, ao inicio de 
cad~ l~gislatul'a , será dfrigido pelo Director e nelle L'Õmarao 
1iarte todos o~ func.ciouario:> {Jara e~:$C rim ctesü:;uacto::;. 

Art. -98. A' seccão de . se1·vico legi!!lativ<.? compete:· 
i ", o p~.otocollo de todas as proposicõe.s e papeis a se

t•em enviados ás Gom:nissões; 
2°, a organizacã.o de originaes desLina<;fos á publicictao.e 

no Diario do Congresso, em avulsos, como documentos parla-
mentares, ou em synopse; · 

3n, a ('\r:;anizacão dos autographos cfostinado~ ão sonado. 
1rn à :,:;mc\:ão prc::;\flcncia l, n c1 rc~(>ccl.i vo registro; 

.1·, a e :pe<li!::ão da::; rcqu isic.õcs das Commissõa,;; 
5", a organização <ln r·eJaçõos das ru·opo~icól)R, pr.lo sou 

amlamento tH\. se!;,;áo l~gi~la!.iva: 

11:) das re.ieit.adas pela Gamara: 
b) das enviadas ao SMad'o; 
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e) das devolyida.s pelo Senado, com emendas; 
d} da.s rejeitadas pelo Sena.do; 
e) das enviadas á sanecão pela Camara; 
f) das enviadas à sancção pelo Senado; 

-O') das não sanccionadas devolvidas á. Camara; 
h) das não sa.ncoionadas devolvidas ao Sena~o; 
i) das pro-mulgadas. ' · "' 

737 

6", todos os servi~oa que lhe fol:"em designa.dos p~lo t>t:.. 
, reotór da Secretaria. 

Paragra.pho-unico. O ·eei•vico p .e secl'etal"i.a:r' uma Com
missão co~prehende: 
. I, a organização do l'CSpeciivo protoco1io, com o anda

mento, . de t.odos os p~peís ·que tiverem entrada na Dommi11-
s~. não ~ó no sefo_ aa Commissão, oomo em pl~narío, re
gistra.da a s.a.ncçã.o ou a uão sancção dos respectivos project.Os; 

. Il, a 01'.ganizaoli~- dos índices alphabefüos desses papeis, 
POL' autores e materJ.as; . · 

- TII, o collecionamento Dlethodieo de todos os debates, uo 
seio da- Commissão, ou em .pJenario, sobre às materias sujei" 
tas n.0 estudo da Commissão; 
. . IV, a redácçã.o 4-as actai; das reuniões publicas ua· Uom·. 
missão, com o . summ!lrio do .qu~ durante ellas haja· oooor
rido. Dessas actas - que serão manuscriptas i::lm livros apro-

- priados e publicadas no Diario do Congresso do dia s~guint.e 
ao da reunião - constarão: · 

· Íl) a hora· e loc'a.l em que te~e logar a rt)uniã.o: 
b) os nomes d.os membrós <l'E!. Commissão ®~ compare

. !}eram e os dos que n3o. compareceram, especificaâ.ó6 os · QUe 
o · fizeram com causa justificada e os que o fizeram - sem 
eilla; · 

. e) a distribuioão das . ma~erias por a,saumlJ'tos ~ reta .. 
• tores ; 

d:) os' .pareceres lidos, em summario; 
e) · refer-enoias suocintàs aog relatori<>s lidos e· aos d1t~ 

bates. .· . __ .. ~ 

V, ·a.· organizaciG- da syn·opse dos seus ·trabalhos; . 
VI, as .. providencias· para a publicação offieial de todos 

o~ tcabalhO§ da re'!_nião; . . . ·.• - . ~ 
~t a convocacao de toda.::; a.s r,cun10es das (l()rmnissoeit; 
VIII, s cot·respv.qdancia da Commissão; . 
IX, te~· em ordem o afühivo da Co1nmissifo, durante a 

sessão Jsgislativa, e transferil-o. ao fim ·della, ao arohivo da 
Cnrnarn, devidamente catalogado. 

Art . 99. A' seooão <la9. act.as compete.~· 
a} a r&daccãó -das àctas das sessões; 
b) ·o indice das actas d.as sessões; 

.· ~.. e) o .extrncto do todâ,c·a eor rP:wondtiU1Jia destinada· ae. _ 
expediente. -

Ç . -Yol. Xlll 
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§ 1. ft A secção das aot.'as ·terá., os seus servi~os sub-divi
didos e·m: 

I. Secretaria da Pr1'sidencia-; 
II. Reda.cção da ata manuscripta: 

.. HJJ!. O.rganizaQão da acta impressa. 
§ · 2. º Ao Secretario da Presidencia · incumbe; - ' . 
1º, >ter a .s~u oargo.-_o livro de reso1µções .O.a. Gamara e de 

actos d~ Co_m~m1ssão . de Ppl~cía; _ . . . · :.. . , 
2°, red1g1r tod~ as dehberacoes ·da. Comm1ssnq de .Policia; 
3°, ter a &eu cargo e sob a sua gua.roa os -autópaphog 

de todas . as propoaicões que ~stiver1am na •Yr<l.em do . dia, com 
os dootJ.mentos que )hes forem relativi>.a; · 

' 4&, restituir a.o Archivo esses autogra.phos e documentos, 
!ogo que se verifiqu~ -a d~liberacãó · finaa.l . sobre ~ meam.os; 

5º •. ter ssm11re collecciona9os, d~ ·accôrdo oom a ordem 
do diá, -os avUllsos das .respectivas proposü;ões; . 

6º; registrar a·s ·dal;as do inicio ·e dl> eneerramento das 
djscussôes e das votações de tô(iM, as proposicõss;· 

7.0
, :registrar a.s a.ltera~ões feitas na. materi~ em delibe-

raoão; · · . · · . · 
8°, auxiliar o 1'residenle- · a organiza.r ,. ·a ordem do dia., 

tendo sempre uma relação das proposicões a. serem . 8ujeita.s 
à deliberação, com o respectivo andamento; 

9°, anno~, e tel-os p1·eseutes á h.ora. da ses:s~o, os -avul
,:,os .d1's proposições em. ordem do dia, a.$-sisnalando os pate
eeres das Commissões e o inéthodo· da. .discussão. ·ou da vota-
çãO,· a se8'tJ4:; · · 

. 10, transmittir aos Depu!.auo·s LilLMSLlua r rc0on1menda
çõei do PI'9Sidente; 

i 1, r epresentar o, Pre;:;idenle, de .aMôr do'. com as deliue; 
nções deste; ~ 

f2~ forneçer á Mosa todâs us informacões ·neces.sarias ao 
<l.lldamento dos trabalhos legislativos; . 

13, fornecex· a..0$ eocarrega(tos das actu.s todas as infor
macões <IU(f lhe forem SOJiCitad·aS para a reda.ccãO das mesmas; 

14, t:cansmittü· as instrneeões de que ~ l\fosà n incumbir. 
§ 3. º Aó encarregado da redacção da aota manuseripta 

compe~~ . especia imente: 
. 1 ~, assistir a todas as sessões publicas e tomai· todos oa 

apootamentos sobre a. sua ·marcha.; 
2•, redigir' a· ae.ta-.de accôr<l'ó oôt11 M in!tru~cões do %"' 

::;.ecretario; · · ~ · . .· 
· 3º, verifioa r si ua · acLa lmpire!aa ba algu.rn erro, por 

omissão ou comnríssã.o; 
•' •. .t~ , enirega.r a.a Dil'ectoi· da , l:iecr~iada 1):1! a poüt.arn13n t.1>.::1 

uecessar ios para ser ·feito o seu e::cpedien~; 
5~, entregar as actas ap provadav ao ~robivo .• 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/0912015 15: 12+ Página 322 de ~5 

····-§ 4." Au enca1·regado da acta. imp11essa iíOliipeLe :. 
:1~, assis~h- ·a- todas as sessõe.:; .publ!eas e tomar todo:-; u:'l 

avontarnentos sobro a sua marcha; 
z~, .recebei· a lista ele prcsenc;a para a rnserçã0 em acW.; 
3~, redigir a acta, <l·e aC<iôrdo com a8 instrucç1ões do 2" 

Secretario; 
4º, receber <la redaccão de <lebate8 a materia a ller i'n-

oluida. em ada; . 
5º, confrontar a sua aeta com a manuscrjpta. corrigindo 

qualquer equivoco; 
6º, enviar á Imprensa Naeioual a inateria a imprimir em 

. avulsos, com as necessal'ias dete1·minações. 
§ 5.º Ao encarregado da lista de presen<;1a compete: 
1°, t•egistrar, nome a nome, a presença dos Deputados; . 
2º, registrar, da mesma fórma, os nomes dos Deputaúmi 

que .se retirarem; 
3Q, cómmunicar á l\Ie.sa, quamdo solic.itado, r) numero d<;) 

Deputados presentes; 
4ª, communicat' á. Mesa os nomes dos Deputaclos que se 

aus~t~em; · 
5Q~ enviar as fo;tas de presenca e de i~tirada dos Depu-

tados ao encarrega.do da acta im.piressa.. · 
Art. 1óo. A' ·Sub-Seecão da .Portaria. compete: 
a) a conservação, a limpeza e a arruma1;ão da séde da 

Camara, dos seus moveis e de tO<los os obj ectos qnd lhe per-
tencerem; · 

:. b) a a.bertura das portas· do edtficio du~s horas antes da. 
.desigrtBde. para os trabalhos ordinarios ·& um3 hora antes da dos 
trabalhos extraõrdinarioa: · 

e) o recabirirento, a 8X.Jledicito e a <)evida. entrep, ou dis ... 
tribuicã.o, da oorrespoodencia of!icial; 

d) a distribuição do serv.ico ~ cargo da sub,ec.çé.o, entre 
continuos e serventêS •. 

.A.rt. iOL E' da compet.&noie. da Sub-Secoão da Polieia 
manter a ordem em todo o edifiQio da. Camal"a. 

Art. :102. A' Secção da. BH>liotheca incumbe a aOQUisicão, · 
arrumação,·· oonservaçã.o,- cata.loga.ção, permuta e t.ervtco de 
001 suita dos l ivx os da Ca.mara·. 

Art .. 103. A' Seccão do Archivo compete a guarda e a 
catalogacão de todos os dacunum.Los que Ibe seJ~m remet
U.d·os pelas Commissões, ou pelas varias seccC!es da. Secretaria, 
assim como o deisarchivamento de quaesquer desso:.; documen
tos, por .determinação da Mesa, dos Presidentes das ·Com
missõP,s, ou {lo Director da. Secretaria. 

Art. ·lO.l. A' Secção ele Contabilidade oomp'tto a escripta. 
dia a. dia, -do toda a l'eceit.a e despeza da Secretarin.. 

§ 1.º A Secção Drgà:nízará, annualmenle, um baJ3.nço geral 
das quaritia.s recebidas e despendidas, que será ap~·ll..Sentado a.o 
Director, pra-ra que o encaminhe á. Mesa. 
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§ 2.0 A esse balanço Sel'ãO u.ddíciona.dos o's ilo~umentos 
orucnatorios e comprova.11ws de todas as despezas. 

Art. i05. A' Sec~o de Tachygraphia incuml:J1~ o a.pa.nha
mlmto e a dcc.ifração dos discursos, falas e apartes dos Depu
tados. 

~ Art. · 1G6. Compete á · Seccão de Reda.e.cão de Debates rc- · 
<.?igir extractos ou au:J::ilia.r- os oradores na revisão dos düscur -
sos, falas e apartes dos Deputados, depois de decifrados pela 
Sec;,;ão de Tacbygraphia. · 

Art. 107. ~~' Revisão é attribuida a fuuccião de rever a 
comvosição t;ypogtaphica. de todos os .traõalhos r1a. Cama.ra. 

TITULO IV· \: 

Do :pessoal 

Art. 108. O quatlrô do p~ssoa.l .da Seorefa.da da Camara 
Oeputado.s sará ·o seguinte: 

i Director; · 
1 Vice-Direetoi; 
7 Chefes de Secção~ _. , 
t Secretario da Pt-esidenoia; 
2 6'ub-Chei'es de Seccã,o; 
8 Tac.hygraphol? de 1ª classe; 

· 10 Offi'Ciaes; · 
7. Redacto1·e$· de Debates; 
2 Taehygrapbos dé 2• classe; 
3 SellUndos offioiaes; 
:! Chefes de Sub-·SacQão ~ 
i Pol"teiro; 
~ Taohygrap.hos de 3• classe; 
5 'I'eroeiros O!fioiaes; · 
5 lledactores de debates, su1)plc11l~s: 
2 Ajudantes de Porteiro; . 
i. ZelAdo-r; 
f Révisor-chef~; 
2. GonserYador~a; 
õ Ta.cbygt"aphoe l':!Upplcrit.ee.; 

2i Contínuos; . . , , 
1 Dactylogra.pho-ch4'fe; 
5 Daotylograpbos; 
5 Reyisores; 

2<J S~rventes; 
'7 auxiliares; 
5 .'Jardinéh.·os, 

Paragrapho. unfoo. $erão n11'l,ntidos, af,é i;e verifioa.rem 
a.s respectiva..s vagas, os actuae.S l_oga.r-es d.e Seci;.eta.rio da 
l?.residencia. e de um Ajudante de Porteiro. · 
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CAPn''tJLO I 

de n~~~~ro: -~;. ~~~ª~e~:~~ ~P~;°orv"'!~i~ª d~ª cfaa:a~aª. ·serão 
§ i.º- O Director da Secretaria será. de livre escolha da. 

Mesa, com · FJ.pprovacão da Carnara.. · ' . 
§ 2.º Os logm·es de ;;upplentcs dú. redacto1·es rlc ciebut-<::$ e 

de suppler.tes d~ _ tachyi.graphos serão d-e cone-urso. 
§ 3.º O Secretario da 1Presidencia. será.- de. livre escolhSi 

do Presidente: d-a. Camara. entre os seus :tun~oionarios. · 
§ "11.º Os cheifes de secc5.o de Rectac.çf10 de <lchntes e de ta.

rh.ygraphia e o revisor chefe serão de$ignados pela Mesa de; 
~nfr~ os funcciq_narios das- respectivas seccõés. 

§ 5." As nomeMoos de serventes ser~o feitas pela. Mesa . 
e inda.pendem de ªP.Prova.Qão da. Camara. 

Art. HO. Os -titA.üos do nomeação dos cmipregados s&rão 
lavm,dos na. Secretaria e assignados 'pela !Ilesa - - o Presidente 
P. ·dous Secretarios. . . -, 

Art :! i 1. As nomeações para os cargers de primeira. ca
tegoria, que nã·o dependerf.lm -de c;cncurso. serão feitas em ca-
raet.er in-terino. -
- § 1.º-No .rin1 de 'Um anno de effeeUvo e.:xiercicio, descon-

1.adas '.l.S 1icencas. suspensões e as·~ralt.as não jU"titicadas, ser-á 
o fUnccionario prov)do ·erfectivamento :iO r evelar zelo e 
dcrlil:lação ao serviço, ·sondo dispensado no . easo contrario. 

§ 2.º A dil'(l.C(t!o do sor-viço da. tuchygra.phia. poderá nd
rniLtir, rnodianfo prllvia autoriza~ftn <lu ·Alesn pr:i.t-icanl.-os do 

- 1.achygrapllôs, em numero de cinco, no maximo . 
§ 3. 0 Caso o numero <le pretendentes scj a maior, oi•ga

ni2ar.-so-á uma list.n, por or-dem de aDLig:uidade, para. o J)re-
1!nch1m1mt<> das v'lgas ·- que sa derem. 

§ 4.~ Esses praticantes nPntmma remuneração peroebt .. 
1·ão por parte da Camara. . 

SECÇÃ.0 l 

Art. i i 2 _ Os logo.rt•FI <ic tar.lrygrnpllos sup~lontns serilo 
pPovidos medinnto ooncurso . 
- Art.. 113 _ O concurso na1•1t 01:> togares de supplentes dB 
tachygraphos l'erá. realizado. pernnf.f' uma maBll con!ltituid!l 
pelos chefe e "uh-chefe d~ 5>eccão de tnchygraph1a e por 1.\.m 
des membro!! da Commissfo de Policln. 



§ 1. º A presiden~ia da mesa julgadora cabeeá ao repre
:::ent.ante da Commissão de .Põlicia, o qual terá voto de jul
gamento, e, bPm a~1;ím, de rtesempate, quando preciso. 

~ 2. • 'No rrmr.nrso para prPenchimento das vagas de ta
chygrapho,s-supplentes só poderão se inscrever pes·s-oas em 
troas condições de saude, tenda menos de 35 annos de idade, 
e qua hajam, mediante exame per·a,nte a commissão nomeada 
pela Mesa da Gamara, provado que possuem noções, pelo menos, 
das materias constituídas das progra.mmas do ensino secun-
dario. · · · 

• § 3. • Quando Ge. tratar de tachygraphos que já ienham 
tr-aba!harlo em ns~r:mbléas legislativas, será olevado a 45 an
nos 0 limite tle idade. 

§ 4.º Em cada prova de concur.s-o, cada membro da com" 
missiio jplgadora rlRrá •ma nota, por .pontos de O a 10. 

§ 5.º E'mpregar-se-á o systema ma.is ·conveniente para a 
opportuna identificação dos trabalhos. eseriptos, de pref(lr~n(}i.a 
á machina, que apresentar cada candidato . 

§ 6.º Cada candidato deverá fazer a transcripç.ão rl'!! sua~ 
notas; si, porém, tiver necessidade de um e!lcripturario, este, 
nio .Poderá estar presente na >0ccasião do ap\nhamento tacby
graphico, cabendo aquell e a· responsabilidade d~ todo o 
trabalho. . . · · 

§ 7. º Haverá duas provas de diclado tachygraphico, de 
dez rninl!los c11du uma, do velo0idade crescente ·do prir~ eiro .. 
ao l;ltimo minuto e ·maior na segunda que na primeira. 

§ 8.º Será sorteado na occasião um trecho de discurso parla
mentar, f11zendo-se então a contagem das palavras e a divisão 
do dictado pelos díversos minutos, evitando-se oue, antes da 
leitura do texLo para o apanhamentü, os candidatos tenham 
conhecimento ·cto mesmo. · 

~ fl . • 1'r~<1a9 prnv:Hi, todnf! os cnnrlidatos cofflecarão & 
f.azer, logo após o apanhamento. a decifração de suas notas, 
sendo marcada a. hora da entrega de cad·a trabalho, consti
tuindo, em caso de empate, motivio da preferencia a ma.for 
presteza na traduccão. 

§ 1 O SP.rá tarflbem motivo de preferencia passar o can-
didato á machina a decifração. · 

Art. 11 Ii. Tendo cada examinador dado su·a nota, na 'pri
IDP. irn prnva. fPita a •mmm11 de t.oooi; mi nontni:1.· P.m rPladí.o 
a cada candidato; 0 calculada a. respectiva média, será eli
minado, não pas.sando ás provas subsequentes, aquelle cuja 
média fl'>r inferior a _ tres ; na SP.gunda prova · se· prn~ederá 
identicam~mte, eliminando-s,e, então, o oq.ue tiver média in-
ferior a cinco. . , 

· ~ 1 .. º Sommada1> a~ médias das rl11a11 provas ref~!'idas, os 
canf'Jir:la f o~ q11P. lwtivPrPm obtido melhores collocacões serão 
EUbmPtt irtos á prnva final, · na sala da::i ' s~ssões. · O. numero 
dos admí9si'VPi!! t:l ll!lta prova nunea será superior ao triplo 
das vagas. a pn•encher. 
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. 
. §. 2. u Carla .candídaf o escreverá. então, no recinto, ao lado 
êlos , tàcbygra.phos do 1qua.dro, ( e:x:cluidos os membros da mesa 
Julgadora, em ordem, tirada á sorLe, pelD menos tril,ita mi
?Utos de ~iscurso, subdividlidos em 4lq"Uart-Os~, de duração 
igual, quanL-O a cada. um, ao dó tachygrapho com quem o 
mesmo can<.lidato entrar no recinto. 

§ 3.º Effectuado ~sse apanhamento, (}ada. candidato pro
cederá á decífra.cão immediata de seu trabalho. com as ga
:r~ti.ai.s ·precisas para. evitar auxilio e3tranho, ía.eto q.ue, ve
r1fo:a.do_ em _qu.alq1:_er phase ·. do concurso, determinará desde 
logo a sua €hmmace.o. A <lec1fração apresentada, eem. assigna.- · 
if.ura, irá sendo annexada a uma cópia do serviço feito simul
taneament" .pelos tachygraphos 'do « qnadro~, para ulterior· 
cotejo. 

§ 4. ~ Par.a o ,íulgament.o final, serão levadas em conta a 
•fidelidade ·do apanhamento e da decifração, bem ccimo a 'fa

culdade, revP.lada p1>lo candidlltO, no sent.ido de melhorar a 
1•edacção do texto, ou de · eliminar incorrec.i;ões que acaso 
existam ou possam ter sido pro~ositadamente introduzidas, na 
:fórma ou no íundo; ainda se levará em conta, quando pos
sivel, ~om relac;iio á. ulbíma '[)rovn, a difficuldade maior ou 
menor que apresentar o apanhamento deste ·ou · daquelle 
«<! naI'tO> . 

. § 5.º Identificadn.s :1s· decifrações, computar-se-á o Wtal 
<los pontos que oada c~ndidato houve!' obtido; tirar-se~á a 
m~dia. dividindo-se esse total, pelo nnmAro de decifrações p'elos 
de .inlgndores; o..ssim · obtidfls :m: médias da:;; provas. far-se~á. a 
classificação final. · . 

Art. 115. No caso d(;l t.erem sido elimiuados todos oi' 
candidato:;, abrír-se·á. novo concurso. 

Art .. 116. Dndo emp:i.to 110 concu1·so, serão !JOndicões de 
proferencin par3 ncmenção, nesta ordem : o tempo d~ ser
.vico que, porventura, conto o candidato, pelo fac.to de ter. 
int~rin.amente, ~ubstituido algum tachygTapho; o. rapi<lez nn 
decifl'ac~ã.o e a faculdade de escrever em machina. 

ArL 117. As primeiras nomeacões dos supplentes ~erão 
foite.s Hvromente pela Mesa. preferidos o~ quA .iã t.enlrn.m tido 
.exer<iicio i.nterino, os quaoo, par-.i o preenchimento e1footivo do 
-~nrgo de t.ach:orgrapho, !!6 serão sujoeitos á prova do recinto. 

ArL HR No caso de ~et' aberto concurso para súpplentel' 
de redactores dl:l debat.es. a Me~a será ~nstituida Pr.>1· um 
membro da Commissão de Pcillcin. como ncima fioou dito, t' 
l)elo ohef.e e sub-chef-e de .seccão do radaccão de debates. 

Art. 1 rn. A prova. para subst.ituic:ão ifo supplerttM de r'1-
(lactor cicmsi~tirá nn· exfracç.iio de um rpsumo dE1 Hm ~ongc 1 

discurso pro~uncindo por qualquer Deputado. O\l ~~ mtus dn 
um,discm~o. ~e não tiver havido nenhum longo. 

~ 1." Es!le res'UIUo será ex.tl'ahido das notas taehygraphi
cas, e, para is!'lo, designado o -dia do coneurso, a Mesa deter-



Cfrnara dos Depl.lados- lm!J"esso em 2B/09/2015 15:12 - Pêgina 327 de :3115 

7H - . 

nm1ar1í. .qtw a secção "da tachygraphia ltrn fome!:'a. a: duplicata. 
das notas tachygraphíca.c; cló$ debates,. i>Drteando as que deyem 
1:;1:ir\•i[" Ro concurso. "· . 

·§ !l." .F,l'c'!!a õuplicala ,c;P.r{i f!nt.regup, pr,l:i M'?sa :w Secrl}~ 
tnr\o, parri qtw r.lln man<l<1 'imprimil-a ipsis 1ierbi.~. ~ tirar 
cl~lla as e.ó.pias n~c<'ssariás, de accürdo com o m11m-e1•0 · de 
candidatos. · . · , . ,.. 

§ 3.Q Tndo o mais qu~ diga respeitá ás necessidades da re
gularidade do processo do c:.oncm-.~!Q . sp,rfi. re~nlacto pelas diA• 
po.si1:õe.~ q11C1 l'()f:C'nJ " JH'Of'.'· •~-'<,;ll para ti l'Olll~tu·~n rh! 1 :whygra·· 
phos !'lupplentes. • 

SEIJ(}AO 1 J 

.V~- t 20 . . compelo ·nl) Dirent.or da Secretaria dar posse r. 
nxerr.ic10 aoR fnnr.rionnroR l'l'~f'm-nom~adnP.. interina. ou r.IP
finif.ivamont-A. · 

§ L'' O dirc•cto1· tomnd \)Os~e peÍ·anlc o 1 ~ Hecrctarjo. 
§ 2." O runccíonario obrigar-se-á, por compromisso for

mal, no acto da po~se, ao desempen9o· dos seus deveres legaes . 

• 

. Art .. i2·l. O nomàadt.> rleverá tomar POSSC' n entrar em 
r>Xel'Ciniü dPnf.PO de ;l(Y dia~. MD tadOR da' dat.a da publicação 
do acto no Diario Oflir.inl '{)H rio r.01101•essn, pr~w- qn<' pndrrá 
~er prorogado pela 11\'fesrt. . -

ParagL·apho unico. O nomeado qne não tomat· pó~se· den
tro dos prazos mencionaclo!i r.o presente artigo considerar-

• se-á coltlo tendo renuncia.do á nortleação. do que se lavrar~ 
e) r.oltlpet.rn ft' àetn. 

C~APlTULO H 

Art. 122. Szo devel'es dos t~mcciónrtrios, alóm de onf.ro3 
inhcrcnlns aos 90l'l.S ~argos: 

ª) comparecer :'.ló serviço ás horas regulamentarPs P., 'l>'t
f 1·aot-dina.riamentc, quando convocados; 

/,,) prestar obcdiencia aos superiores hiera i·chieos; 
1:) desempenhar com Y.f.')o "' promptidão os LrabalhM •JUG 

llH\S forE>im di:;;trihuidos : 
íl) repr.os~n.Lar aos sous r:flcfú!'; ~ob1;1>. ahnsM ,. i1·1•p,g11 la

ricladt>s de qu~ f.iYerem conhecimctlt.o; 
e) ~unrdR·l' sigillo no~ ar·tos qur: àintla não Lenham si1t" 

dados á publicidada; 
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J'; lra!:w c:.nni lll'!1:rnidauc nr; pn.l'tes. <lVianrlo-:i.s r,on1 br'<·
v irlnde o :>erú depcndencin dP 1w~dilP.r.çõcs. 

Art.. t:2:l . F.' rrnhíhií\o n t.mlu8 os f1m r•t·.ion:ir.iof; 1fa. 8<'
nrP-laria: 

n) tcd.it'fll' livros e clocumenloR d:i, ret):J t'Lição: 
'1 > consULuil'-Sr) pror.tirador ch1 parí.eP. pr>rtrnt.c n Camo.1·a 

on :·~ sua Secretaria; 
•' ·l forneeet' lis · raT'tc;:; informa~ões r •:s1~ larec imenlos !>O

lwe nndamJ?.nln clf\ pn.pcir; 1~ fl'lla.lqner ar,l.o rrue importe em 
inf,i>rcssi:; 1111·· marcha. e soluci'io de assumpf.n~ ~11jpi !.n~ :i. re$;0-
J 11~ií.o rltt Carn~frt, on de snas ·commisr-;ões; 

d.i 1·P.qnçre1\ nn rcpre!icnfaL'. ao 'l" 8ALTektrio. 011 à l\!c-s;1,'· 
:-;f~lll· snr por iüt.ermedio do Dir~r.-tor drl 8ect·utariu.; 

•:/ fazer· conf.rac~to.s. com o GoYcrrw, d il'e r.f a on i ndirer.:.!.a
mente, pot· si, 0 11 como- tC'prcl'cntantcs dp Ci ui.t'fln1. dir igi t• 
bancos, companhias ou cmpt·~zas subvencioaadas pela União; 
1·~qnPrer, on 1womov-e.r, par:.i. si ·ou pal'a nut r·0m. a r,one('.ssão 
<!e pri,·il1~gio;:;, gnranLim:; de· .inroR". ou r111lrn ~ favorr~ ~P.m1~
I hanf.es, ....,x,~ept.n rri-vileg-in de invc11r;ã(l. 

J\ rt.. 1 '.?.·'I. A nenhum l'tmedonario .~ pm·rnit.Lido a!'iu~t.ar-~.:: 
d-a sédr. do sr.rviço-, sern ant.oriiac,:.!!o do 1~1wrc re.<:.p.;.diYO. 

~ 1." O.<i. funcci()nal'iC\s clP <in.da. sr.c~:io nfí.o dent·iio pc1·
rnnner.E'.1· em rmt.r:i. :1 não S!H' ern serviço ·;i po1· dr.term im1.1~U.n, 
nu llr.em~3. pt'Pvia. do Dit·,.clot· d<:t. Se·ei·P.f.al'i.:i. 

~ 2." N()tllmm fimccionm·ío ," Mh r~nn. rf r~ suspensão <~ l l ll 
•~xnne.r.a~~iio, porfor(t 1·~r:11sar 11 .ctesemvnnlrn rlc .runcçõles re~tt -
Jamentare~ que H1P. t'orr.m rlosignanu~ pela 1\I~sa da Cnmn.t':l. 
nn p~lo Dirr.c!.or ela .f.;pcrf"t.Rria. 

Art. 12ri. O fnnr.cionm·in <la SC(\•'dar"i;l da Camara. !'!alvo 
n1l'.ltivo rf,~ roi·ça mn ior, on dP n1ok:~ 1-irt eomt)r·ova.'ja, t>tn in
specçüo df' sn.ude. ou com at.l ei;;f :idn m~d icei. nos casos prevís
l.Clc; prn• lei, n!to dPver:í rf'C'Llsar-!"c no dl)sr>mpenho d e f:11n.lqHr1.· 
r.~ommi~~í'ín. nn pniz, nu no 1•5frnngr.iro, d!' que for inm1f'·h,1~0 
pela M "-"ª da Gam~rn. 

A1·L 1211 . li:' í!Xpl'r::isantr.nf .• ~ \'edarJa a qualquel' üC11prn
gndo a E:\nt.r0ga :\a parir~ dl)f: rarwis cm· transito relas s~t~Õf':-'. 
:i. nâl) ::<'t' pnr. nrdcm c;:;,·ripla do tº 8er.rf'lal'io,'ou <111 f) ll'·' -
r: k11· da Secrc l.al'in. · 

Paragrapho unlco, E' Y1:dat.!u an funceionario deixar cmi
~ulta1· o~ livros confia.dos 6. smt gu.n~da, ou ElSOí'ipturat;ãe> .. 

Art. 127 . O 1' ida dão inve:;tido t1rd fnnccü cs fia i:-:efrc•t nri:l 
da Camnr-:i dos Deputado:; não poJer:i exercer ª"' llc ,1uf.1'n 
pod('r ft>elernl, scndo-lllr., ii.;-l1ulnwull>, ved::i.dss, de o.ccôrdo r·nm 
o arl.. 7;J dn. Gonst il.uiçl\o F1.•clr.t'l\I. 1p13 Pf'C(lH.!I" · ur.c\•mvla <;õf's , . .,_ 
wurnirarlaa, t·~~spei!a<lo o dií'-poslv 110 ~ ri" 11n :-il't .. til i da Jt'i 
u. ~!. ~I:! 'I, t.!c :; d11 .i<mr.irn 1fo l !ll5. 

Ar·t. t :;8. Oq 1·m orngados subord ioa(Jo~ â portaz·i~ -· aju
dante.~ do porteil'o, cont.inuos I:' 1;1f\rventes ·- deverão durante 
a~ t1C1raq <le o;er·viço usar uni l'nrm""~. t:!Slabe\.ecido g pe la ~í~~a .. 
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7.f.6 .:ANNAES DA GAMARA 

CAPrrULO~ nr 

DAS · ATTRIBUIÇÕE$ 

Do Director 

.Art. i 29 • A<,) Direétor incumbe :. 

1·0 , dirigir e fiscalizar todos os serviçoef éla. Se~retãriai 
2º, "Observar e fazer observar todas as 1'.hsposições destri 

Regulamep.to, ref)resentando ao 1º Secr'eif.nl'io sobre as modi-
ficações a faz·er-Ihe; . 
. · 3º, Teceher, tra~smittir . e eumpirir t.odas as deliberaçõês 
(la. M'-Gsa sobre set'V1Qo; . · 

4ª. manter a ordem e a disciplina entre os sens subordi
nados e impor-lh'~s penas di!:!ciplimiresi; · 

5º, regist.rar as nomea~ões clM. empr_egados <la SP.cretaria. 
oo.r-lhés posse e exercicio; ~ . . ' 

~6"', <l~si~ll'r os fnTJ,Cr:!oionario~ qne devem servir na!': vnri:u• 
secçces ; . . . . . . -

7°, distrHmit' 'p.elns ~P,CQlSe!'l todos ·os papeiis ~ sArviv;-os da 
Secretaria; .· "'>:. 

8'>, mandar fazer e nssi.::iar toda a corresponderieia da 
Secretcria; · . 

9G. demachar toda!> as pet.i<:.õ~s diríp:idas ti. Ser.rlltnria: 
10, authentiMr t.odos os papr.is e f\S · r.ert.idõP.~ pa~%da~ 

nn Seer.etaria.; 
11. encérrar. quotidi::mnmente, o livro fio 'pnnt.o ~ .1ulgnr aa .iustiffoacão dM falt.al": 
12 .. rei;istrar. diariamente. nl"- irreguln.l'idadcg do r.om-

portamento do pessoal: . · 
13, representar á Mesa cont.ra tis faltas <los empr!lA'aao~ .. 

'das Commissões. O\t de qnalquer Depnta.do: 
· H, att.ender a todos os pedidos "de infnrmarõcs <IR Mc~11 . 
1.5. ser o ot'P(ão · de communicação <fa Me!':a. ou de qual

'quot> T)*put.ado, com () pP.!'SOl\I da Sect'Cf,arie.; 
IO, r.nvinr á. Mesa a Ml'rm1ponrle.ncin. pnrt.icnt1u•, 011 eom 

'indicncrw de r,onfiderü.>.ial, cm r rservnflrt, rlP. c11.<fa t'im <lo~ Mu~ 
m<'mhros· - 1 

q , Óonoecfor liC',rmçn aoi:: omproi:ra.do!> dn Se<>rr.la1·in, rln 
ran!ê o intArvallo das sessões, a nt.é . quinze dit&s durante o 
tunceíonam1mt.o dellas: 

i8, communiMr · á Mei:::n n~ vas:xn~ vorh;iN1rlns no qnatli••) 
dos funecionarios: ' . 

1 {!, apre~entar á M~-srt as informru;õe.<: nncrs~nrin s :.'i. pro
moção do:1 emprega.dos; 

• 
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20, assignar as foihas de pagamento do pessoal~ 
21, ordenar as despezns do ~ervico; 

'llt 7 

22, receber do Thesouro, mediante re(Juisícão do 1º Se
cretario, as quantias votadas para.__as despezas da Secreta.ria; 

•. 23, recolher a estabelecimentos bancarios,. em nome da 
Secretaria, a$ quantias recebidas do Thesouro para as :mas 
despezas; . · 

2-í, ~presentar, annualmente, no mez de' janeiro ao iº 
Secretario, um balanço goral da daspeza da Sacrctaria, com 

· os respE!etivos comprovantes; 
25, ter inventaria-da. toda· n mobilia o todos os nbji:ctn!> 

OI\ 'Gamara; 
26,;tjubrícar os 1iv1·os necessarios ao serviço; 

SECÇÃO II 

Art. 1.30. Ao vice-clirt•elor comp~t~ auxiliar e subfltituir 
<1 direct.or. 

AI"t. 131. C:ompete-llle ainda: 

i~, distribuir· o servioo pelos chefes de secção, redigir a 
correspondenoia official. dirigir o expP-diente e examinar, f is
calizar e promover todo o trabalho da Secretaria; 

2ºi conferir os originaes destinados á imprensa; 
• 3", alvitrar s.o Director as provid{lnílias nooessariai:: pnra 

n r2gularidade do s.ervico: 
· 4°, dar- .ffllrte ao Director da!'. falf.ag .commettidas peloil 

em1.regadÔ{!; . 
5°, fisealiz.ar, para que seja feita, diariamente. com cla

'1·eia, e verdade, a escriptur:i.r.ão dos livros da Beorotaria, le
vando so conheciment.o do Directcr qualquer trregularídndf'! 
que note; · · . 

. t>º, guiar, aconselhar e instruir o.ci empregl.dos sobre du
vidas quú lhes occorrerem acert1a ckl cumprtn:ient.o de SllU9 

deveres; 
· 7°, prestar ao Dirootor todos oR ~sclarec:lmf.'ntmi que Ih•• 

foram pecidos a bem da regularidade do serviço; . . 
, 8•, solicitar do DírcC!tor o fornPcimentn <.!os a~ligo~ trn

cm;saríos ao expediente; 
9º, manter a m·dem e o siíencío nas salas d1~ trabaino. 

vfü!~ndo que etHte os emprego.dos !3e trate de asaun\pto~ es~ 
tranhos ao ser"iço, durante as horas do expediente; 

i O, lom~r a si os trabalhos qtie julgar convenientes e 
executar aqueUes .que lhe sejam commet.tidos lJ0lo Director. 
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74S 

SECÇA.O Jll"' 
. ,, 

. -
Dns chefe.~ de tecçãp ~ .de sub-secçáó 

Al't. 132. Aos chefes de secção .cornpetP., na respecLiva 
!;N1Çãó: 

J", distrih11ir. os servicos pelos fttnccionarios, dirigir o ex
pedient.1\ exnminar, fise.alizar e promover todo o trabalho da. 
secc.:ão: · ·· 

2º, àlvitrai· ao úlrecto~· as· prov·iclencias necessarias . para 
n regularidade dó serviço; · .· 

· 3", auxiliar com os seu!? esclare(!imentos, se Ih~ forem 
pedkl•)!', o desempenho dos trabalhos da Secretaria; 
- 4º, admoestar os empregados que c.ometterem -faltas e dat· 
parte dellas. ao Director; 

· 5°, desempenhar, . conjuntamente com os · demais empre
i;ac!o:> <ln ::;ecretaria, todos . os trabalhos, · não comprehendidos 

- na sua seicçãG, que lhes forem eommettidos pelo !Directoi;; 
ti". entregar. mensalmente, ao Director. informações-sopre 

n modo por qlic o~ P.mpregado~ desemnenharam as suas fun
cções. / 

Al'I.. 1::1:-1. án chefe de secção de serviço legislativo in-
r11mhe: · 

.t", distl'ihuir o serv!ç.o e.promover todo o trabalho <\asna 
!'i.!(·Çfi.O; , 

· 2", alvitrar açi Director. as providencias necessarias :í re-
~Ul<\ridade do trabalho; , · · 

3". Cll'ientar os !rabalhos da secção. fiscali7.ando a sua exe-
r.i.1çü0: . 

liº, Ler a seu cargo e sob a sua guarda, classifloe.dos poI' 
oommissõ~s e por ordem chronologica, todos os papeis que 
aguardem opportunidade para serem enviados ás Commissões, 
ou no archivo; · : . 

5º, attender ás requisições do Director,· fornecendo-lhe, 
snb r.nrga, os papeis que s0licitar: ' . . 

6º, .conferir O.'! autogrnphos destinaàos ao Senado, ou á: 
1;::mcção, com as rt'spectiva;:; . redaccões :finaes; 

7º, colleccionar, por ordem r.hronologica, todas as reda
. ' 'cões finaes, para. .. serem, depofr de encadernadas, mensa1 ... 
1nc>nt.e. t>nviàdas ao archivo; 

·s". rflcligit· <'PiA1'nphP<: s:rnl.hl'f il'ns pnrn as proposições !h!I 
r.ommissões; 1 · 

9º, requisitar dos Deputados, ao . fim de -cada. sessão le
r.ri,.,Jat.iva. os pnpeis ·da Secm~laria pot' elles relidos: 

10. organizar. n0 f.im rlfl cadn sMsão lcgi~lat.iva . n rcln
ção dos papei!! requisitados aos Deputados e apresentar uma 
copia rlo mesmo M Director da. Sec~etaria; 
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il. organizar. -UI! i11ic i11 d1~ 1•ada "'~,.;:;;j11 l e;.;i:-:la!.iva . a l'I'
:· lação <.lo:; papeis ~inda não . d1Jvolvido:s ve lus Deputados e 
apresentar uma cvp1a da mesma ao DiÍ'ecto1" " · 

!~. rcuni1· em synup1;0 no fi111 d1\ 1·.ada ~1!:-;~füJ lei;i :-da l i\":.L 
~s prolocoll.os de todas as Commissoes, com os respectivos 
Hldtce:;, assun.como <.iS .acLas <le sn::i.s reuniões, enviancki- a ::e 
rmprcnsa. Nacional pat>a a sua compos~ção · e pub lioação . em 
.volumes; . :•, 

. 13, exocuLar o ,; ~ervi•.~os 11ue lhe rôi·cn1 <Ltll'1l.Ju idiJ.; pclu 
D1rector da Secretaria. 

Art.. 1.34. Aà ohefe d<t sub-seccão da Porta.ria compete: 
. l". cuil:ia.r d~, segm·an1<a da casa, da conservação dos mo-

veis e mais objectos pertencentes ã Gamara e do asseio de 
todas a::; depeudencia~ do edificio; 

2º, designar os servi1;os dos continuo8 e serventes, vigian
do o respect.ivo trabalho e patlil}ipando ao Dire~tor as falta s 0 1.1 
abusos Q\v~ qualqutir desses empregados çommetter: 

· 3°, .ma11da1· abril' as pOrtas dt.i. Ca:.nara duas horas antes 
d&, designada para os seus trabalhos; 

4°, mandar fechar ~ expedir a correspondencia que lho 
for entregue pelo Dii::.ect,or. 

:Art .. 135. CompeLe ao cbefo da. sub-sacção de ·Policia: 
§ 1.n Receber ordens da .Mesa, dirêciamente, ou por in

Lermedio do Director da Secretaria. 
§ 2. º 'rer um livro de registr"o dos guardas, eotn as obser

vações que sobre · os mesmos fizet, quanto á sua. compet.encia, 
assiduidade e serviços prestados. 

§ s. º l\Iant.er os ·guardas na mais L"igorosa disciplina. 
§ 'V Propôr ao Dircctor as penalidad~s em que incorre·· 

rem os gnardas. : 
Art. ·. f 36. A.o chefe da. secc5.o das Actais compete: 
1 º, n redaccão das actas manuscriptas das sessões; 
2•, a fiscalização da organização das actas in:ipressas das 

~etisões; · 
Sº, a · coordenação das actas por sessies legislativ~s com 

(1 respectivo indice. · 
Art .. 137. Ao chefe de seci;ão da Biblt~thcca compete: 
l", a. dirc-c~ão geral .d~ Ld1Jfü1l.\i1)l!a.; . • 
29 , a :li.lt.jU isição de l 1v 1•0,,;, ror eom:1n•n. 01.l. Ulf!diattt\:l CI. a li -

tol'izacão do 1° Secretario, por troca de duplicatas de obraH, 
que não sejam raras; . . 

3° a solicilnofio ao Ui1·cdot· tlu 81xii·eLaria !.la::; medida::; (JUn 
.i\1\gar' necessarias ao bom o.ndamento e organização do ser-
viço da hibliotheca; . . 

.1.~. tt cxpo~ ;~tio anmtal :í i.\l~sa. !JUC" i11torm,•ti10 tio Dm~
"tor, llo movimento tia bibliothe<"ª• com as cortsideracõ1.1s tt 
suggestõc~ que Julgal' <>ppoi'tttnas: 

1 
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....:. ::i", a miuisltai.;ão aoi'i DcÚula.dos de Ludo~ o~ e::>c iu.re0i
ruenlos e informacões que lhe . forem pedidos sobl'c assumplo::> 
relativos á •secção. 1 

. Art,. ·138. Ao chefe de seccão do Archivo compete: 
P', ler sob a sua gua1•da a chave do archivo; . 
2º, ma~te1: na melhor ordeni e asseio o arcàivo, guar

uaudo, devidamente. $8.talogados, pôr ordem chronologica e. 
Commissões, todos osJpapeis 'pertencentes á Gamara; 

- 3º, guardar, na mesma ordem, todos os . papeis, mesmo 
os de natureza particular, que lhe forem, para esse fim, en-
viados pelo Director; . · 

4º, organizar; annualmente, o catalogo do archivo no anno 
- .ln1.ei•ior; . · · • . · 

5~, fornecer os dados que lhe fo1·em solicitados pata a 
c•rgamzac;ão da synopse, dos Annaes e dos documentos; 

6°, facultar ao Deputado e aos funcc.\onarios da. Secre
taria a consu!ta dê qualquer documento sob a sua guarda; -

7º, ve.dar a retirad;:i. ds qualquer papel, a não ser párQ 
estudo em Commissões, · :;ahto ordem escripta du l" Secré-
lario; · 

8º, fazer assignar carga de qualque1· papel retirado do 
archívo; · __ ._ · ·_ · 

. 9º, impedir a entrada uo archivo de pessoas estranhas á 
<.:amara,· ou á sua Secretarià; 

JU, SOlieitai·, Ull l'aZel' · Súl icital', pui· iuLel'lllCuiv. <la. 1'eC~ão 
<l-e Serviço Legislativo da. Secl'etaria, principalmente ao hm 
·de cada sessão legislativa, os pap~is coufiados ás Commis$ões, 
e, por intermedio . do i º Secretario, ()S papeiS t .etirados, por 
sua 01·dem, ~los Deputados; · 
. li, passar, on fazer pas!'ar. l.(idas a .-; 1~erl idõe~ <k ch•

cumentos sob a suá guarda; 
1<?, 1m1ndar fazer a.s c.opit1s qu\\ ll11\ for etlí' ctevidamcntc 

i;;olicitadas; · . 
13, desarchivar, ao iuicio' de cada ses:;ii.v lt:l$Ü;latíva, to

dos os pape~e e documentos que não tiveram findo o seu,. an
damento na sessão anteriór, ·'Para serem redistribuidoa ás. 
Commissõee. • 

Art. 139. Ao éhefe da secção de Contabilidade ·oompete, 
al~xrt do disposto no capitulo VIII do titulo II deste Regula-

' mento: . -
1 ", o_rganiiar e processar todas as contas de despezas do 

~ervico da. Secretaria; · 
2•, organizar o orcamen c,o annual das despezas do pes

i;oal t> <lo material da Secretaria; 
·- :.!", 1·emet.ter _pelo Correio as publicai;ões officiaes da CR

. 111ttra: 
~". estar r,empre prompto, mesmo no interre8'1lo dar; st>s

:,;óti~, IJara dar cumprimento ás ordene superiores. 
, Art. UO. Ao chOO'e da: secção de Tachygrapllia incumb~: 

determinai· 1:1 l\Oordenar o serviço de a.p6Ilhe.ment.o ~ · .decl
fração dos llis\jursos, fulas"'c aparte.s dos Deputa.dos. 
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Ad. Hl. Ao chefe da seccão de Redacç.iio de DebaiLes in
oumbe deler1.niuar e coordenar os s.ervicos de correcção e re
l:i~~s Llos discursos, fa.1~ e apartes dos Deputados, e de au

.- :ullo a estes q.uando queiram rever os .seus discursos, na. f6rma 
do :pres~nte .Regulamento. · • · 

Paragrapho unico . Cunipi·e-l'he entregar ao encarregado 
· d<J: a~ta. impr~ssa, ou á Imprensa Naei~nal, para insercão no 

Dia1·io do Conuresso, os resumos, ou os d1scur8os, como os tiver 
:(.ornecido a 'fs.chygraphia, ou i·evistos pelos oradores . 

A.rt. i42. Os ichefes das . 6ecçí5es de Tachygra.phia e de 
H~dacção de Debates deverão organizar instrucções para os 
serviços que fiscalizam e subrneLLd-os á. a..pprovaeã.o do Di-
1·ector da Secretaria. 

Sl!:<J{~iW 1 V 

Arl.. ·HB. Aoi; i;uiJ-ch ef~s tle l! l!.c•,:fi.(1 in•;trn1be rlelt>.rminar 
·~ aoordcnar os LJ'a!Jalhos de debatP.~. 

§ Lº ·Ao sub-chefe da secção de '1.'acltygt'aphia. comp~Le 
deter ruinar e coordenar 9 apanharuento e a decifra.cão dos dis-
cursos, falas e apal'tes -0 entregai-os ao chefe de eeoção. . 

§ 2." Ao sub-chefe da seccão de Redaccão de Debates com·
pcte :i. determinação, a coor<lcnaçiio dos servicos de correccã.o 
dos dis ct1rsos, falas e aparLes, pelos Deputados e a. .sua entre~a 
ao encan"egado ·da a-cta impressa, óu á Imprensa JVacional, para 
a devid<t insercão no Diario do Congresso. 
. § 3.u Os sub-chefes de se.cção devcL'li.o organizar ín~t ru~ 

e.1.:õcs para o~ servicos que fiscalizain e subroettel-o.s á app1·0-
vacão do Dit·~ctor, por intermedio dos •:llefes de secoiio. 

;:!BCÇÃO V 

Oos o{ficiue/$ . seuvmdos e tercefros off~e~ 

-Arl. U1·L .Aos. officiae:;, segundo!; r, toro'eiro3 offiüiaes 
compete, de um. modo geral: 

1 ", substituir os hcfc~ du i;ocção nas suas faltas e im
pedimentos, por designação -do 1º Secretario, ou do Direotor; 
· 2° servir de escrivão no prucesso de l'esponsa.bilidade do 

Presidente da Republica, de ar.c('irdo com o nrt. 2~ do 1ecrel.o 
:n, de j aneiro de i89.2 ; 

:.>•. desempealm1.· lodoti <is l .ru u~1Jhos q un lhes forem c 1H11-
l'!W(.l.idos palo~ ohct'cs lle seci;ão. 

· ~ I." Ao o!fi.éia 1 com ex.l:l nJicio 11a BiblioLiteca. compele: 
:1 ", dil'igir o Ll'Q.balhu llo úatal06'1l!iílo e de permuta's; 
2'', !-1re:->idi1· o se1·viço de \(1itura e dis t.Pibui<ião dos bo~ 

ltilill~ ; 
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__ ,/ 
:tº, •:ntt'cgar, ai, firn <.lo cada mci,· ao chefo de secção, a 

eslatistic·a das obras consultadas ·o das que tiverem sido pe-
didas. ·· 

§ ~·." Ao official com. cxc1x:1c10 no Archivo cDropete: . 
P, auxiliar o chefe oai· seccãio do Archivo em "todas as 

:>ual'.' atl.ribuições, obedecendo-lhe ás ·determinações; 
2º, l'eceber, dia.riamente, do chefe da secção do Servico 

LegisJ,aitivo todos o.s .papeis destinados ao Are5hivo; . 
3º, executar todos os trabalhos qu~ lhe fol'err. ucs1g11a

dos pelo cbefe da si:iccão, ou pelo Director. 
Art.. 11!5. Aos terr,eiros officiae.:; compe• .. ~. aV1n ue auxi

ii<1rem os officiae:.s e segundos officiMs. aos .:z;_,at,i; ;;nlJ;;i,if,niráo 
uns :;eus impedimentos: 

-i~, todos os trabalhos de <.:ópia. mauu::ict i[ll.:.i; 
2º, os ~ervicos quo lhes forem destinados l>·~'º 1;!tef0 rjfj 

S!.'CCãO. 

SECÇÃO VI 

Art. 1-lli . ..:\.u::i con.sel'vauon~s Mm.pele: 
§ Lº Ao que · tível' ~xer,cicio na bibliotJheca: 

1 º' ler 'um inventario dos tnoveis e t.lemàis. objed.u:'i ''ª 
bibliotbé-Ca., salvo os livros; ' 

2°, ter sob .. sua gua1·da as eohaves da bibliotheca e u mate-· 
1 ial do expediente; · . · . . ' · 

3º, carimbar. ·com o sinete da bibliotheca. tuuo:i os irn
p1·essos, cár.Las geõgra.p'hicas, manuscriptos, estampas e ,gra
vuras, logo que sejam adquiridas e: antes de serem utilizadas; 

..: !~·, desempenhãr-se, por meio dos 5erventes, dos traba
lhos do att·umaÇifo e conservação dos livros; 

5°. zelar ·pela Loa ·o:rdent e regularidad'é do sérvi~o d~ 
~ala de leitura, tendo especial cuidado nos ol.>jcctos conf~ad<> ·. 
aos leitores, pa'ra. que "'Se não extraviem nem se estraguem; 

6", perm~cel' ·na bibliotheca durante o tem:po em que 
1,;>:t.iverem abel'Las as respectivas salas. 

§ 2.º A-0 que tiver êxercicio no ~hivo: 
· 1~, t,er sob sua 'S"Uârda ·as chaves· do A:rchivo o o m.'.l.térÍal , 

1lo seu expediente; · :. 
2•. l.er um inventario dos moveis e demais oJJJ ectos do 

Arohivo· · 
3º, 'carimbai' com o :::iineta do Archivo 1;0dos os papeis e 

· d11l!mnentos a clle recolllidos; . · 
4º, di1·igh· 1.·~ t.rnhalho~ d A Unipeza. r. ':i°~ <U'l'll nH.i.cáo d•:i Ar

oMvo; 
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5°, nlio permittír o. ingresso no recin.to do :A:rooivo sinio 
ao~ funcefan.a.t'ios da casa, em set•víço, ou ás pessoas· devida
•rn ente auLoriiadas. 

, . &", perma.neoer no Archivo d.ura.nt.e as noras do expe-
diente • . . 

SECÇ~O VII 

Dos àurcitiares 

· A.rt. l47. Aos auxiliares incumbe a execução dos servi
ços .que lhes forem distrihuidos pelos chefos de secção . 

. Parasra.-pho unico . Aos auxílíares da bíbliotheca compete 
especialmente : _ . · · 

1º, desempenhar-::1e dos trabalhos que l'h3S :forem incum
bidos :. os. de catalogar, rte im:lice dos :A.nuaes e do repertorio 
das leis; . 

2°, fazer us ·Cópias pedidas pelós Deputados; · 
3º, auxiliar o sub-bibliothecario no ser'V'iço da sala.; 
4•, perman~er na hibHotheca durante as horas em que 

~stiverem abertas as· respeotiva.s sala.is. 

SEGÇ.ÃO VIII 

Dos dactuloqraphos 

~~rt. lllS. Aos dacL:ylogmpho:;; incumbe a el:ecução de 
fodos os Sl'!'Viçus de- escripta á machina que lhes for deter-
minada p<.:lo DiNctor da: Sectretairia.. ' 

l,aragrupb() '.mico . Compet.e-lhes, especialmente, a. có
pia. de todos us pn1Jt?1.:> e documentos que tenham de ·ser «la
dos á publicidade no Diario do Conure,10, ou de ser impre&
so:s em .aYUISOS. 

SECÇÃO IX 

'no porteiro . 

Art . . 1 (l9. Ao porteiro compete: 
1 º, abrir as poritas da Ca::nara duas bocas ant.es do inicio 

dos seus trabalhos; 
2•, fiscalizar o trabalho dos continuas e l)articipar ao 

Dircctor as f.alta.s '9.ue encontrar; · 
3º, manter e fiscalizar o serviço de policia interna, feiro 

pelu pudar ia. :t-0.nto oo t"ecinto <;omo nas tribunas e gatarias: 
<4.0 , receber a eorres.pontlencia e os impressos e man~

.&criptos. des~inaàos aos Deputad03, e '(]:Ue, p()~ ol'dem do D1, ... 
rector, devam lhes ser eotreguoo; -

...:. -·\To!. ~nt ~ 
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5º, desempenhar qualquer servico . que diga resJ)eito ao 
.seu cargo e lhe seja incumbido pelo ebefe da sub•'!!ec~ão da 
porlaria. 

SECÇÃO X 

D'pa conttnuos 

A.rt. ii>O. Incumbe aos contin.µos a execução de todos os 
• serviços determinâdos pelo chefe da sub-secção da Portaria. 

Paragrapho unico. Compete-lbes1 especialmente: 
i", prover as mesas e bancadas - nas salas de .sessões 

e de commis~õe's .- ue todo o material necessario a.n e.::pe-
diente; . 

2º, collcccional' t.odos os aluls::>s das ma.terias em dis
cussão ou delili~ração, em ·pJenario ou nas collUilissões, e 
tel-os á. mão para atl.ender aoi: pedid01s dos Deputados; 

3", obedecer ás d€:terminacc·es dos Deputados e dos func
Cionarios dn: Secl'ctaria, desde que não exorbitem deste Rc- ·. 
guiamento; 

-1º, cooperar com os t.!cmais empregados da Secretaria 
para a boa ordem e presteza. dos trabalhos da Camara. 

SF::C(M .. O XI 

Vii[> serventes 

Art. i51. Os l'ervenLes cxecu'liarão· tádos os serviços que 
lhes forem ordenados, directamente, pelo · Director da Secre
taria. ou .por intermedio ele qualquer outro 01!1.Pregado. 

SECÇÃO Xll 

J,:>os guardas 

~t. 152. Ao.s guardas, da. sub-l5ecoã10 de Policia, in
cumbe: 

1 º, prohíbir, com uí:banidade, a enLraua ·na·s salas das 
:sessões e das reuniões das Commissões, nas galerias, ttibu
nas, corredores e dependenoias draiquella.s Salas, ás ·pessoas 
que conduzirem armas. embrulhos, bengalas, gUarda.-chuvas 
ou qualquer objecto suspeito; 

2º, não admittir o . ingresso no edificio da Gamara de. 
pessoas atcooliza:das e das .que se não apresentarem ·com a 

Clevida. decencia;- · 
$0

, fazer observar a or•fom, o respeito e o silencio em 
todas · as dopcndencias da Camara, principalmente quando 
reunidas essa 9u qualquer d.a·s s.uas pommissões; 
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. 4", attendêr á.-; delermtiiacõês da Mesa dos Pre!ideules 
de ~omrnis.sõ~.s e do Direclor Ge1·at da Secr~~aria sempre que 
ae fizer mister ·evacuar o recinto, ou as dependencias da Ca-
ruara. ou dete1• qualquer pessoa; . 

5º, executar com solicitude ·~ o neces&al'iO sigillo todas 
as dc.terrninaçõe~ d? s.ub-chofo de secção du. Policia; 

6",. fornecei', thariame.ote, parLe verbal - e, por esoripto, 
,quando lhos f01· dclermina<lo - ~fa · todns as occurl'encia.; 
relativamente ás suas attribuiQões, ao sub-chete de aua 
-!!eccã9. · 

SECÇÃO Xlll 

Do ~elador 

A1·;., Hi3. O zelauor elo edificio <la. Camara dos Deputsdos 
i'~c.ehení. !n:SLrucçõe~ do Dil'cctor da S~reltaria pMa o oxer
c1c10 d~ suas fuuccões. 

SECÇÃO XIV 

Do.-; tach.11urapho1 

.\ri. 154. O trabalfüo de apanhar <JS debates se.Tá ox&
culado 11or um corpo de taehygraphoa, ·em numero . de 12, e 
de 5 supplentcs, que funceionarão_ diariamente, segunda a or
dem 1~i;tahclc<~jda cm tabella :reguladora do serviço. 

§ 1..º Os di'Scursos e apactes serão apa·nhados simulta
neamente por dous tachygraphos, para o fim de confrontin·em 
as ri>!>-pectivas notas, completando-as onde houver lacuna. 

§\ :~.· O:; !nchygTaphos não esoreverão os trechos lidos 
pelos oradore·s. mas dovel.'áo "indica:r as primeiras e as ulti
mas palavras da. leitura, de modo a facilitar a int.eroaBlação, a 
sGr feifa ultc.>riol'mente. 

~ 3 .º Os tacbvgraphos deverão se esforçar :POr apanhar os 
ttparf es e com;igna1-os com toda a fidelidade, especialmente 
quando p1•ovocarem resposta·s do o:rador, ou de alguma .fórma 
·iníluirem sobre a marcha do debate. 

·· § !c.º Si alguma vez forem empregadas expressões vio
lo11ta::;, on menos cortezes. os (acbyg.rapbos, á vista do cha

. mado do attenc:io por par.te da Plresidsnoia da Gamara, deixa
riio immt1 1lialamentc de escrever, e na deoit'raéão. menciona""' 
l'ão apc-na·~ cm uo{à abreviada o que houver occorrid'o. 

ArL. l 5G. Denlt'C os tachy"Taphos do Quadro, o chefe ue 
secl,)ão, de accôrdo com o Director .da SeN·etaria, designal'á os 
que lt>nlw.m clt.' sol'vil· tl·~ «n~visores~: estes escreverão velo 
m cno :>. quinw 111innl.os, de cada YClil, ~~o mesmo tt~nmo QUO os 
ne1nai.>, ine..lusivc 'J.i sup{)lento~. denomino.dos . «do apal!lrn.- . 

·mcnLo», se revezarão por pcriodos nunca ma10res de cmoo 
~ínutos. .. . . . .. · ·• 
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§ i.ª Cada pTatkante OO()m~ailhará _um taoliygrãpho (ie,.; 
:f.ermin&do. com o qual entrará no recinto ê deste se retirará.· 
· § . 2. º Será dirigido o trabalho de Tachygraphia pelo respe_,; 
ctivo chefe de secção e na sua falta pelo sub-chefe, d'e ac
côrdo com o presente Regulamento ·e com as ord:ens do Dire
ct01· da ·s ecretaria. _ 

·§ s.0 O ohefe e o s-µb-chefe da seccão de 'llaehygraphia 
ideixarão de fazer . pa·rte da tabelllM diaria, e, alternando-se,~. 
~ompanharão, tachygra.phie~en.te, e verificaTã.o (j trabalho 
de cada sessão. · 

§ 4." No alto <le cada «quarto> de tachygrwhia serão in
dicados: o numero do dito quarto, o nome do tacbygrapbo, a 
hóra "do apanhamento. e. si se tratar de disciurso iniciado an .... 
i~ri-0rménte, -o nome do orador, aom a menção <econtinú~ ou 
cconclue> . · 

Art. ·156. Effect"!lada a: decifração pelos. tiachygraphos 
cdo apanhamento:a., os «revisorea., que ai esse respeito lhes 
prestarão o · au:tilio que fõr solicdta~o. farão a revisão dQ d&
cifrado e rubricat'ãl) as páginas, assumindo assim, perante a 
:lirec~ão do serviço, a reswnsa.bilidade do trecho que lhes 
.tiver toca<lo: " · · 

§ 1.º Os chefes de secção e o sub-chefe na fórma da 
di~posição precedente, acompanharão e verific.àrão afinal 
todo o trabalho de cada sessão, tendo a responsabilidade pelo 
texto integral do discurso ent~-egue ao ora:de>r para â sua re
:vi!ão, ou ;pub,icado no Dic:r.io do Cow;ressó, com a nota de 
~lo rev:isto>. . · 

§ 2.º o praticantie poderá aSSistir á dec.ifraçã6 d33 notas ao re~ootivo .tachy_gra.pho . 
. § 9." Jndir.ada qualquer leitura,- o tachygrapho «lo apa
nhamento> deixará em branco o resto da pagina em que tal 
indicação tiver side> feita. 

:Art. 1157. Os tachyg:raphos; direetamente, ou ·Póí' i•nter
medio dos ohefes. no caso de duviida a.C.9rea de a.lgu.m ponto, 
(leverâo se entender oom o orad<Jr, .para. obwrem deste os pre-
cisos esclarooimentos. · -
· § t.0 Si apezar de tudo uersistir duvida acerca de ~lgum 
topioo, isl'O terá de ser assignalado, por upi ponto de inter- . 
rogação á margem das linhas. ou sobre aS' palavras a cujo 
s-egpeito não houver .certezâ. • · · . 

§ 2.º Na h~·pothese de reclamação, a direcção da Tachy
·gr~p~i& t:f\t~á ÕP, ~bt.e,r que 9 or~dor . indiq~e os .Pólitos in
erJmmado-s. si essa 1ndicacão Já não tl".er sido feita, e _dará 
á Mesa, desde que est.a assim o determine, a sua QJ:>mião 
guailto á proceqenoia da mesma reclamação. 

. . SECCl.O XV 

Dos f"edàctores de deba~e1 

Art.' i58. o tr~balho de acompanh~r a dtisoussão,, !-Omar 
a~ notas necessarias pS!t'a resumo dos discursos e auxiho ao1 

· .. 
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.btadotjs na revislo do~ mesmos discursos, Cabe ' ·RedaCçlO d~ 
debates. . · · · 

· § i. º O serviço de audicão dos ora.dores será feito por S'ei~ 
redactores e os seus cinco supplentes. . · 

§ 2. •o cher~ de seccão de redacção de debates distribuirá o 
serviço pelos r-edactores em uma tabella sujeita á ·approvaoio 
do Director da Secretaria. . 

• § 3. º Na tabella de servico os supplentés serão designados 
para substituir os reda.ctores faltosos . 

§ 4. º Os supplentcs presentes substituirão, por determi
naçã9 do chefe de. secção, os ausentes. 

§ 5. ~ A cad~ redactor de debates caberá ancarrega.r-se da 
audiq.ão dos urarlot"es durantn ro m,inutos, na.s sessões de . 
.t boI'as, e dur~nte 50 minutos nas sessões de 5 horas. 

§ 6." Si houver prorogação da sessão os redactores serão 
escalados de accôrdo com a tabella .. 
. · § 7. º Os redactores que não assignarem o ponto ãté áe 

i3 horas serão c~nsi<.lerados ausentes, assim como os que se 
retirarem antes <la hora em que deveria. findar a sessão, ou 
antes de ultimado o trabalho que lbés cõmpêiir. 

§ 8." Ctunpce aoi; redactores encontrarem-se no recin.t.Q 
pelo menos cinco minutos àntes da hora que lhes for designll
.da ·na tabella do serviço. 

§ 9." Os redaetêm~s que se rtãt> acharem, assim, no re ... 
cinto, embora tenham assign11do . o ponto, serão immedil:Ua-1 
mente substituido:;i pelos supplentes e sorãó considerados au
sentes. 

· § rn. Os r,edactor~. no exercicio de suas ftbnccões. to
marão nota das leituras, das citações, dos algarismos, dos no
mes proprios, das leis, d'Os livros e ·publicações, e. em geral, 
de toêas as t•e!er.encias do orador, ou dos seus aparteadores., 

§ u. Q-ua.rido ó discurso for a.l~m da hoi::a,. que compete 
ao redacwr, est.e passará as suas notas redigidas ao que se 
Jbe sci,'Uit' na. tabolla do servico. · · · . 

§ 12. O serviço dé revisão dos diaeursos será. feito dia.
riamente, no.s termos deste Regulamento. de modo a serem 
elles publicados no <lia seguiinte, na acta impre$se., no Dia.rio 
do. Cong1·esso. · · · · · 

1 tS. Ou~do, porém, não for p~ssivel, pelo ed~fAd.o (ia 
hora 1:1 extemão do discurso, ou mvtiv-0 4e foTça maior, a sua. 
inserciló na. integra ino dia immediato no Diãrio do Congres$o, 

:comp~te aos redacto-res de OObates . que o_uviram o orador fazer 
um resumo ou extr.acto para essa in:sercao. 

~ u. · Os redaotores requisitarão -Oa. .S~retaria. po,r meio 
do obefe de secção. os documentos relativos a cada. discurso, 
dos quaes as.siguarão carga. 

§ Hi. Os documentos requisitadQS á Secretaria ser~ 
lhe-ão i·eatHuidos ao dia immediato. si' 'nl'io o rore.m no mesmo 
dia .. 



Câmara dos Deputados - Impresso em 28/09/2015 15:12 - Página 341 de 385 

. · '~NNAES -DA CAMA'M' 

• 
' § 16.º :Aos supplentes de red.actores, qüa;ndo em 'exerci-

cio, competem as mestna:s attribuicões desses. 
Art. 159. Caberá a um redactor de debates a organizacão 

oos .4.nnaes . · 
§ 1.º O ·redactor dos Annàes solicitará, por intermedio do 

ohefe da su·a secção, aos !Deputados, a correcçã.o dos discursos 
a-inda· não revistos pelo orador. . . 

§ 2. º A falta de remessa, á .data ·regulamentar, dos ori- • 
gin~es dos Aninaes á Imprensa Nacional, importa na penaji
dade de suspensão do encarregado desse serviço até o dia em 
que a realizar. · 

§ 3. º Além da orgainização •9In volume, compete ao reda
ct.or de Annaes a sua cuidadosa ·r'evisão. 

§ 4." Nenhuma proposição, ou _quaitquer publicação será 
reproduzida, nos Armaes de uma mesma sessão legislativa, 
desde que não ha.ia siP,o modificada, fazendo-se remissões 
áquella quando se tornar preciso. 

. Art. 160. Ao redactor dos Debates Parlamentares. que 
poderá ser o sub-.chefe da secção, compete a systematizacão 
aos discursos por assumptos determinados e em ordem chro
nologioo. 

§ 1.0 O redactor dos Debates Pa1'lamental'es procurar:í 
sanar, sempre que for possivel, as falhas verificadas nos 
~11naes. . .· 

§ 2.º O plano das publicações dos Debates Pa1•lamentares 
será submcttido 6. approvnção préViú. dn Mesa, pelo . .respentivo 
redactor, por intermcdio do bir.cctor da Secretada. · 

SECÇÃO XVI 

Dos revisores 

Art. i6t. A oorreeção typographica de todos os trabalhos 
da . Camara será feita por um corpo de revisores especiaes, 
subordinado ao Direetor da Secretaria. 

§ i. º Estes revisores trabalharão junto ú. Secretaria, po
dom!o, lambem, realizar trabalhos na Imprensa Nac.ional. · 

§ 2. • Os revisores serão imme::liatamente responsaveis 
pelas incr.rrecrões, erros e faUns, verificadas em seus tra
bnlbo3. 

§ 3. º Pnra n revisão dó discursos e de quaesquer outros 
trabalhos n serem publiendos no Diario do Co-nu>'esso, o corpo 
de revisores ficnr.á adstricto ao menor espaço de tempo nc
cessnrio a es!l!es trnbalho3. 

§ h .. º Pnrn' n revisão de avulsos, .Annaes ou dot!umentos 
e qualquer outrn publicação, o r.orpo de revieores terá prazo 
préviamcnt.e 1'ixndo pelo chefe de seu servico, de accôrdo com 
as c!<'t~rminnr:i"íP!; <ln Mt•sn, ou do Director dn Secretarin. 
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. . .. ~ 5. G Um dos . revisores ser~ designado pela Mesa para 
clmgJJ.' todçs os trabalhos de revisão, organizando o livro ds 
:vonto e fiscalizn~do a assid~idade dos emJ!regados. 

§ 6: u Ao rt'visOr chofe incumbe a organiza1Jão e fiscaliza
ção ct~s trabalhos de correccão das provas typogra.phicas das 
actas imprê.Ssas das s.essões e das Com.missões, bem e1>mo a 
de todos os traba1hos impressos da Camara. · 

CAPITULO IV 

DAS PENALIDADES 

:Art. 162. Os funceionario9 da Secretaria da Camara dos 
Deputado$, de accl'irdo com o art. 82 da. Constitu.icão da. 
Republica, são e-strictainente responsaveis pelos abusos e 
omi8.sões em que incorrerem no exercicio d:e seus cargos, 
assim ~orno pela. indulgencia, ou negligencia, em não respon
sabilizarem effcctivamente os seus subalternos. 

Ai:-t. 163. As faltas dos funcc.ionari9s, quei não cónstitui
rE'm crime definido na legislação, serão punidas, conforqie a 
sua gravidade. 

§ ·f • º As penalidades ser:!l.o as seguintes : 
1°, advertencie. em particular; 
2", advertencia, em publico; 
3n, reprehensllo verbal; 
't" reprehensãn, pnr e.scripfo, ~l'lnotada nos aesentamen-

tos do empregado; 
!iº, suspensão, até 15' dias; 
6", suspensão, de 15 n 30 dias; 
7º, su~pensão, de um n !'lC'ls mc7.es; 
8", demissão, simples; 
!1º, dmnissãíl, n bem do >:l'rvie.o tmbUco . 
§ ~. • Ag pcnaJid:.Vles de numeros i a 5 poderão ser tm

postas p( lo Director ;- as de numeros 6 a 7, pela Mesa; as 
demais, .pela Camara, poP proposta dn Mesa, após inquertto 
ndministrntivo. 

§ ::l ." :\s prn:\s 01' ndn>t•f em in ~ii o n1~i'lli<'aveí~ nos casos 
í'le = 

n~ rmeoeei'lsiyns faltas ao servii;o: 
,J) omissão no i>umpriment.o dos deveres: 
e/ 11crtllt'h.'H.)iio dn so1·vi~'1) J:-1. ::4<>r.1«~~1·in: 
<0 fillfíl. do ut'h:rn idn<lP com o,: f'mpr~~1füh1s ctn 811r.rF1larl:i, 

011 ~orn ni! rnrfoi:.. 
§ !i." ,\~ pl"nn~ "" 1•rpr11h1'n.i.inü finn npplinn\'Pis nnf1 casos 

de: ~ 

a) tl\'i"\.ftl' n ~mpr·egndo rk et1mp1·ir ('!Ut'llquer ordem de 
.servico .; 
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. b) ·fa,Ita de ürbsnidade e delicadeza. com os Deputados, oú 
com rrpresentanf.e.s do pode_r publico; . · 

C) Tevelar despachos e deHheraçGes ain.<fa não àado.s ál 
publ~idade; . · 

d) reiteradas advertenl{>iai:; inefficazes. · 

§ 5." A piená de suspensão terá Jogar nos casos de: 
a ) não cumprimento de ordens, ôu não execu~·iio de s!lr"" 

viço; 
b) desacato · a sui:>êriores hierarcbicos, ou a Deputados~ 
e)) foroecimento de informacões inexacta.s; . · 
d' d ivulgação de a-e tos da economia interna da Gamara; 

. e) tornar-se o empregado relapso no cumnrimento dos 
.seus deveres; 
· f) reiteradas reprehensões inefficazes. · 

· § · 6." DasJ>enalidad:es aos fwicciona.rios da Secret.ar~a. ha..o 
verá, dentro âe cinco dias a.pi6s a sua imposição,· rMurso vo• 
hmtario ;para a Mesa. · . - · _ 

'Art. 164 . O processo dÍsciolinar será organizado pol' 
. uma CommiSSão composta. de t.res-·f'unocionario.!t, para eaee fim 

<lesignados pelo Dire-0tor da Secretaria. · · 
§ . L° o processo a. que r13sp0a1der o Direct.or da Secre-; 

ta.ria correrá perante .a Mesa da· Gamara. . · 
· § 2.0 A CQµimissão ouvirá o accusado e todos os futiócío..o 

narios, ou pessõas que tenham conhecimento 'do facto que 
.1lhe é imputado, ou que possam prestar quaesquer esclareci
mentos a respeito, bem como proced-erá a: todas as diligencias 
que ·se tornarem neoessarias. . . · 

, § s . º Ao acousado será concedido o 0p.ra.zo de 15 dias para 
,produzh· a sua defesa, dando-se-lhe, para esse ftm, v.lsta do 
processo. 

§ 4.0 Organizado o processo', :Será ouvido- o r!Jefe da se"" 
..ccão a que pertencer o funccionario, si tal chefe n~o tiver 
feito parto da Commissão de que trata o :presente artigo; de
pois do que subirão os autos áo Director, para encaminhal-o9 
á Mésa . .por intermedio do i" Secretarib. 

§ 5.º Em caso algum serão negadas n'o empregado, punido 
ou não. e ao exonerado, as certidões que requerer das varias 
pecas do processo administrativo. . 

Al'l. 165 . Será e](onera-d.o, ipor abandono ·de emprego, o 
funccionario que deixar de ·comparecer á Secretaria por mais 
de trinta dias consecutivos, durante a sessão leg1slat.iva, sem 
causa justificada. : · 

Art. 16G. A demissão dos empregados não $ujeitos a.o 
processo administrativo dar-se-á mos casos seguintes: 

a ) prevaricar,:.ão, peita, suborr.o .. ou concussão: 
b) exlravios de dinheircs pnblicos; 
e ) embriaguez ·e irregulariqades de comportamento, b~..., . 

bituaes, ou desidia provada. ·. · 
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·:r· d) revela.cão de segredos de l"!lle estejam de Msse por, 
or~.a do cargo; 

l
. e) insuiJordi~ação,-.ou desobe<l:ieneia, ás leis ou ordens 
egaes dos superiores h1erarchkos · 
. . . f) offen~a.s phy~!cas prati~adas na. repartição contra par
ticulares, ou outros n::.~c.c1onar1os, c;nlvo em defesa ou repulsa 
a alguma aggressã.o; . 

. (J) sent1:mça, ·ra!Ssada em ,julg:aclo. por crime previli;to nas 
leis p~nae.s. 

OAPTTULO V 

nos DIREITOS 

·art. 1G7. ·Os empregados da. SecreLaria da Cnrnarn doa 
"'Dep1:1tadof\ serão conservados em ·Seu::; Jogares eniquauto bem 

RE'rYirem e terflo di't·eit.o a. vencin1entos gratificações, licenças, . 
aposentadoria e promoçoes nos termos 'de!t.e ·Regulamento .• ; · 

.. <lfEOC.l.O I 

Dvj venaimentus 

Art. 168. Os vencimentos do pessoal da Secretaria <til 
Cnmarn dos Deputados co.nstat'ão de ordenado e grntifica9fL<>.· 

§ Lº .O ordenado é _igual a dot~s tercbs do vencime?lto 
e n gratificação a um terço. . . 

§ 2.0 Serã.o oomput.adas gratificacões addiciãl)aea ao!I 
vencimentos por Lempo d~ serv~ço, nesta proporçãO: 

·Por mais-·dc fO a.nnos .... ..... ......•.... .-•.••• · · ·· 15 %'· 
Por mais de 15 ann.os. . . . . . .. . • ... . . . . . . . • . . • . • • 20 % 
Por mais . de 20 annos. ... .... . . ..... .......... . 25 %' 
Por mais de 25 annos . . ... . .. .. . .....•. · . . . . . . • . 30 CJ>'" 

Art. 169. Serãcr os seguintes os vencimentos annuaes dos 
empregados da Secre~ária: 
Dlrector . : . . ..... . . . .. .. ........ . .... · '·· 
Vice-Director . . .•. . . . ... .... ...... · · .. . 
~ecrclario ria :rresidenritl ... . . .. . ... . ... , ·, ...• 
Ohefe5 a~ R'ec~ão ................ ..............• 
Süb-Chefes de ·seccü.td • •.••••.•••• , •.••••••• 
Tachygrnphos <le i" classe . . ....... . ..... . 
Officiaes e Redãclorcs de Debates . . ...... . 
Tachygraphos de 2" clnsse . .. ... .. ....... . 

. Chefes de Sub-Secção e 2°• officiaes ...•...• 
Porteiro . . . . .... ....... .•...••.. · ..... . 
·.rachygraphos de 3' classe . . . . •.... · .•.. · • 
3°• OfficiaPs. Tachy:g:rnp·l1ns Supplento::: o Re-

dllc:t.ore.s de DC'bat~s Supplentes ••••••...•. 

· 2'1 :OOótOOO 
19:800$000 

.. 1.8 :000$000 
16:800$000 
16 : 20-0$0l0:0 
13;200$000 
12:000$0(10 
ro:.soo$00f) 

9:600$00lf 
9:000$000 
8:400$UULI 

7:200$000 
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!Ajudantes de porteiro • . .......... · ••..•. · .•. 
Revisor-Chefe e Zelador . . .. . .... .'. ; ...... . 
.Conservadores e Continuos . . .......... ; ... _ .. 
Dactylographo-Chefe. . . . . . ••......•..•• · · 
Dactylographos, Revisores e Serventes . ,,., .. 
Auxiliares . . . • .••.. .•.••••••.•........ 
Jardineiros _ . . •....•.... · ...••••••...•..• 

SBCÇÃ.0 II , 

Das ·gratificações 

. 6:900$000 
6:ü00$000 

. 5 :400$000 
4:800$000 
3:600:WUO 
3:001)$000 

.· ~:400$0()0 

Al't. 170. Nenhum empregado da Secretaria pode1•á re-
. of:ber gratificação -especi~l por serviços normaes, executados 
'á ·hora ·<le expediente. · 
· . Art.:-· .171. A ~esa .Poderá estipular gratificações .espe."'!' 
r;1aes para · os funcc1onanos· que desempenharem funccões e:x:
traordinarias, fóra da hora do expediente. • 

SECÇAO III 

Dos dtsccmtos 

Art. 172. Perderão todos os vencimentos os empregados 
suspenso.a em viM,ude de faltas no cumprimento dos seus de-
:Veree. -, · 

§ l . º Os empregados susp.,os. preventivamente, · em 
vir-tude ~~. pr~~esso adminisy-ativ~;':: ou judioial, ficarão pr1-

. vados d~at1f1cação, perceoendo apenas o orden&<fo: Na h~
pothese dê sua nbsolvição ser-lhes-á paga a. gratificação. 
. § .2.º O empregado ·que não comparecer ao servir;ú ·per.:. 
~e.l'iá todo o venciment.o. .si não justificar a falta. • 

§ 3.º O desconto por falt.as interpoladas se estenderá aos 
domin~os e feriado~ se esses dias fictu::em cornpre'hendidC>S 
ent.re emas d<IBsas faltas consecutivas. :~:, · 

Att. 1173. Parã os úffeit.o!\ do § 2° do artigo anterior, são 
. r.ausas .iustificadas: 

lei. 

fº, molestia; 
2º, molestia em pessoa de familia; 
3•, nojo; · 
4º, catamento; 
5º, forca maior, devidamente comprovada· 
6'» qualquer serviço externo da Secret.arfa: 
1•, servic-o publico obrlgatorio e gratuito, em virtude da 

Art. 17/i.. Ao empregado que niio fôr contumaz em faltas 
ao scrvíco serão n bonadn s trC\!': falt'ns por mez. 

Art.. 175. Nos "~MM rh' nt~sonci:l'. S'em' cat1sn .iustifica-Oa, 
· .por oit.o dins c.onsecuti\IOS, ou por 15 dias. intetpoladamente, 
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í:Jentro de dous mezes seguidos, ficará o emp.regadô sujeito ti 
pena disciplinar de ~uspensão por i5 dias, aggravada, na re-
incidencia, para 30 dias. , 
' § 1.. 0 Quando O empregado, llPQ.S ter sôffri<io a Susp'en
são de trinta dias, reincidir na· falta comminada nesse artigo. 
ser-1lhe-á (!ada a exoneração e si a sua nomeação tiver sido 
a1\provad.6 pela Camara ·será a ella ,submettido o áeto de saa 
demissão. · 

· Art. 1. 76. O empvega.do que deixar de comparecer á Secre
taria, sem causa jusiilfir.iada, trinta d1as consecutivos, ser!\ 
considerado como tendo abandonado o .seu togar, sendo la
vrada a sua demissão. 

Art. 1.77. O empregado que deixnr de comparecerá Secre
taria da Oamara por se achar em commissão àn. Meea não 
soffrérâ desconto algum em seus vencimentos. 

Paragrapho unico. Si os redactores de debates não rorne
'Cerem os oríginaes de um· dis~nrso, revisto, d'ent,r() rló tompo 
que l·hes fôr assignado - e q'tic ser:.\, no mo.ximo, de qnatt'o 
dias. - marcar-se-.á utnn fo.lt:\ nfío justifir.ndn llOl' <lin <"llle 
f'Xceder o tempo. 

Art. 178. Serão tidos como faltas não .iustificacta~ M 
erros graves commettidos na revisão. perdendo o revisor :'l 
graf,ificacão, dobrando-Se é triplicando-sr. a penalidactp, nns 
r~incideneias. 

Art. 179. Si o rev1sor não entregar as provas que lhe 
' foram confiadas no fim do prazo designado, · ser-db.e-á mar
cada uma falta não justificada por 'dia que exc~er aqucllE.' 
prazo. 

Art. 180. O íunccionario suspenso peràerá o direito a 
contagem do tempo de sua suspensão para todos _os effeitos 

·e déix:ará, durante esM ·tempo, de fozer jús a ,quaesquer ven
cim~nfos flu g"\afificnções. 

SECÇÃO TV 

nas substituições 

Arl. 1St. As substiluicões elos funcr:ionarios da Secreln
ri::i. ela r.arnnr:< nos Depufactos. cm seus impedimentos 1empo
rm·ios, se1:iin foil.a.~ por dosignnçfü) da Mesa. 

~ 1. 9 Esta dcsi~naçáo rtcvcrá ser feita tendo emi v is la os 
rcm1isit,os exiG'i\'eis ~ pa1·a a promoção definitiva e de modo 
ane o substituto seja dr. clnssu immedfa.tamente inferior, sob 
o ponto de vista de vcneimenlos, á do substiuido. 

§ 2.~ As substitaições na. secção de Tac·hygraphia, dado o 
""11 ·a~pedo (cclmicn, sc.í :::~ fai·fio 'com :funccionarios da ser.ção. 

~ ~ . • ·A imhstifúhi iio rir· 11ualqnct• fu11ccíonnrío determino. 
n (rrtn.~rrrmwiti. da sua grfll.ificaçfo 1wo-laúure no substit.uto . 
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§ ~. • No éaso âe licença. sem vencimentos calfa àó · su.15-! 
stituto a differenca entre os seus vencimentos e os do liceu ... 
ciado. . . 1 • • • • • • 

· -§ 5. • Não· será ·dado substituto ao runocionario que nã~ 
cOmparl'oer á Secretaria po:r se achar em commissão da Mesa. 

§ 6. ~ O directo.r da Secretaria será substituido, em saus 
imp~dimentos, p~lo vice-director. ' · 

$ECÇXQ .V 

Da.s promoções 

Arl. ·1s2. As vagas "·erificadas na Secretària serão i;ra.-. 
enchidas por protnoções de seús exnpregados: · 

a) as de vice- director por · chefes. de secção; 
b) ns. de .chefe de secção ·pelos sub-,elWf-es, ou por offi:..; 

ciaes; . -
e) as de officiaes por 200 officiáes; 
d) "-ªs de 2º officiaes por 309 officiae!; 
e) as de 3º" offfoiaes por auxiliares; 
f) as de tachygraphos e de redactores de debat.e pelo~ 

respectivos supplentes; 
G) as de supplentes d'e redactores. de debates por con• 

·curso erut.ra -os revisores, e as de ·supplentes de Tachygraphos 
por concurso entre os prRticantes e dactyloglt'aphos; ' · -

h) {(:!P,e chefe da portaria. pelo porteiro; 
i) a de porteiro 'Pelo ajudante de porteiro; 
j) a. -de ajudante de porteiro pelos continuos; 

/e) as de cont~nuos ·pelos serve:Dt:es. 
Art.: 183 • Para a promoção dos . funccionarios a M~sa nà 

Caxnara tomará em conta as informações do director da ~e
cretaria, quanto: . 

e) o merecimento do íunccionario, apreciado pela S2tll 
capacidade de trabalho, assiduidade, dedicação ao servi~o e 
competencia, comprovadas :AO de'scmperibo das suas funcc,.'(ícs; 

b) o tempo de ~crvico effectivo, pelo livro do ponto, ua 
class~ 011 r.ntegori~ a fine pertencei' o funccionario., 

SECÇÃO VI 

·· Das licenÇa.s 

' Art. 18L :Em casô ·de molcstia comprovada, todos os em-
pregados tia Secretaria da Câina.ra dos Deputados t.eem dl-: 
i·eito ao goso dP. 1 icen~a para. tratamento da saude. . 

§ 1. º E!'ltas lieenca~. nos-termos da legislacii.o vigent.e, sã() 
concedidas. por qunlqu~f prai1J, pela l\(esa da Caman. 
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§ 2. • Serã subinettído ii inspecção de sa.ude o empregado 
nuo solicitar licenca para tratamento de saude. 
. § 3. ~ A in6})ecoão de aaude poderã ser realizada pela 

Commissão de Saude Publica d~. ç;amara. . 
§ ·1 . ª A licença pod~rã ser concedida: 
~) a!é auinze dias pelo Dircctor da Secretaria; 
b) até trínta dias, pelo 1" Secretario~ 

·e) por qualquer tempo a mais pela Mesa. 
§ 1.º Ficarão sem effüilo as licenças em cujo gosc nio 

entraren1 dentro de t.rin~a dias aquelles aos q11aes foram cou-
ced\da!!. · ' 
· :Art. f8õ. · Todo funccionario ausente do exercfoio do seu 
cargo, salvo em con1missão da :M:êsa, perde a gratificação dos 
.seus vencimentos, que será. attribuida ao seu suJJSt.ituto, de
;vldnrnente designado. 

Pal'agmpho 11mco. O funccionario em licença para tratar 
de negocios. que lhe e'M'á concedida nas mesmas· condicões da. 
por tnolestia, nerderR todos os viencimentos. Qu~que.r l'icé~s. 
nessa hypothese, será. improrogavel por ma.is de dous annos. 

Art. 186. E' licito ao funccionario renunciar, em qual .. 
gucr tempo, á licença em cujo ~oso se ache. · 

SECÇÃO 'Hl 

Da aposentadoria 

:Art. i87 : A aposentadoriá dos fuuccionarios da Secre
taria da Gamara do!;; Deputados será regulada pelas disposi~ 
e;·ões do at·t. 1.2·l rin lei n. 2.924, de. 5 de janeiro de 19f5, naw 
,quillo que lhes fôr appJio9:veL . 

SECÇ.4..0 VIII 

Da e3:onaraçáo 

Art. i88. Os empregados da Secretaria da Camara serão 
dispensados a sen pedido e exonerados quando não servirem 
bem. ... 

§ :1.• Os funccionarios cu.ia nomeação depen<le de ap
provacão da Carnara só poderão ser di5pensadoe ou exonera
dos, mediante processo ad,ministrativo e sob proposta da 
Mesa. . d d 

§ 2." Os empregados que tenham ma.is cie ez . a~nos , e 
serviço publico só poderão ser exonerados por deliberaoão 
da Camara. . tad 

0
· 

. § 3." Para .effeito do § 2º deste artigo só s9râ con o 
iNJ>PO de servico em fµncções federaes •. 
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Art. -189. Os empregados que <leiD.rem de compárieer 
!_:Cm <'ansa justificada; devidamente comprovada, por mais d'! · 
t.rinta dias · consecutivos, ou sessenta interpolados, durante o 
anno legislativo, sl:'rão considerados como tendo abandona.do, 
o cmpi.:~go. 

TITULO "t 

Disposiç.bs ueraes e trantltorlal 
' -. . - -·- -

CAPITULO ·i 
j . . 

DlSPOSIÇÕES GERAES 

Ai'l. HlO. FunC'.cionando a Secretaria do Senado como Se-· 
orotaria do Congresso, pelo seu Regimento Commum, tendo a 
seu cargo o archivo de todos os papeis e documentos, os em
pregai-lo<; da Secretarla da Camara. :dos Deputados collobora
:râo com os da Scct-etat'ia do. Senad(I . · · . · · 

.. . 
• · Art. 19~. As funccões dôS diver!:los serventuatios' da · Se
creta.l'ia ·São . . de accõrdo ~om a legislacão vigente, ineompati .... 
vei~ com qUaP,$éftier funcções publicas federaes, eataduaes e · 
municipaes, de. nqmeacã;0"1 ou de contracto. · · 

. Paragrapho nnico. O. exercicio de QU<ilquer dessas run
i;<;:õcs pol" funcr,ioilario· da. Secretaria importa na renuncia do 
seu log;n.r, que será, logo depois de comprovado, dada ipeJa 
Mesa como acto acabado. . · · · ·· · 

Art. i92. N~nhuma proposição modificando os service>~ 
rJa Secr(•t.aria. ou a~ co.ndições do seu pessoal, mesmo cm pro . 
Jecto de lei orçamentaria, poderá. ser submettida .á. delibera.; 
cão da Camara, ou de suas Commi.ssõ'3s, sem parecer da Com..: 
missütJ de :Pôlicia.. 

§ 1 . " Os empregados da Secretaria da Cnmara dos l)epu
fados que t.eem vemiimentos identicos são considerados, para 
o augm~;nto destes, como pertencentes a uma. só classe, ainda 
qu13 tenham denorninno·ão e funcoões differentes e pertençam 
a· ~ecçõos diversas. 

§ 2. • Não será p~rmittido o augmenlo do vencimentos, 
nem mcsmc por- oqu1paracão iws de cargo com dmiominacão 
e funecGes semE'llhantes, da outra Casa do Congresso, ou de 
outra rc:vartiçiio federal, a não s~r de toda a. classe, de um~ 
~vn. ' 

§ 3." Em interesse do -serviço, excluídos os technic~s da 
tach-ygi·ap'hia, ô director poderá autorizar com a approva
cão da. Mesa, e por solicitação dos interessados, .a permuta~ 
t.emporrrria ou permanente, do exercicfo de ·run·ci.:ões de. om~ 
pregados qQe tenham o~ mesmos vencimentos, transfermdo
os, ~sirn, de sec<;â'> ou de su.as divisõ·es . 
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s ... l,º Independerão de a,pprovacão da Mesa. e d.e solicita.cão 
. i:lo interessado as trarisferencias de continuos, de serventes, 
nos varios serviços da Secretari:ai. · 

§ 5.º A -não serem as express-nwente revogadas ·neste .RJegu
la.mento, ficam asseguTadas aos actuaes empregados da Secre-· 
~arfa 00; Camara dos Deputados as vantagens e regalias a 
gu~ teem: direito. _ ~ · 

GAPITULO II 

DlSPOSIÇÕJ::S '1'1\ANSl'l'Ol\lAS 

:ArL. 193. Aos funccionariós que percebem maiores ven
cimentos do que os consignados n~ste ·Regulamento ficam os 
mt!f.ltn.os mantidos, até que sejam substituidos · nas funcç(ies 
que ora exercem •. 

Art. i94. Serão <lo livre escolha da Mesa as primeiras 
nomear;5e-s e promocões nas vagus existentes á data da appro
:vaoão deste Regulamento. 

Art . i.95 . O quadro da Secrêtaria é assim constituido á 
data deste Regulamento: 

Director - D1·. Rodolpho Custodio Ferreira; . 
Vioe-director - Aureliano Nobroga. de VaSconce.llos; 
Secretarie da P°r<'sidencia - Otto . Prazeres ; 
Chefes <le ·sec.ção - Agenm.· Lafayettc de Rourc, Ba

·charel Americo Vaz, Bacharel El'nesto da. Costa Alecrim Ba
. <:hal'el Joaquim F~rreira de SaHes, Bacharel !\lario Cockrane 
de Alencar, Honorio Qu-intanilbu. Netto . Ma"Ohado e Nestor 
:l\Iassena; · 

Sub-chefes de secção - Francisco Diogo Capper e Ba-
charel •Primitivo Moacyr; . 

Oi'fíciacs ·- Agl'ieio · dos Sanlos Aieve·do, Amilcar Mar
chesini, Dr. Eugenio Pndilha, Floriano Bueno Branàão, Fran
cisco l\iodcsto, Bacha1·e1 Jose Maria Bello, Manoel Gonealves 

iVieir-a, Baoharel P ericies ~Iendes Velloso, Bacharel Mario 
~lves da Fonseca. -e Osoos Mott.a; . 

· 2ºº officiaes - Antonio Fet·rfiü·n Su!los, Bacharel José Ca
valcanti Regls o Raul do Paula. J.,opes; 
· 3º" officines - Baeharel Adol•pho Gigliotti, Bacharel 

'.A:ristophanes ·Monteiro de Barros Barbosa. Lima, Bacharel João 
· Barbosa de. Almeida. Portugal, Boohnrel J-os1; Armoando Ba.ptis ta 

j unlot· e Bach:n-l'l L~oniclns d1~ n..•zl'nde: . 
Auxiliares - Amariliç do Albuquerque, Ange.Jo Lazary 

de Souza Guedes, :Manoel Isidoro Vieira, Mario da Fonsecti 
Saraiva, Ruy Afi'onseca de Alencar, Pedro Pereira da Cunho. . 
e $ylvio '.Armando Fioravanti Pfres Ferreim; 
· Conservadores - Aecio Gu t-rra e Oicero Gabriel TL'io
ílade; · · 

Redo.ctorcs de debates - Bacharel Antonio Gervasio 
/\lves Saraiva, Heitor Mo-0.i!sto de Almeida, Bacha-rel José <lo· 
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-í\:raujo. Vieira, Engenheirô José ~faria !GN>u!Sl't de ~drade, 
Bacharel'Neator Mooli, Ra1~h~l íP,inheiro e. Bacharel Sertorio · 
Niarximia.no de Castro ; . , . · · ' · ~ . : · · 

Reda.e.tores de deba,tes, supplentes- ·"'.'""""' Eloy .Pontes, Ba
charel Ernesto Oorràa de Sá e Benevides,..: Joaquim ilUl>eiro à~ 
.Paiva, !Luiz F-6l'reira .Guimairies e iPedro JDui.t'& Nfoacio, neto· 

Ta-chygraphos de 1 • classe ·- Alcides Marques .Pinto: 
Baoharel Amaro de Albuquerque; Bacha-rel Aureliano de .Souza 
e Oliveira... Coutinho, Engen)leir'o Eurico .Tacy Monteiro da 
Oliveira, José_ Joaqui.ni da R.ocha. ·Junior, Lincoln Godinho, 
:Bachar.!!l Olyntho Modes~9 e Dr. Salomão d~ 'Vasconcellos; . 

Tachygraphos de 211. classe .,....,.., Cesar Llli:z Leitão e Ismar 
Grey; Tavat>es; . · . , · · 

· Tachygr.aphos de 3ª classe :....... Bacharel Armando de Oli-
yaira Carvalho .e Bacharel José Mariano Carnefro Leão; -

• _ Ta.ebygraphoa supplentes ~ .Ameriw Leitão, FrainciSco 
Béjar, Francisco Tozzi Ca.lvão, João Ribeiro. Mendes e }lea:pe~ 
guara Briclo do VaUe; - ·· . 

· Revisores ___, Alberto Guimarães, D1;. Annibal de Mol"aes 
. N:ello, Arthur Barroso, Francisco Alber.to da Silva. Reis, Idi

b!!ildo Colomb.o Ml!Lrtin_s. de Souza . (ohef~) ·e Ba-enarel João 
F1orav-anti P-1res Ferr01ra; · · _ 

Chefe- da, Po.rtaria _, Eugenio Caetano da Silva; 
Ghe!f-e da :Sub-sooção da 11.:J.olicia ,.._, Bacharel Luoas .irox:~ 

reira d~ san_es; · 
IP~r.teiro ...;.. AugUsto ~eix~ra :MOoho;. -
:Ajudantes de porteiro ~ · José P1rn,to· Ma~hado e José 

Gonoalvea doe ·San.tos; · · 
· Zelador - Jacob Pinto Peixoto; 
· Daotylógra..phos - Dalila Fernandes Brasil, Maria,, Edmée 

Dutr.a !Salgado, Cid Buarque de Gusmã~. Severino 'de Bairbosa 
Corrêà, Sylvio Conê·a de Britto (chefe) e Urbano Ca.st9llo 
Bl'GllOo; . ·· · . . . _ . .-

Ôontinuos - Al~~'udre Cidade, Anacleto .Frederico A.u- · 
ruheimer, Antonio José dft ~rvalho, Armando Gon.<ialves dos 
Sau,tos, Daói..<> Ferreira, Doraingos IPirnh~iro Maga1~ies, Erico 
Ferr-elra Paclleco, Francisco Motta. Junior, Fi:an~ISOO R<>cha, 
Heitor Carlos da -Siiva, Hermet.o Duarte, João Maranhão, João 
MUiler Inthurn, José Francisco Guarino, Ladislau ·d8' .Al
imeida, Luii Antonio do Oliveira, Luiz Beirnardes Cha.umet, 
;Man<>el G<>noalves do.s Santos, Manoel Pereira da Sa'f:lt' Anna, 
Paulo :Martins de Lima e ·serapião· de Oliveira; 

Serventes - Alvaro Evangelíno Nogueira, Amaro Ca.val
·oanti Cidade, Anselmo Rosa~ Antonio Carlos Trindade, E~. to 
Soares, Constantino Maohaao de Azevedo, Ernesto da. Silva 
:'Peixoto, · Hilario Fra.nciseo de Jesus, Eugenio Martins de 

' ·Brito, Januario' Monteiro, J-ayme José Pires, Joaq,·aim Goxnes 
P'arnesi, José Drum'!llond Ribeiro, Manoel HonQrio Ferreira, 
IM~~el -Rodri~es :6-r.andã~» Mfinoel Siqu·~ira, 10~YQ ~rnan-
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<les Galvúo, l.'ai!lo F1~ncil·a da 8i.lva, 1-'mlrn CnJ'(leirn de Souza 
e Roma.rio do Moura; 

Jardineiros - AuLonio l'•~r·~il·~t, .Toãn Pínto, Manoel Mar
tin:; Loure iro. Manoel Pero i1·a •' ltcinaldo La urino da Silva. 

Para..:;rapho trnieo. A' d ala do:;Le rrgulamento está.o dis
lJt;>Irnados do ;;Cl'\.'iÇO ·d·:i. :::;ec1·~t.aria da c~um1ra do~ Deputados 
t1S seguinte:-; i::mpro1,;-uLlos: Juãu Augusto Neiva, supel'interi
dente. da redacçilu do dcbate:i: Eugenio Augm lo A.rito. Lapa 
Pint0. 1:lH•l'1' :.la 1·ecfac~·ã11 de d1·b~11.Ps: Joo:;;·~ Angelo ·~·larcio da. 
Silva. c·hel'ü .-Je ,;1)C<;ft0; L<~l•[Ju1do .10;;1~ da Roe.ha, ul'f icial; JoBé 
.\ugu.:;lo •h SilYa, ajudante de porteiro; Carlos Dmningos de 
~om:a. Junior. Daniel Al,·es Liu1a, José fübciro de Souza e 
:.\lanoel 'filara rio Silva. rnntinuos, .los1.~ 'An.gusto Hamos. :rnr
vc.1lto. 

At>L. ·101; . .l•:sf,. 1· e2'tif<uru~nl•• ,.nft·:11•(! r~111 , igor n 1 lie .ia
neiro de 1921 . 

Art .. Hl7. lü~v1.1ga111-SP, a.s disp•J~içües em cóntr'al'io. 

TlTULO 1 - Da ~et.retc.ma. 

'l'I'I'ULO II - Do,., Serviços. 
Capitulo l - Do expetlienle. , 

Secção 1 - D<t co1·i·e~punde1tcia recebida. 
Secção U - Da correspomienciu. exp~dida. 
Secção nr..,....... Do prnlocOUL'. 
:::lecção IV -·- Da synopse. 
Secção V - Do. Ycrifieação de Poderei;. 
t:;ecção YI - Dtt convocação de reumoe:;. 
:Secção ·vn- Da cxpediciio de documcntoi;:. 
Secçáo VIH - Da cobraiiça. de documentos. 
Secção IX~ Das infounar,:ões. 
Secçao X -- Das copias. 
Secçilo XI - Das certicioes . 

Capitulo II -Das aclas. 
Secção I - Das actas manuscriptas. 
Seci;ão II - Dns u.ctas impressas. 
Suc(~no IU - Da lisla do pruson~~a. 
Secção IV - Da lista de dmmada: 
Scc~ão V ~ Da lista do G?mm1ssocs. 
Secção VI -- Dos avulsos lt11pres~os. 
Seiccão VII - D.os documentos. 

Capilulo III - Dii porlat'ia. 
Secção I - Da scgurani;m, conscrn.ção e limpeza. 
Secçüo II -·- Da M e~a _. 
Secr.~ão III - Do . gabinete do Pr<.::;identc. 
e. -Vol. xu1 
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771} ' ,, 

Secção IV ....:... Do. conducção uo Presidente. 
Secdio V - Do:; gabinete::; dos 8ecretario5. 
Scc~ãu VI - Das f;alu~ de Commissões. 
Secc;ão YII - .Da. Sala do~ Deputados . 
Secçiio V.IH- · Da sala de espel'o.. 
Secção IX - Da sala dos chapéo::;. 
Secção X::- Do elevador. 
Secção XI - Da imprensa. . 
Secção XII - Do ·ingresso na Gamara. 
Becção XIII·- Das tribunas. 
Secção XIV - Das galerjas . 
Secção XV - Do bufete. 
Secção X"lI-., Da Jmndeira. 
Seeção XVII - Do correio . '> 
Secção XVIII - Do t~legt·apho. 
Secção XIX ~Dos teleplwn~s. 
Secçflú XX-· Do Jardim .. 

Capitulo IV-Do. policia. 
Secção I - Do recinto das sessões. 
Secção II--'- Do recinto das Comniissões. 
Secção III - Das dependen('.iss. 
Secção IV -t>as ifl'lín€diações . 

. Capitulo· V - Dos ... debates. 
Secção I - Dos annaes . 
. :seccão ll. ~ Dos debates sy~thematizados. 

Capitulo VI - Da bibliotheca. 
Secção I - Da conservação. 
Secção li - Da catalogação. 
Secção III- Das permutas. 
Secção IV - Das consultas . 

Uapitulo VII-Do archivo. 
Secção I - Da conservação . . . 
Secção II - Da catalogação . · . 
Sectiãc IIT- Do arctiva.mcnlo. 
SecÇ-ão. lV -- Do dcsa.rchivumento. 

t:.:n.pilulo VIII - Du. contabilidade. 
Secção 1-Da escripturação. 
Secção Il-Do livro de l)OUto. 
Secção III- Da.::; folhas de Jlagameuto. 
Secção IV - Do eudere~o dos Dept1tados e do p·o::;soal ua. 

Secretaria. . 
Secçj'.io V - Da l'eme~::;a o rec')himcnto de publicações · . 

. 'l'I'l'ULO III- D~ divisão do se1·viço . 
. Capilulo I-Da Directoria. 
C:lpitulo II - Das secções. 
'.l'l'rOJ,(l IV - Do pessoal. 
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Uapítulo l - Da liomeação . 

. Secção I - Do.s concm·::;us. 
::3eccão II-Da posse e excl'ciciu. 

Ca.pjtulo il- Doi:; devere~. 

t..:aP,itulo III -- Das attl'ibuiçõe8. 

Secç,ão I - Do director. 
Secção II~ Do vice-directo1·. 

17{ 

:3ecção III - Dos chefes de ~ecçâo l~ de ~ub-aecção. 
Secção IV -- Dos sub-chefe:-; de :;eéÇão. 
Seqção V - Dos officiae::., segundo6 e t.erceiros offioia'es. 
Secção VI- Dos conscrvadorc:;. 
Secção VII·.- Dos auxilia.l'es . 
Secção VIII - Dos dactylogt·ap hu'l. 
Secção IX -Do porteiro . 
Seccão X - Dos continuo~. 
SecÇão XI - Dos serventes . 
Secção XII - Dos guardas . 
Secção XIII - Do zelador. 
Secção XIV~ Dos tachygraphos. 
Secção XV - Dos redactores de debates. 
Secção XVI - Dos revisore$. 

Capitulo IV - Das penalidades . 

Call_itulo '! - Dos direitos. 

Secção I - Dos vencimentos . 
Secção . II.--,.,. Das .. gratificações; 
Secção III - DrJs descontos. 
Secção IV -D!!.s substituições. 
Secçií.o V - Das promoçõ'es. 
Secção VI - Das licenças. 
Secção VII - Da avosentadoria. 
Secção VIU - Da exoneração. 

TITULO V - Disposições genael'. n l.ransif.ol'iai>: 

Capitulo I -~ Dispos~ções ~·erac.~. 

Capitulo II- Disposições transitorias. 

Sala da Commissão de PoUcia, 6 dé dezembro do f920 .. 
- A'·thw· Gollares More·ira , Vice-Presidente. - Andrade Be
~crru, 1" Socret.ario. - Juvcnal Lamartinc, 2º Secretar io. 
1 >r:tadlío de AlbttCJttcrm~e. ~· Sf!creta.rio. - Ephiaenio de 
8•.illc~, !i" P.eel·1~L~ii-io. 
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O Sr. Presidente- Acha-se sobre ·a. mesa. o segumle 

Requerimeato de 1irgmcia 

N. 2 

J!equeremos ~rgencia pa.ra a immediata votação, e .u discussão 
esp~c1a.l, do pt'OJec to o . 62-i:, de 1. 9.~ J {emenda. destacaria. a a.ppro-
vada). · 

Sala. das sessões, ~ti.e de dezembro de i92fJ. - (Jlegario Pinto. 
-Andrade Bezen-a. -·.T. Lama1•tine. . 

9 Sr. Ma.uricio de Laaerda· (para imcan•·inhar u. 
· votação)-Sr. l'resicl<mte, sern .de modo algum querGr prejudica< o 

andamento dos trabalho~ da CamaL·a e assumindo de ante-mJ.o o 
COmpl'Ottl.ÍSSO de tlà.Q pel'tlll"b:oi-l>S COn1 qualquer requerimento impre
visto de vcrificaçao,. ~into-rue 110 dever de expli:nar Jigoiramcmtc, 
quanto possivel. dcutro dos termos rcgimenta.cs, o aparLe coiu quo 
interrompi a. brllhat1t(~ oração Llo meu honrado collega pelo Oistrkto 
Fede1·a.l. . ~ 

Sr. Prcsidciüe, uão vae na minha. <Lttitude n~nlmtna pu.triu~a.LÍa.. 
e sa.bo o meu nobre collega. q uao.to me '~ a~e's'!a cssJ. oxpross:w de 
sentimentos ex.~gerados; vae antes uma a.•tituJG muito ir1sus11eita. 
coriti-3rio, como fui ao Trata.do do Versuillcs, por cntcndor que clln 
violava. os ma.is alto~ cJe3ignios da moderna situaç:·m lia cilltm<t 
humana. 

o NtCArêOR NA~Crni-:.uo-.\luíto uom. 

O ::;n. ~lAURlçw oi; L:\ç1':RDA- Nio poderia, antretanto~ doi:tar a 
attitude, nlo do Governo. ma,; do mou pa.ii:, debaixo da. su:.,.eiç1•' 
em que ~ ci-itica, que ó:·a N.l faz sobro ;i. pl'opu.~ta ~~ rgentiua. 113. Li~a 
das Na.~õos, esta. lllanLen fo o 11óft1c brasilei1·0. (Sa$,;'u'NJ n'! rac i11f1>). 

Sr. l:'re~identc, l!H 1rnú1t·i:i. a V. E~., e111 ~e tr:iw.11<10 do u rn 
assumpto delicado, qiie 1\ha.1uas!>u a. a.ttonçllo dos uQbt•os Deputado,.; 
para. qua conversasseru rnab baixo, 110 quo ou falo tia t1•ib u11<L •. 

O SR. Piu::smENTE- A ttcnt;[Lu ! •:~ti'L com a pa.l:w1•;t o Sr. ih'ptt
tado Maurício de Lacerda. 

U tin. MAUIUCIO DI> L.v~ERl>A- St·. Pro~i.Jontu, l"ecoiue~udu. d 1w1• 
dizer que ninguem mai.s do qw~ eu, na. CommiS:>ão do Difllo 1i.1acla, foi 
vencido na. approvll.çào do Tratado de Versaillcs, contrario a ene em 
numero, genero e caso. Cabe~me, entretanto, na. pL·e5ento cu·cums-· 
ta.acia, na.o pa.i.-a defender o Go~erao que, aliá:i, éarace muito de 
qn&m o defenda., nesta Casa ... 

O :::iR. N1ca.:o1on uo NASGI~rnNTo-lJefondetn·O a;;~H·a pu\v ;11 le1rn1u. 
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() SJL c~nr.o.~ Dl': Í:,\~11'0~-N!í.o apoiado. 

O SR. MAu1nc10 DE m: LACERDA - ... onde a.pcn<1.s o nobre Depn
ta.do por Sã.o Paulo, pot· dever de officio é a vo7. isolada da. sna 
defens;to: . 

· O Sn. NxcANOR XAsct&iENTO - ~em que a. ma io1·ia. se manifestasse 
então. 

O SR. C~RLOS .DE C'AlTPO<> - [?aço a 1lefcr. com a inteira, convic!(!'i.O 
daquillo que s.into (Apoiado~). 

O SR. IlfAunrcro DE LAc1rnnA - Pot'reH:unc11t1~. E é por isso quo 
gua.ndo o nobre Deputado por P0rna.mbuco diz q 11c, V. Ex., !la. rfofosa 
~o Go\•erno, represcmta toda. :r. mainri:i , :i. maioria da Camara não diY. 
nada ou tartamudeiíl. "algnns p1>0cos apoi1dos» e é por isso que V.Ex .. 
quan !o fala no ::;i!cncio que acolheu :is L'11dP.s o a.p;dxoaadas t•efi?.rcncia~ 
pessoacs do disçurso rlo nobrn DP.p~1fado pcln Dístrii~to Federal, ao não 
menos apaixonado pessoal que é o Sr. Pr-c!:iidente da. Hcpublica, V.Ex. 
tamb0m tcn·e p:i.rn o sou discur~0 o silencio gera.! ela maioria, a. gélida 
indiffereuça dos correl!gionaríos do govorno. 

O SR. CARLOS DF. CAlIPOS - Nilo a.po1~idu. <\:;not as tacbygraphica.s 
i·egistraram uapoiados» da. maioria. 

V SR. l\IAunrcro Di': LAGERI>,~ ·- Hegistra.racu· que hOll'>O uapoia11osu, 
mas nrio que hovesso «apoia.dos geraes·>. P. sabemos t.o:Jos enmo roram 
tímido~ e v:1.sqneiros. 

neixemos esse incidento. pot•ém. 
A att.itud.~ brasilcit·:i na Liga das Na.çrics já. nà.o p6de s!Trcr a in

t~rcpac;:i.o CJH(~ o t1'atarto, de nos~:t parte, snpportou , dec.;orrente da di~ 
cus~áo. N.lo se trat11. dn sab~~r se a<iuellas clasnsula<; são hoa.s ou má.e;, 
a.ttentatoria..; de pt'incipi:)S 0,1 diroitos; trata-se de 5a.ber si a. vontado 
da Naçà.o brasileira. bem on mal cx.pre:;sa 11a modalidade juridica, quEi 
pode exprimi! -a as opprovou assim. . 

Oabi decot•rer para.o ~1·asil. ~onrlo ;;ig.1atario, 1·ererendario , 1·:. 
ct:ticado1· de cada um do.3 principio,; do Trafa~io de Paz, uma. obriga· 
ç!\o rlentro tia. qu.1.I sn •'ncont1·:L por 1i1wcr dP. h one.,;t.ida.de intm··· 
n:ic'ona.I. · 

:'ia. l'H"escnt~ cmergt•ncia .• ii:l'ecta o ca~o 1-Jas cmenclas argentino.~ á 
rlis~us~tto. o lkasil nrlo po !ceia. v.ehorit" <fo pi-ompt,o a. os53s 1w1enrlas , 
por 1!oi.; rnoti 1·0,; pl'i 11r:ip:t•1s: pl"imo,,.L>, poi·q uo se1.:do nação das bidign
rantcs e rias ~ignataria~ Llo tra.t.i~1ln. uto 1.rata1lo fazia provalcccr ,;oure 
o ingrc~so dlls naç ·te,; b~lh.;era.11te~ coutr.lrias na. Lig:l das Nações, 
o cumpt'iine11t.o .. de corto numero de dcvcresinbcrentcs ao3 vencidos. 
principios qu11 o lkasil accl1i tara corno bons e oapazris rle serem 
por el!c rlcsernpenllado~. o n 1.0 p:Jdcri;i ;1ntes do cnmpl'imcnto de~sa." 
clam;ulas, d ::set·tar d·> grupo qne :i.., a~~igna.ra, p:i.ra formar com O!< 

vencidos. e r.alv r.z eolfa.1>01·;11· colll cllcs na inntilizaçà.o de c :1da 11m elos 
topicos do Tratada de Pa.z; ~ohrct11 do pcir 11m motivo: porque, tendo 
si to a. nação me110'i p1·ej11dir),lfb na guerra, portan t o, a que meuo!': 
ora. intm·es~ada. no cumpt·imcntc) d::s c!ammlas obl"iga.aionaes :1os vcn
ddos, essa attHude podel'ia parecer uma attituue egoistica. de quem 
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não lendo sido~,rejudicado·, nem aggredido directamente e~ .sna ri
queza material, abandonava á sorte os amigos da vcspera,_ qe1xando , 
talvez, que os inimigos de boatem, illaqueassem as obl'1gações do 
Pacto de Versailles. · · 

Essas razões muito importantes ainda são soterradas pela princi:
palissima, e é abi que vou formar <'Oro o nobre Deputado. Nã.O .?-P· 
pro,•o em principio, nem mesmo a dnutrina argçntina, poi· um st~~ 
ples motivo - porque ·nã.o creio na. sincoriàl.l.de, - note-se que 11~0 
fa.Jlo na qualidade de membro da Commissão de Diplomacia, s~nao 
com o espirito voltado para. a~··moderna~ idóas sociaes int.emacion3.-
listas. · · 

De fa.cto na sua: politic:t intema, como· internacional, d() ~r lry-
. goen que é muito argentino para ser internacional, ·que é mutt? pa
triota para ser cosmopolita, que é müito militarista para ser pac1fi~ta, 
que é mnito capitalista p;lra. ser socialista, nã.o cabe o ponto de vista 
do socialismo radical, isto .é, aquelle. que condnmnou em nome da. pa.z 
dos povos· e da egoâ.ldade das nações, da paz do direito; e da liberdade 
em geral de todos· os pa.izes, esse tratado imposto pela violencia pela 
força e pala espada vencedora, que.fez da guerra um estado chronico 
nas relações int.ernaciona.es. 

Acredito ·que o nobre Deputado em cuja memoria deve estar a. 
«semana. tragica» de Buenos Ayres, onde o Governo Irygoeu metr:t· 
lhou o operariado e ensanguentou as ruas, co1il muito maior- violencia 
que o Sr. Epita.cio Pessoa contra nos.<;0:; correligioua.rios, na.o terá 
para essa manobra politiea da Argentina sinão o oonceito que ·todos 
os homens de boa fé, que todos os homens que v~m claro neste pro
blema. estão tendo: não representa mais que uma ·manobra. de ga
binete para pr'ªdispor a Republica Argentina em terreno melt101· e 
mais favora.vel do que a. política internacional brasileira. (apoiados). 

Ambos esses governos sã.o de espirita couservador, ambos de 
teudencias militaristas, ambos~ de nucleo.s, capitalistas. 

Demais a Argentin~ faz sua. proposta. como paiz neutro; emquanto 
que si o Brasil desertasse do bloco dos alliados, onde se compromotteu 
.pela sua assignatura. no tratado de pa.z, para. ucompanha.1-a. nesses 
gesto, .nã.o só trairia a sua assignatura, a. houra da. sua firma., coroo 
iria fazer o jogo na política sul americana de:.se pa.iz nosso a.migo, 
mas em todo caso de interesses diverso:; dos riossos na questão d(). paz 
e da guerra. tanto que nó~ declara.mos a guel"ra. sP.m que elle comnosco 
votasse siquer um:i. mo<}ã.o de solidariedade. 
. Examinada. a. situação do pooto de vista fora da. que~tã.o social, 
fóra do merito do tratado, do ponto de vista. sul americano: sa.bindo 
o Brasil do bloco a.lliado para suffragar a propo~ta Argentina por 

. quaesquer razões-acreditaria. o uobre Deputado nà. sinceridade do 
·· · g~verno antc .. operario, ante-socialista, do governo reacinarlo, milita

rJSta, capitalista do Sr. Epit::.cio Pessoa. sutrragando as me.i;mas novas 
clausulas? Nã.o, r. é por isso, que nã.O acretiít.o nos a1·gumentos do 
mesmo G~vemo, com os mesmos princípios e dea.nte dos :ipesmos fim: 
da. Republica Argentina. · · · ·. · 

. Abstrahindo desse ponto de vista., uma vez feita :i proposta se o 
Governo brasileiro a acceitasse que se passaria ? . 
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Toda a politica do Brasil e:>tá no circulo alliado, alli est;í, enfei
xada. e o sacrifiêio qu0, fizemoE:'., indo á guerra., intet'!'Ornpendo a. poli
tica. de paz pol' nós seguid;'.l. depois da guerra do Paragua.y, com os 
povos nossos :unigos, e~a.ria cancellado e nós em logar de se1·mos o 
que somos na conferencia u.lli3;da passariamos a ser no novo gmpo, os 
cadetes, as ordenanças da Na~ií.o leade1· ela Su1-Americn. que seria a 
Argentina. (Apoiados). , · 

Eis porqae descubro nes~a tentativa um ~ilnples golpe pro-hege
monia sul-americana. pi>eocnpaçã.o muito mais pemiciosa i paz ame~ 
rica.na. do que propriamente-:a. nossa. rejei<:.ã.o- Nao passam ge.ili>s 
dessa. natureza de méi•a.s intrigas internacionaes, da politica. de gabi
nete condemnada pelos partidos a vancados como t'actore;; e desenca-
deadores de todas as violcncias. ' 

' Fina.lmente. desde 4ue chegamos a essa. conclusao u:W nos resta 
examinar senão um ultimo ponto, para compro•;a.l-a: dada. a regei
çã,o da proposta. se o Brasil ficou uo seu logar. {! a. Argentina ficou 
no seu de Estado .neqtro, no que não a quero censu1•a1-, senão 
apenas estabelecer um confronto das duas attitudes, Sl'! concluo 
que se a Argentina. SaB vencida., n~o passando :i. sna. proposta. resul-: 
tado que o Brasircolhera será o da. ·critica. daquetlas que pensam 
qae o Brasil .fa:1 por querer o que faz por simples e lealdade á. 
sua . assignatura no tratado de paz se o go'verno argeutir:io sae 
victorioso com os louvores daquelles que n.ssim. ae!reditam, apezar 
de saberem que o fkasil não sc11do éoncorrido para tal acto, ficando 
como pro?ugnador de prh1eipios jul'idicos no mundo internacional 
em logar·delle. o governo visinho não' os t·egeitava sinão que os 
nã.o podia logo adopta'C', .apezar de sei• o primeiro ]laiz que pro
testou de~ota do silenCi(} al'gCntino oontra. a \"ÍOlação desses · princi
pios, o Bra.sil ta.mbcm sei•á criticado como-~ea.ccioua.t•io segundo aca
ba.mos de ou vir, 

Quanto as nações míliiarist.as, quando a. nação brasileira. quando 
a nação argeniina-nação nito digo bern, porque as nações não 

- sã.o culpa.das dos seus governos~quando o actua.l govera() a.rgcatioo 
não protestou contt·a ~ iuvàsii.o rlà Bclgic&, nem pela l ibei·da.de 
dos mares, nem pelo direito. do commerdo line. rlos neuti:os, nós 
iamos levar as nossas ~rmas para a colliga.çiío dos ;i,llia.àos, contra 
:i. nossa indole e con&ra .a. no5S<~ politica pacifica. affi.nna.va.mos 
a. nossa. fé nos principios .. uni•en.;:aes do direito. O goremo a.rgeu
tino nã.o pl'oteston contra o. crime e violaçã.o do dil·eito da.. ueutrali
dade, ao que o Dr. Ruy Barbosa chamou de cumplicidade a esse crime 
de neutralidade entre . o crime e o direito. Não me refiro nn nca {~_ 
gloriosa. nação argentina. Ella tem no rneu coração a mâis ra.sta 
e forte de toda,s as .admirações. Esss. uã,o nasce atrin·cr. dos proto
uolos offieiaes miro das relações de go,·crno .a goi;ernó: nasce d<! 
oonheoimento qne tenho da su:i. füteratura. do ~u commel'do, <h sua. 
economia, do sci1 trabalho e do gr;mde espirito, desse immortil es
pirito argentino que tem sido .paea. nós bra.sileirns a. ·lição mais v01·da
(]eira de desenvolvimento domocratico da. :\merica. do Sul. Portanto 
a nação bt·asilcir:t como a ua.çã.o arireutina podem na. fundo r epellir
as cla.usolas inwerialistas do Tratado de Paz, mas o ~que nã.o resta 
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.<!nvida é ciue qua.Iquer dos seus gornrnos está preso ás convenções 
inúi1·na.ciona.es, aos protocollos. ás relações, se bem que e hemeras 
dos codlgos de Direito In~ernaciooa.l Publico. Nessas condições é que 
ap1·ecio relativamente esse gesto mas em· espirto tanto queando o 
Nobre Deputado, se fosse possível a.pprova.r qualquer gesto n :lo appro
varia. nem o do governo argentino nem o rio ?;Overno bra:;:leiro; ap;:iro- -
varia o da nação, neutra 011 belligerante. que apresentasse não a 
modificação, mas um projecto pe re\•ogaçã.o do Tl'atado de Paz par-e 
restabele::er por ·simples automatismo jaridico, a. paz·e o direito 
dentro na vida internacional. (1\füito bem·; muito bem. O orador é 
eumprimentado). 

O Sr. Nica.nor Na.scim.ent.o (pela·ordem)-Sr. Pre
sideot~.·o nobre· Deputado que fallo•J mais O'tl menos pela. Commíssii.o 
de Diploma.eia e Tratado .• . 

O SR. MAUfllCIO DE. LACERDA-Nã.o apoiado. Nnnca fallei por nin~ 
gnem • . Fallo sempre por num. 

O Sn. N1c&NOR N'ASCBXENTo -Mas V. Ex . é J !lo Commissi\o. 
O SR. ~fAumcro DE LACERD,\-Sou da Commissão e na.o consultei 

n. nenhum dos seus membros para. fa.llar. ~ con!'.llltasse, não teria. 
mesmo assim capacidade politica 0u autoridade rara. fa.v~l-o. (Nãn 
apoia.elos). . . . . · . 

· O SR. ·NtCA'.'iOJI l'i'Asérm::.'<T0-0 nobre Oepntado .que .fa.llou em 
nome dos seus sentimentos .•• 

O S!l. ~1Aon1c10 DE ÚCERDA-Fallei em nome do. me:.i pensa.~ 
m~~. . . 

O Sa. :\'tCA:tOJI NA!<Ct11E:rro-••• não deslocou cJmpletamente a 
q11e;;t:'io do ponto de vista !.:!ID que eu a tinba collocado. Debab:cf do 
ponto de vista s~cialista. eu me oppuz ao Tratado de"Versailles, por~ 
que era a conscquencia. da gu<'rra, da ,·fctoria er:i. a imposição dos 
..-ence\IOres aos vencidos st•m piedad!i. sem reconhecimento de equi
dade nem de justiça, E os roeus pri:icipios contrarias á guerra, como 
contrarios ás impostçõeo; da. victoria, ás · brutaliciarle~ d) morticínio, 
nã.o podiam reconhucer :is conseqnecias da \'ict.oi-ia e do morticiob. 
Estou, portanto, logico quando ho;e sucstento os mesmos princ-ipios 
.;ista.belecidos e tna <Teclara de a.cr.õrdo com a doutrina brasilelx•:i. 
que foi apresentada. na conl'erencia de llaya. de que nã.o porlemos es
taboleccr distincçã.o em um conselho diplomatico, -em conse lho de 
nações entre vencjdos e vencedores. Es~éL di1ferença pódo 
sei:' estabelecida. no:- tratado~ de p<ti e no tratado de par. 
esta.vamos - ve~cetlores e venc)ios - e a regra era. imposição cJos 
vencedoi-es aos vencidos, esmaga.do;; que dão poiifam re~istir. ~fa!t 

·quando se falla em · nome da. paz, quando se · quer exterminar :L 
guerra nã.o se pode e~ta.bclecer ditlerença entro \'encido~ t\ vence
dores. O quo combato é a hypocrisfa. que agora se ve!'ifica como se 
verificou em i.r.ersailles ; dcclarou~sc a.lli quo os a.Ilia. fos quedaru 
estabelecer prio.cipios delioitivos de justiça.; declarou-se quo queriam 
estabelecer principias em -nome do.s quae.:> se bateram na. guer1·a.. 
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ÓN~. nm desses p1·incipios pelos qnaes se ba.toram na gncrr:i. era. n ,Ja. 
igualdade das naçõ~s soberanas. · 

Era. o sexto 011 setimo dos. U principios de '\Vilson. 
o SR. MAURICIO DE LACERDA - Esses H principies estão muito 

futricados. _ . • · · · · ., ' 

.· . O SR. NrCANOR NAsmrs;o."To - Si era, tinhamos reeonheeido na 
conferencia. d1 Haya a igualdad~ das nn.ções sobel'aoas n os cunselhos 
diplomatices, 1,;1.0 porHamos recusar essa doutrina. agora, sem illo-
gismo, sem recua.r de nossa i1ttitude anterior. . 

Foi contra e~se recúo, contra. essa. passaria. pat"a. 1.t•az no ca.minllo 
que quero sigam as nações. que vimos · pr.>testar . :.\"ã.o desc~o r eco
nhecer o tratado de Versailles, como não reconheço a L:gas das 
Nações, porque ena na.o é mais do .. que o concla•·o de um grupo dr: 
n~ões que possue:n interesses semelhantes e capitalis•ico.s... · 

·º sa~ M~UllICIO ;·t LACERDA - E' um:i conspiração -permanente 
contra a paz. · 

· O SR. Nrc.u'l'OR NASCJ:ID:NTO- ••• para impo1· n. outro grup'o, e das 
.que estão fóra. da. Liga, em nome de.;ses intet·e!ises, as suas ·vantagens, 
o producto da sua victQria, o proveito do derramamento de sangue. 

Assim, a .minha attitude é Ibgica. Quero mais do que aquilJo a 
que a. Liga chegou a attingir e rlecla1·a.r no tratado -:ie Versailles ; 
mais do qne ·aquillo a. que a Argentin·a attingiu ~oro asna proposta ; 
mas, entre as dna.s propostas. aqu·ena que fa7. retrO<'...edel.' o Brasil ;i. 
uma attitude anterior·;;1: con ferencia da Haya. e a. proposta que se col
loca: no ponto de \'ista. da conquista ao pensamento e sentimento hu-:
mano, já. realisado na. lfaya, prefiro .que o .Brasil firiue nesse ~et·mino 
a-que cllegon na. m6nclooada. conferencia. . . 

Não·posso, portaato, deixar de appfaudir o gosto do argentino, 
.que se dirige no sentido das doutrinas que sustentámos, e na.o quero 
recuar nesse caminho. 

Qua.l é :.i. !úta que ~ trava hoje no mundo ? E' a. da Liga das Na
. ções, .dirigida peln· Inglaterra e Japlo, contra. os Estadus Unidos. com 

:.i. liJ?3. nova que querem constituir os Esta. 'ios UniJos contra a. liga. 
•pl'imitiv~'l. em quo predomina ;i. Gran Rretanha.. . 

· Nio se trâta. de Li~a. de Naçõr.s. de a.s;mciaç1es pncifica. : tra.t't:S<.'\ 
elo dnas alliaoças poderosí,;simas, entL'e as quaes ~e tem de estabelecer 
1o contl,cfo, p:u·a a conquista' rlo mundo. para :t conquista do commer:
eio, da industria, do:; proveitos d:i. terra. 

Assim. a attltude argentina, sendo ain,:;Ja uma attit nde de capi
t.a.list:is, cie guerreiros .• de militaristas, está" mais pro:dma da flnali-
dllde humana.. · 

O Sn. )faunrcm oP. LAct:r.DA-:"lão diga V. Ex. da .\rgontinn. nem 
'lo Brasil. · · 

O.Sn. ~ICANOn NASCmF.NTO-Dit·ci. cntr~o. que ~ attitnde do go
vc1·no argentino • .• 

O Sa. :\!Aoa1c10 DE LACERDA-E' outra. cousa. . . 
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O S11 . NrcA~OR NAsCrnF.NTO- _ •• representa uma. iendcnci<i mai::: 
accentuada parn a finalidade que defendemo:-;, do .qne a attitude que 
o Brasil manteve na conferencia da Lign.das Nar;-Oes. E tanto .assim ê 
que o proprio delegado brasileiro, nas explicações que deu,· teve ele 
reconhecer que o ponto de vista a.rgeutioo era o ponto de vista verrla· 
dciro cm face dos antccedcate;; d~ diplomacia. brasileWt.-'-

0 Sa. MAurucro DE LACEnDA-Permitta V . .Ex. · uma. . pooder.iÇão. 
Quando Drago propoz a sna doutrinci. sobre a colH·anc,:a coerciti\•01 da;; 
dividas publicas ínternacionaes, o Brasil, embora. achando qúe t alco
brança era um gesto imperialista, não poude votar a. ra.vor · daquella 
doutrina . 

Porque ~ Porque; sendo um pa.iz devedor, essa sua -manifest:a.r;:to 
podel'ia se reflectir na. Europa como a ·recosa de restituição dos d.inhei· 
ros tomados. Isso profa que ha sitnações de facto que modificam um 
pouco as attitudes tbeoricas. · · . · 

· O SR.. NrcAitOR NASCIUENT.o-E:;ses pretex'tos nada significam. No 
caso actual, se a Liga d.as Nações fosse apenas o conjunto dos paizes 
vencedores, sigoatanos do t.ratado de Vet•sailles, valeria o argumento 
do nobre D.eputado pelo. Estaho do Rio, c1uando .diz qne :o Brasil es
tava êompromettido por esse trata.do de Versaillcs e tinba. de cumprir 
todos os pontos, tudo-quanto foi estabelecido ao mesmo tratado. : 

Ao em·ez e.isso, porém, qnaudo a Liga da.s Nações,· representada. 
pelo Co'."lselho Supremo dos .Alliados, convidou os pafaes neutros para 
penetrarem e. ingressarem ern seu se: o, óeclamn que ern cxpr~ssa-
mente admittida a. moditicarJo das clausula.s do Pa.cto. . 

' 
O Sn. MAuRicro DE LACERDA-Dos cont1·a.rio"s a. esse ingresso .. 

o Sa. NrCANOR N.ASCC\CE~"T~E se. eTa. permittida a. modificação ..• 
O SR. !.\1Aurucm DE LAi:;Êll».t- N"esse ponto. 

O Sa, NICA:-.on NAscrm: ... ~TO- ••• todas as nações, que eutra. t'a.m 
para. essa assembléa com semelhante cóndiçã.o expressa. de podei• ser al
te1·ado o Pacto, fossem neutrás antigamente, ou fos$em belliger:i.ntes. 
estavam, por essa uo\'açã.o de r.onti:-acto, desligadas do ajuste primitivo 
~odiam, nos conselhos da Lig:a . acceit~r os..postos de vi:::ta. nO'-'O!>~ mai'9 
llberaes, mais lmma.no;; . . - . · 

Ora, o Brasil, ao envez de manter a. sua. <tLtitude anterior brill1a.u 
tíssima, que tinha. emocionado a especie humana, toda, quando o verbo 
refulgente de fl.uy Ba.rbo;;a.. elo a.lto da tribuna m~xima de Haya; ad
vcgava esse pl."incipi.i. teve .. agora, na. \'OZ sna.vissima ·e gentil do repre
sentante do Brasil da. coníérencia. actual. o passe de recúo . maior que 
pernir.tin :'t Hepu"bHca Argentina, por uma Jessa manobras de ga.binde, 
a que se referiu o N. TJ., e vencenrlo a incapacidil.d~ rlo rep1·esentantc 
brasilcirli, empolgai• o ?.~tamfart.e glorioso que tinha ~ido o nosso es-
t:md:i.rte na. llaya.. , · · 

Foi contr:~ osso l'CCÚO,. Sr. P1·~siileotc, que protestei, e ma.ul.enho-. 
me no ~eu protosto,,.iA a~oro apoia.do pelo nopre Dopnt~clo que de
c_la~·a. estar commigot quando combato . e;,;se ponto de yista. ca.pita
hstico e ret rogrado, porque o genero humano deve ter p.or object1ya a. 

' . 
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igualdade de todos as raças,' de torlos os povos sem que seja. unicamen
te a. posse dos canhões e das arma;; que determine a situação cco
uomica, como a situação politka e moral das uac:.õcs. que sober,ma.~ 
mP.nte são iguaes. (rtfüito bem; mtiito bem). 

Approvado· o referido requerimento de urgencia do ·sr. Olegal'io 
Pinto e outros.. · · · · . 

Votaçl"Lo do projccto n . M4'; de Hl20 (reda~çã.o da. emenda. appro-• 
v::i.d~ e destacada do pr<>.iecto n.4.l,3, <le 19.20), 3.brindo credito para. 
a. crcaçã.o de 11m ho~pital em Vill.:i. no CnJda.c:: NovM, Goyaz (discnssã.o 
especial). 

A.pprova.do em "cliscussrio especial e e~viado :í. Commissão de Bc-
cJacção o seguinte .• 

PRO.JECTO 

N. 02!~-1920 

0 Congresso· N:wiona.l resolve : 

Art. :l .. º E' autorizado o Ptesidentc ela Ropnhlica a promover: o 
estabelecimento de ·um hospital para. mulheres e <Wiança.s tuberculosas 
na Villa de Caldas Novas, no Est:1.do de Goy11.z, a.brindo para tal fim o 
credito de 300:000$000. · 

Art. 2." Revogam~c as disposições cm.cont1·ario. 

O Sr. Ootavio Roch~ (pela urrlcm) rcque1· e ohtcm 
dispensa de impressão da rerlacç~o final do pi·ojecto n. 624: A., <le 
i920, afim do ser immediatamente voúvfa. 

E' lida e, sem' observações,'.tpprovada a segDinte 

Rcdacçü.o fi.nn l do 7irojcclu n. 6~?4, d~ 191!01 •la Gamn:ra do.~ 
·Deputados, que abre ci·eclito 1.ial'a. a r.1·cn.~iin dl!· 11.m /i.o~pitaf. em l'illa 
rle Calda$ Nova~, Goya:::'. 

O Congresso Nacioolll rcsol vc : 

Art. Lº E' autorir..ado Presidente dn. Republica a promovei· o 
estabelecimento de um bos1lital para. mulheres e crianças tubercu
losas na Villa. de Ca.ldas-Novas, uo Esta.rio ile Govaz, :tbdndo para. 
tal fim o -credito de 300 ;000$000. · 

Art. 2,0 Revogam-se a~ disposiç<1e~ elll coutr·ario: 
_Sala das Commis~ões, li dezembro ·de 1920 - Rai1í Sti. :--PerJro 

Con·!a.-Prado T.ope.~ . 
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7.'lO 

O !Sr. Presidente - O projec~o vac ao Snoado. 
Acha-se sobre a. meza o seguinte 

REQUERIMENTO DE Ul.GENCIA 

N. 5 

Requeremos urgencia. para é\ votação tjo projccto u. HO A do 
i920, que se a.chá na ordem do dia. · 

Sala das Seõ:sões, em 3 de dezembro de 1920 - 1lodri7ur.:<t .\ta-
ehado·.-A.rthur CollarP.:s Aforeira. · 

· Appro\•ado. , { 

Votação à.o. projecto n. -140 h . de 1920, ma.ndaurlo entr~ll:u· ao 
Estado do Maranhão a quantia. de 895:2:2$7:i1, ouro, arrccada.d:i. 
pela. Alfandega de S. Lniz: com substitutivo da. Commis5~o d•! r~i
nanças (2& d.iscussilo). 

O Sr. Presidente -
0

A este projecto :i. Commissào de Fi
nanças effereceu o. seguinte substitutivo 

O Congresso Nacioual decreta. : 
Art. O Governo. Federal restituirá ao Estad•) do Maranll[LO a qu1111-

tia. de 8i3: 507$873, papel, saldo da. <]uaotfri de 895:272$7:H, ouro, 
correspondentes a taxa de 2 °/0 , ouro. cobrados pela. alrunílef!,'a "º·" 
a.nno~ . de 1:909 a i915, . afim de ser exclus:vamente arplica 1a. n:1 
construcçã.o do porto de ·são Luiz. contractario nos termos dv d(lc1·cto 
11~ :!.3.270, de 6 de ooveinbro de i918, abriQdo o necessa.rio r~rcdito. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposit;ões em contl'.ario. 
Vou snbmettcr a votos o substitutivo. 
Approvados suct:e~siva.mente em .2ª discussã.o .,os artigos 1" ~" ri.o 

l'eferi:lo .substitutivo da. Commissã.o de Finanças fiMndo prejudicado 
o projecto primitivo. 

O Sr~ Presidente -- O substituti\'O para. a 3" disc11!'\.'>:10. 

O Sr. Rodrigues l\r.Ia.chado (pela orrir.m) rP.q1icr o 
obtero dispensa d.e iiJte.stido para o pl."ojedo n. 140 A rle i Cl:!(I, ll~u
ra.r na ordem do dia da. ses,;ão seguinte. 

() Sr. Presidente - Acha-se sobre á ~Ie:;a o .;1·~uinl1 • 

R"EQUEl\Dll':NTO DE . Ur.GEXCtA 

N. ,j, 

Requeiro prefnrencia p:i.1•a. o projecto n . 3ô0 C, 1lc 1920 • .;~.!mi 
a.viaç.ão. e, uma vez approva~o o mesmo, a dispensa. de impte~~~o 
de suit redacção fi n:i.l, para .:i ue_ seja esta logo vot~ da. 

Sala. das. sessões, em <l: àe dezembro de i 920 - :\f!111ricfo rftt 
Lacerda. 

Approvado. 
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• 
SESSÃO EM 6 DE DEZEMBRO DE 1920 · 78i 

Votação do projecto n. :rno·c, olo 19.20, regulando o 'ser viço de 
a.viação (3" disi!US3l0). 

Approvado em 3" d.iscussã.o e envia.do á Co~unissil.o de ReJa.cçã.o o 
seguinte 

l'R01ECTO 

~. 3so e - rn20 
·o Congeesso Na.ciõnal decreta.: 
Art. ! . º O ·serviço de a \'iaçlo é consiriorado uma. espe-::ia.lida.de, 

• sendo torlo o pes:;oal que nelle serve classifica.do, p·ll'a. quaesquer van
tagens regulamentares, como arregimentado ou e!llbill·cado em navio 
prompto, - . · · 

Art. 2. e> 0; aviadores-e observ.ado1·es contar~o pelo dobro. pa-ra 
o é!feito <la reform i, o tP.mpo de serviço de aviação~ . 

Art.. 3. 0 Aos aviadoi·es 11avaes ·serJ.o contados com<> diás de via
gens em navio' de guerra com r.Oacbínas em movimento, os dias em .. 
oue voa.rcm, desde que o vôo ~ei~. pelo menos: de 2 > minut-Os. 
• Art. 4. º Os otliciaes, pilotos e· ob!iervadores ser~o obr-igados a. 
servil', pelo menos, qua.tro annos de aviaç10, só podendo voluntaria- · 
mente d~fü1. ser afastados, passando pa ra a reserva afim de se dedi-
carem ár aviação civil ou industrias correra.tas. · 

Art. 5.() O serviÇo ·de avia.ç~o collstit11c merecimento parà. o 
aceesso na hierarcbia. militar, uma vez prceachldas as outl'as exlgen-
cias l~gaes. · · 

Art.0 6. As vantagen.'> pecunia.rias que :i.ctu:i.lmcnte percebem os 
que servem ern aviação slo mantidas, subitituida:; as diarias por uma · 
gratificação me~sal equivalcµte a 30 dias da. actual di lria.. . 

. · Paragrapbo .unico. As p :·aças que servem em avia~i.o terá.o uma 
dia.ria e'quivalente á. dous te1·ços- da. q11e p3rc:ihcm o~ ofliciaes _ 

_ Art. 7. 0 Os cabos.-e solda.dos serJ.o promovidos a. 3° sargento e os 
sargentos á graduação immejiltamcntc superior, desde quo tiverem 
obtí:io o breuet militar. OS piloto~ brevet.atlos poderJ.o ssr, logo 
depois, promovidos e de se:s e ·n seis meies 5. gra.duaç1o superioP, por 
proposta. de seus chefe~ hiera.rchico3. 

Art. 8.0 O sero;iço de a.via;~lo sup?rirá. a. condiç'i.o de tempo de 
flotilha do Amazona,,, ou :\fatte>. GL'OS$0 e s'et-viço fór~ da. séde; e a. ex:i
gencia. de um d ·>S cursos d~ escolas prolissionaes, ne~essarias á pro
moção na. Marinba de Guerra. · · 

Art. 9.0 Aos avia.dores militares é permittido tc-a.balha.r na 
a.viação civil e industrias cor1·0latas. sujeitos á l~i que regula. a passa.~ 
gem para. a. reserva.. quanto aos officía.es de Marinlla, contanio porém 
todo o tempo. de serviço. Aos ª'ia•i_gres rlo Exercito idaatic.i per
missão. poderá ser concedida, Jicando~consídarados em disponibi.lida.de 
e com direito ao soldo de sua -patente · e coatagem de tempo de ser~ 
viço. \ . . .. . ·· · 

· Para.grapho unico. O Governo será juiz da ·oppo·rtunidada d6 
permissão, conforme as oxigencias do serv~.~o de aviação militar. 

Art •. ! O. Revogam-se as clispcsi~ões etn contral'io. 
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' 7S2 .ANNAES DA c·A!lfARÁ 

O Sr. Ma.uri.cio de La.cerda (pela ordem)-l'equer 
e obtem dispensa. de impressão da re:Ia.cção tiual do projecta 
u. 360-D de :1.920 afim de sei." immediatamente votado.. 

E' lida. e, sem observ~ões, a.pprovada. a sei;uintc 

REJ)A.CÇÃO 

N. 360 _:::· ::1.92\Í 

R~d~oQão fi:nal llo projeoto ti. 360, de ·19.20, •1u1 N;gu,la () ser1Jiço 
. · de aviação . 

O Congresso .i\atio-nal deer·etu: 

Arl.. 1.ti O serviço de aviação é tonsiderado uma. espe
cialidade, sendo todo o pessoal que uelle serve classificado,. 
para · quaesquer vantagens regulamentares, como a.rregimen
La-do cm .embaDeado. em navio Pl'ünipto. 

· Art: .2." Os aviadores e observadorns contarão pelo dobro 
para o effeito da reforma, o tempo de servico · de aviação . 

.A.rt. -3." Aos aviadores llavaes serão <!ontados como dias 
de '\-iagens ·em navio de guerra, com rnac.hinas em movimento, 
os ·.dois em ·qtJ.e voarennt, desde que o vôo ~eja, pelo menDs, de 
20- minutos. 

Art. 4.Q Os officiaes; pilotos e observooores serão· obri
;gados a servir, pelo menos, quatro annos na aviação, s9 po
dendo voluntariamente della ser afastados, passando para a 
reserva, afim de se dedicarem 'á aviação civil ou· industrias 
correlatas. · 

A.rt. i5." O serviço d-e aviacão ccmstitue merecimento para 
- o aceesso na hierarchia. militar, urna vez preenchidas as ou-

. tras exigen~ias legaes. · ·· 
· Art. 6.0 As vantagens pecuniarias, ,qlie. a~tualroente ;i)er

cebem os :que servem em avia.-:.ão, são mantidas, substitui<làs as 
.dial'ias por uma gratificação mensal equiv_alente a 30 dias da 
actual diaria. · 

Paragrapho unico. As praças que ser·vem em aviação 
terão uma diaria equivalente a doµs teroo-s da que Qercehem 
os officiaes. 

Art. 7.º Os cabos e soldados -serão prome>vidos a 3., sa1·
gento e os sargentos á graduação immediatamente superior, 
desde que tiverem obtido o brevet militar. Os :pilotos breveta
dos ·poderão' ser, lo.go dei:iois, promovidos e· de seis em seis 
mezes á. gradua.cão superior, .por .proposta de seus ohefes hie·· 
rarchieos. # . 

Art. S.0 O serviço de aviação suppl'irá a condi-0ão de 
t emp_o de flotil_ha d<? Amazonas ou :Matto Grosso e ~ervjg~ f~ra 
.da sede e a .ex1genc1a de um dos ·cursos ·das eseols:s prof1ss10-
naes, n~cessarias à pr.mooção na Marinha de Guerra· . 

. A'rt. 9.0 Aos aviadores· militares é p.e-::-mittido trabalhar Ila. 
aviapão civil e industrias correlatas, sujeitos á lei que regula 
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SESS~O li:M 6 DE DEZEMBRO DE 1920 783. 

a passagem pa.r~-t a rêserva, qu·anto aos· offíciaes de Marinha, 
<:ontando, µorém. todo o tempo de seyviço. Aos aviadores do 
Exercito identica permissão po-dcrá "ser concedida, fioando 
considerndo·$ cru disponíbilklade e com. direito ao soldo de sua 
patente e contagem de tempo de serv1ç<{I. 

Paragrapho unico. O G'o·,·erno serâ juiz da. opportuni
•J.1.de de per-missão, conforme as e::-::igencias do servico de avia-
<Jão militar. · · 

Art. ~O.· Revogam-se as disposit;õea em contrario . 
Sala das Commis~ões, 6 de dezembro de 1920. - Castro 

Rebello. -. P·rado ·Lopes. - Raul Sd. 

Continuação da. ;.·atação do projecto u. :589 A, u0 1. 920, do Se
na.do, estabelecendo as condições a que se devem suàmf?tter os es_
trangeiros residentes no Brasil para o fim de obterem o titulo de n:i.
turalização; com parecer da ·commissàc.l rle Constituição e Justiça. 80-
bre as emendas (emenda n. 3 e segu1ntes) (2:.. d~scnssaó). 

O Sr. Presiden'te- Vou submcttcr :t ·votos n. sc.~·uinl.~ 
emenda. cuja votação fiCOn ÍntetTOinpida !);,). SCSS:Í.O do dia "!! do COL'-
rente : ' -

.E!IU:;:rnA 

N, 3 

Ao art. 2".....:... Supprima.-s~ a. lettra. a.-Afüuricio d1.: üic.:;h.la. 
Rejeita.da.. . · 
Rejeita.<las successiva.mente as emendas ns. 11., ii, 6, 7 e 8. 

O Sr. Paulo de :F.ron1;in·-(Pelrz oi·dem) .r·equ~r a 
verificação da v ota.çao. 

Procedendo-se ã. verifil!a.ção <Ie vot<1.çã.o, reconbece-se terem vo-
tado a. favor nove Srs. _.Deputados e contra 10!; total HO. 

O Sr. Presiden-te- A emenda n. 8 foi rejeitada. 

R.ejeita.da~ successi.va.mento as emca.:ias ns. 9. iO, H, 12 e l~~ 
Approvada. a. seguinte. emea:da substitntiya. da Commissào dt' 

Con~ituiçã.o e Justic;.a. : 

EiIBNDA sur.S'flTUTlV A 

O Congt•esso Nacional decreto. : 

Art. L 0 A prova de nacionalidaJc adqukida por fÕrça. do :fü. 
posto no n • . 5 do a1't . 69' da Constituiçfi.o da RepubliL\•t.- que COfüi
dera cidadã.<>s bra.sileii·os os estrangeiros que possuircm bens immovefa 
no. Brasil e forem cas:i.dos com brasileiras ou tiverem fllhos bt·asileiros, 
comtanto que resida.m no Br:lSiI. salvo se m~nifcstarenl a intenr,ão de 
não mudar de nacionalidade, - será teita por tifülo declarator"ií> ex
pedido p0lo Ministerio da. .Justiça e Negocios Tnteriol'es. mediante re-
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querimento do inte1·essa<lo com a fir111a reco.ollecida, ou P;Ot' p1·ocu~ 
rador legalmente constituíd\· 

Art. 2.º Para que seja. expedído o titulo declera.torio deverá o 
estrangeiro provar : 

a} que reside no Bt·i.sil ha mais de cinco annos; 
· b) que não manifestou intençã.o de conserva.1· a. sua nacionaliJade; 

e) que é casado com brasileira, com quem convive honesta.roente 
ou àe que~ depois dessa convívencia, e:sti legaimeote separado, ou 
que tem filho brasileiro lef!itimo ou recouheci·lo; 

d) que ê legitimo po~uidor de bens immoveis no Brasil qm1 pres
tam para habitação ou para estabclecimeute agrícola, commercial 
011 inúustrial., · · · · 

At·t. 3.º Expedido o titulo dec!aratot'ÍD, a m11d2.n\.a de naciona.li
dade cou5i::Jet«1-se etfectuada desde ·a data. <la. entrada do requeri
mento inicial em termos regulares, no Ministerio da. Justir;.a. e Nego
cios Iotel'iores ou a. Secretaria do Governo do Estado, em que tenha 
o reqnercmte sua residencia.. 

Art. 4~ º Quando perante os juizes •·ita.licios da Unfüo ou dos· fü;
tados, for coni;iderado orasilei!'o naturalíza:fo. nos termos do n. 5 do 
referido art. 60, o estrangeiro que, <lir'ectarnente haja. feito abi a. 
pr0va. do:; reqnesitos constitucíon:i.es o juiz, que 1•econhece1· eBsa q1la.li
da.de é obrigado $Ob pBn!l. de rcsponsabilí·.i:ul~ criminal, a. fa.ze ,· imme· 

·dia.tamente, coromtmicaçác de seu despacho ao :\Iinistro 1la Justiça.•} 
~egocios I.nterioL'es, juntando, por certidã.;J, o iuteit'O teôr dos segnin-
tes docuwenlos: . 

a) petição . requerimento on 4ua.lqtter e,;ct·ipto, cm t\Ul" o c:;tt·an
geiro haja. solicita.do re~onb.ocimcnto .rlaqueUa qualid~ 'l~; 

b) provas, que, da· exb-tencia. da.quelfes requisito~. haja protluziJo 
ero juizo. 
• Art. 5. º Etu Lodo~ os caso:; <le ;:a.turali~J.ç.:i.o sera inã.isp en;,;i.~·el tt. 

prova de resirlencia. no Bra.~il. 
Art. 6°. Revogam-se as disposiçõe~ em contra.rio. · 

Approvadas succes5iva.mente a.s seguintes: 
. 

Sub .. emendas ã eme]uk substitutiva 

A.o art. 4°, depois da.s pa.la.vras - da União ou dos Es~arlos -
a.ccrescentem-se as seguintes; 

Ém qualquer p1•ooosso, incidentemente, o.mais como está. 

Ao mesmo ai.-t. ~-. na lettra. a, em vez de- soli~ta·io- diga-se; 
invoca.do. · · · 
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O Sr. Presidente - O projecto n. 589 A, de :1920 passa 
á. 3"' discus.são. 

VGtaç.ão do projecto n. 575 A, de 1.920, aútorizando a abrir o 
credito de 4i : 8005. para. construcção de uma linha telegra phico 
entre Piedade e Sorocaba.; com substitutivo da. Commissã.o de Fi-
11a.n~s ( :1.."' discussão). 

Approvado em 1ª discussão o seguinte projecto: 

N. 575 A - 1920 

O Congres~o Nacional decreta.: 

Art. 1.º Fica. o Presidente da Republica autórizade a abrjr ao 
l\linisterio da. Viaçã.o e Obras Publicas o credito de 41 :800$ para a. 
construeçã.o de uma. linha telegraphica, a cargo da Hepn.rtiçã.o Geral 
d.os Telegraphos, ligando a. cidade da. Piedade á de Sorocaba., no 
Estado de S. Pa.nlo •. 

Art. 2." Revoga.m~se as disposições em contra.rio. 

O Sr. Presidente- O projecto passa á. 2" disc.ussã.o, 

O Sr. Ferreira Braga. {pela ordem) requer . ~ obtem 
dispensa de intersticio para o p1·ojecto n. 57;; A, dei lil20, figurar na. 
ordem do dia. da. sessão seguinte. 

Votação do projecto n. 631. de :1920, abrindo o credito especial 
de i3:083S333, parapaga.meuto a Randolpho Cc>Uto (2" discussão) . 

Appro\'ados successivamente em 2" discussão os seguintes arti
gos do 

Pl\OJECTO 

N. 631 - 1.920 

O Congresso Nacional decreta: . 

Art. f.O Fica. o Presidente da. Republica autorizado a. abrir, pelo 
Ministerio da Fazenda, o credito especial de 13:0838333, que se 
destina a pagar os vencimentos de Ra.ndolpho Couto, dei de jan~iro 
de ·191.6 a 2 de setembro de :l9fi, na qualidade da encarrega.do do 
2º Posto Fiscal do Acre, extincto em obsen·anc_ia. i lei n. "3.089, de 8 
de janeiro de 1916. O Tbesouro farà o descont? do~ impostos devidos. 

Art. 2.t> l}evogam-se as disposições em contrario. 

O Sr. President.e - O projecto passa. á 3ª discussão. 

O Sr. Rodrigues Mach~do (pela ordr.:m)-reqaer 
e obttim dispensa de iotersLicio para o prOJCCto n. 63:l de :1920 figurar 
ua ordem do dia da :::essão seguinte. 

C. -V('l. X1TT so 
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Votação no pt"'ojecto n. 632, de i920, abrindo o credito especial 
de 25:454~223, ou.ro para pagamento a.o Lloyd Rea.1 IIolla.ndez (2 .. dis
cussão). 

ApproV'ados successirrn.mente em 2"' discussli.o 03 reguintes arti 
gos do 

Pl\O.TllCTO 

N. ô32-i920 

O Conjt.esso Nacional decreta•: 

. Art. :1. ° Fica o Presiaente da Republica. autorizado a. abrir 1 pelo 
!llinisterio da Fazenda, o credito especial de 2ô: 4.54$223, ouro, que se 
destina a saldar a divida do Thesouro com o Lloyd Real 'follandez, 
importa.nela de passagens fornecidas, em Amsterdam, a. brasileiros no 
começ.o da guerra européa, durante os mezes de setembro, novembro 
e dezembro de 1.9i1.1:. · 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 

O Sr. Presidente - O projecto passa á 3ª discussã.o. 

O Sr. Juven.a.l La.DJ.a.rtine (pel~ ordem) requer e 
obtem dispensa de iotersticio para o projecto n. 632, de 1. 92.0, figurar 
iia ordelli do dia da sessão seguinte. · _ 

Votação do projecto .n. 633, de i920, a.brindo o credi to especial 
de 2.000:0008. para pagamento de subvenções devidas pela constru~ 
cção de estradas de rodagem (2" discussd.o). . 
. Approva.dos successivamente em 2"' discas.são os seguintes·arti-

gos do 

PlWJECro 

N. 633 - :1920 

O Congresso Nacional resolve: 

, Art . :t.• E' o Poiler Executivo autorizado a abrir, pelo Minister io 
da. . Agricultura, Industria. e Commercio, o credito especial da 
2.0C>O.:OOOS {dous mil conto.s de réis), destina.do ao pagamento de 
subvênções devidas pela construcção de estradas de rodagem, feitas 
de aecôrdo. com o dispostO no. art. 97, .n. VII, da lei n. 3. 574, de 7 
de janeiro. de i9:1.9, e no art. 28, n. V, dci. lei n. 3.99:1, de 5 de ja-
neiro de 1920. . . 

Art. 2.g_ Ficam revogadas as disposições em contra.rio. 

·O Sr. l?reSideiite - O projecfo passa á. 3.i. discussi o. 
Vota'(ão do prcijecto u; 634, de i920, abrindo o creditei especia., 

de 4': ()651;4.00, para pagamento a. Guilherme Pereira de l\fesquital 
Oscar Jorge Pereira e Miguel Souto Mariath (2(1.~isouiSão). · 
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Approvados successivamente em 2" discuss1o os seguintes ar
tigos do 

PROlECTO 

N·. 634 - 1920 

O congresso Nacional decreta: 

Art.' :!..º Fica o Poder Executivo autoriza.do a abrir, pelo fl'finis-o 
terio da Guerra, o credito especial de it:065$4'00 para pagamento de 
import:i.ncia a que teem direito, de differença de venciri1êritos entre 
os postos de 2° e iº tenentes, não abonada. em 19·19, aos :1°' tenentes 
da. 2" !inha. Guilberme Pereira de Mesquita, .0soa.r Jorge Pereira.' 
Cabral e Miguel Sonto Ma.riath; os dot1s primeiros, ajudantes de ordens 
do chefe do Departamento da mesma linha. e d t1ltimo a.uxiliar do 
referido Departamento. \ 

Ar't, 2° Revogam-se ás disposições em contrario. 

o Sr. Presiden-te - O projecto passa a. 3~ discÜssão. 

Votação do projecto n. 234 A. de 1920, despendendo atfd50:000$ 
com a. construcrção de linhas telegraphica.s de Ferros a estação de 
Escura e de Ferros a S. Domingos do Rio do Peixe; com parecer fa
voravel da Corçmissã.o de Obras Publicas e substitutivo da de Finanças 
(:1 a díscusSão.) 

Approvado 'em i" discussão o seguinte 

Pll.UlECTO 

N. 234-A - !920 

O Congresso Nacional resolve: 

. Art. i.0 E' o Governo .autoriza.do a mandar constrâir linhas tele
graphicas de Ferros á estação de Escura., na Estra.dà de Ferro Victoria. 
a Minas, e de Forros a. S. Domingos do Rio do Peixe, municipío de 
Conceiça.o do Serro. · 

Art. 2.0 Para este fim despen,derá. o Governo ã.té i50:000SOOO. 

Art. 3. 0 Revogam-se ás disposições em contra.rio. 

O Sr. Prasident.e - O projccto passa á 2" discussão. 

O Sr. A.lbertino Drum.m.ond (pela ordem) - requel' 
e obtem dispensa de iotersLicio pa.ra o projecto n. 234 A de !920, 
figurar na Ol'Jem do dia da se:;são sGguinte. 

Votação do projecto n. :!.86 :\.. de :l920, tranforindo ao Estado 
de Minas Geraes. media.nte accõrdo, a. material de;tinado_ á. mú·ega
çã.o do S. Francisco, com parecer favoravel da. Commissão de ' Fj-
nanças {ia. díscussã.o) ; · · 
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A pprovado em i & ,diseussão o seguinte 

Pnon:ao 

N. 286 A _;_ í920 

O Congresso Nacional re;;olvc : 
Art. i'l.. Fica autoi-.ízado o Governo Federa.! n tl'ansfe1·ir ao Esta.do 

de Minas, medfantc accôrrlo com o re;oectivo G•>vem:>, o rriated al 
existonte no r io S. Francisco e destinado a rnwegaçJ.o desso rio , re
salva.dos os direito\. de .terceiro. 

Art. 2°. Revoga.m-se ns disposições em coutrario. 

O Sr. P.residen-te-0 projecto passa a 2 .. discns..<:;ão. , 

O Sr. Juvena.l'La.m.ar.tine (pcltt o}·('lem) - íleqacr 
e obtoin dispensa de inter:>ricro para o projecto n. 286 A. de HHO, 
tlgurar na ordem do dia da scs~ão sc.~uinte. . 

Votaç~o do pro.iecto n . 3J TA. 11e 19~0, autor iza.nd a cr3açã<> 
. do ,!:-3.rgo de a.lmoxarifc d.;;; Cot·rcios de ~li nas; com pa1•ecor conteario 

··':·Coromíss.lo do Finanças (!"' diseussã.'.>)í 
Rejeitado em 1~ dísens.~o o seguinte 

X. 3:1.7 :\-i9~ú 

.\O Congrc~o Nacional re::;ol\·c = 

Artigo nnico. O Go,·orno fica autorizado a. cr car o cargo de almo-. 
xa.rife da Administração dos Correios d~ ~Unas, com o vencimento de 
seis contos a.onua.es , <lireítos e deverc~ já coroprchendidos no r egula

. mento em vi~r ; revogadas es díspo=--i<;rics cm contt•arío. 
Votação -ilo pt"ojecto n. ~70 .\, de 1 \l.20,. autor izando a abril· o cre

cl ilo <ic 27::1·10$, pa ra. a co:1strucçlo de uma linha. telegraphica. entre 
Xiririca e Ypirang:i ; com :'ub,;tituth'o da Gammbsã.o de Fina.nc:a:::, 
( i" dl:;CUS.'5âo) ; 

Approv:ufo cm 1" <iis~us.<io 1> :-;egu int1~ 

.PilOJ ec·r,1 

':\. SiO A.- 1 fl.2u 

u C:ougr~"'º Nacional dec1·cta: 
Artigo unico. Fica o Poiei• ExecuLivu 3lltúl'izu.'lo a ubrü· o Ctl!~ 

dito de 27: :1.405, para a coustrucção do nm:i. linha d" Tclcgra.pho N~~· 
cional. d estinada a. li!!ar :i e.id;~•le ~e Xiri 11ic '\ n <le Ypiran,z:• .. n l') E~· 
tado de S. Pau\o • . 
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O Sr. F'residen-te - O projecto passa. ã 2~ discussão. 

O Sr. Ferreira. Braga (Pela ordem)-Requer e 
obtem dispensa. de inter:>Lfoio para o projccto n. 570 A de :1920, figu~ 
~.Ir na ordem do dia d:i sessã.o seguinte. 

Votaçã.o do projecto n. i15 A, da f920, considerat1do tclegra.
pbiStas de 5"' classe as adjunta,; da Repartição Geral dos Telegrapbos, 
com ma.is de 15 armos de offecti vo serviço; com pa1·eccr contL·ario da 
Comruissã.o de Finanças ( l" discns:;ão); · · 

O Sr. Paul.o de Fron:tin n - Sr. Presidente, o pro
jecto n. 1i5 A, àe 1920, considera telegra.phista.s de 5• classe as 
adjuntas da Reparti~ão Geral dos Telegraphos, coin mais de ia annos 
de eft'ectivo exercicio. ~ 

Este projecto não te\'e a felicidade de obter parecer fa.voravel da 
honrada Commissão de Finanças. Creio, pOL'óm, que a illustre Com
missão foi de um rigor exce$$ivo ao tomat· conhecimento do refel'ido 
projecto. · 

Em verdade, Sr. Pi·esidente, as adjuntas da Repartição Geral 
dos Telegraphos, que contam .u; aonos de elfectivo exercicio.. teem 
todos os requisitos re(iulament.ares, para que possam ser .consideradas 
como telegl'aphistas ae 5ª classe. 

Aioda mesmo que necessidade houvessa de apresenta.l' alguma,s 
emendas ou modifica.ÇõeS ao projecto. no-decurso da discussao, mais 
equitativp se nos à presenta.ria. um parecer favoravel. a.fim de que, na 
segunda discussão, se corrigisse qualquer dcfeit.o po:;sivel no projecto ~· 
A rejeição absolut.a. do projecto, como estabelece o parecer, não é 
justa. · · / . 

Eu solicita.ria a. opinião -do illustre Relator da CommiSsã.o de Fi~ 
nanças. A exemplo do que se tem feito com respeito a. outl.'os pro
jectos, poderia S. Ex. permittir a passagem de:rte. em primeira. dis
cussão, de modo que o assumpto fosse completamente estuda do, ga
rantindo ás a.djunta.s da Repartição Geral dos Tcl3gr·apbos sua justa. 
preteaçã.o. Por 1>utro la.do, seria. possível escoi1nar dos termos do 
projecto quaesquer ioconvenientes que delles podes;em advir. 

Porqne nao vejo, 'lo recinto, o illustre relator, ')uso pedir a Ca.
mara. seu voto favoravel para o projecto, ora em primeira. discllSSã.O. 
(.Muito bem.) . , 

O ·Sr. Sampaio Correia - Sr. Presidente, penso 
que a Commissão de Finanças não fará. questão de que o projecto 
seja. a.pprova.do nest~ primeiro turno regimental, reservando-se o di-
reito de fazer novo estudo, em segunda. discussa.o. · 

O projecto foi todo l>aseado em informações fornecidas pelo go
verno, infol.'mações, aliá.s, que pedi fossem transcriptas na publicação 
o!flcial~ o que, supponbo, não aconteceu. 

--
( ') Não foi revisto pelo orador. 
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;\pprovado cm 1" discu~sr~o o seguinte 

l'I\01ECTO 

N. 1:1.5 A -: 1.920 

O, Congresso Nacional cecreta: 

Art. • 1. • As actuaes adjuntas da. R epartiçã.o Geral dos Telegrapbos 
serão consideradas, para todos os etreitos, telegrapbistas de 5ª classe, 
uma vez que contém mais de i5 annos de effectivo serviço. 

Art. 2." Serão applicaveis ás mesmas telegraphista.s os mesmos 
·dispositivos regulamentares concernentes ás de 4ª classe. . _ 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 

O Sr. Presidente - O projecto passr. á. 24. discussão. 
Votação do projecto 11 . 257 A, de 1.920, elevando á. 2 .. classe a. 

·Agencia Postal de Ja.quaritinga.; com parecer contrario da. Commissão 
de Finanças (1.ª discassão); 

Rejeit~do em 1. ª discussão o seguinte 

PROJECTO 

N. 257 A - :1.920 

· O Congresso Nacional resolve: 

Artigo uuico. Fica elevada. á. 2" classe a Agencia Postal de Ja
quara.tinga, no Estado de S. Paulo; revogam-se as disposições em 
contrario. ' · 

o Votação da emenda do Senado ao projecto n. 204-, de :1.920, da. 
Cama.rat abrindo o credito supplemenrar d~ 352;000S á. verb{l 3"' do 
orçamento vigente do Ministerio da. Via.ça.o e Obras Publicas; com pa
recer da. Commissão de Finanças favoravel á referida emenda (vide 
projecto n. 204. B, de l920) (discussão unica). 

Approvada. em discussão unica a seguinte 

EME'.mA DO SENADO 

Ao art. :1..0 Depois das palavras - por s~b-consignação: 

Substit~a-se a. redacção pela seguinte: 
Districtos Telegrapbicos - Ma.tedal - linh:i.s e estações: 
Alugueis de casas, etc. H\0:000$000. 
Material com formulas impressas, 1.50 :000$000. 
Transporte do pessoal : 

Material, 25:000$000. 
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Ajudas de custo e vantagens regulamentares: 

Substituições e vantagen·s dos arts. 423, 426, 427 e 428 do regu
melanto, 27:000SOOO. 

O Sr. Presidente - O projecto vae á. Commissã.o de 
Redacção. • 

Vota.çã.o do projecto n. 582. de :1.920, a.brindo o credito especial 
de~ :2765343, para paga.mentq a. Manoel Quirino Jorge e · Americo Jo
sé Ordano (2" diseussã.O). 

Approvados successivamente em 2a. discu!;iSã.o es seuintes ar
tigós do 

PRÇ)JEGTO 

N. 582 - i920 

O Congresso Nacional decreta.: 

Art. 1. 0 E' o Poder Executivo antoriza.c)o a abrir, pelo l\'~njs~erio 
da Guerra. e credito especié!-1 ôe 3:276~34.3, para paga.lllenoto · da. gra
tificação que compete os funcionarios do extincto Arsenal de Guerra de 
l\fatto Grosso, chefe de secção Manoel Quiriao Jorga e mestre Americo 
José Ordino, a. contar da data em que cessóu a. disponibilidade em que 
se achavam, até 3i de dezembro vindouro. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em .contrario. 

O Sr. P.residen~ - O projecto passa á. 3"' discussão. 

Votaçio·· ao projecto n. 597, de !920, abrindo o credito especial 
de 1: 277Si36,para. pa9.amento de differença de gratificação a Eduardo 
Francisco dos Santos l2ª discução). · 

·. Approvados succeSsivamente em 2ª discuçã.o os seguintes ar
tigos do 

.PROJESTO 

N. 597- i920 

O Congreso Nacional decreta.: 

Art. L 0 E' autorizado o poder Executivo a abri+, pelo Ministeri~ da 
Fazenda., um credito especial dei :2i7Si3ô, para pagalllento de di!le· 
rcnças ·de gratificação devidas a·o fiel de armazem, extincto, da. alfan
dega da cidade do Rio Graude, Estado do Rio Grande 
do Sul, Eduardo Francisco dos Santo:, e relativos aos ·exercioios de 
i9i6 a i9i8. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario~ 

O Sr. Presidente - O projecto passa. á 3• discussão. 
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Votação do projecto n. 5S6 A, de i.920, consideranjo de lttili1a.
de publica o Club. de Regatas do Ffa.mengo; com parecer da Com
missão de Constituição e Jastiça (:1ª discussáo). . 

Approvado ?m 1"' di<>cussã.o o seguinte 

PROJECTt) 

N. aSG A-1920 

O Congresso Naeioual resolve ; 

t 

Art. iº. Fica considerado de utilidade publica o Club de Hega-
ta.s do Flamengo. · 

Art. ~. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 

O Sr. Pret!liden;te- O projecto passa á. 2" discussão~ 

O Sr. Juvena.l La..tn.a.rtine- (Pela ordem) requer . 
e obtem dispensa de inter51.icio para. o projecto n. 586 A de i920 
ngura.r na ordem do dia. da. sessao &eguiote. 

Votação do projecto n. 63ô, de :1.920, autorizando a abrir con· 
curi•encia publica pa.ra o estabelecimento de urna. linha de· viação 
maritima. etitre o Rio de Janeiro e Nitheroy; com substitutivo das 
Commissi!es de Obras Publicas e de Finanças); (1 .. oiscussã.o). 

Approvado em f" díscussão o segumte 

PROJECTO 

N. 636-1920 

O Congresso Nacional decreta : 

1°, fica o Poder Executivo autorizado a abL"ir conct1rrencia pu
blica para o estabelecimento da uma linha de viação maritima. en
tre o Rio de Janeiro e Nitheroy·; 

2º, nas bases que forem ex:pédiüa.s para ~sa concurrencia. o Go
veroo exigirá.: 

. r . \. 

a) que as embarcações sejam Jos typos mais wodernos e que · 
offereça. aos passageiros todo o conforto e segurança., e que -possam 
fa...er o percurso entre Rio e :'iitheroy ern doze mirmtos, no ma.xi.mo; 

b} que para o serviço de cargas sejam empregadas emba1·cações 
que nã.o conduzam sinão as bagagens dos viajantes; 

e) que sejam estabeleddas no serviço de passageiros duas clas
ses : 1 ª e 2•, respectivamente aos preços de S300 e $200, facultando 
se ao passageiro viajar na classe que preferir e nunca. como se far. 
actualment.e; . 
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d) que em cada. emba.rcaçio, !la.ia um mestre, e um _agente, o 
primeiro cuidando da. parte nautica e o segundo da fiscalização do 
trafego e de sua respectiva. ordem; 

e) que cada _embarcação., di~ponha de um nnrnero de _cintos 
de salvaç:lo igual a.o da sua lotaçto de passage[ros, bem como 
do numero sufficiente de barcos de salvaçã.o que comporta o 
numero de passageiro::: que fôr estahelccídó e admittido em cada 
viagem; 

f) a. tripub~.ão deveL·á. ser de tantos roarin3eíros quantos forem 
os barcos de saha.Çã.o; · 

g) o Governo conceó•!rá a. quem l'ôr adjndicada a. conccsSão o;.; 
seguintes favores : 

i. 0 , direito de desapropriação pvr utilidade publica dCE 'terrenos 
que forem ne~essarios a.os estaleiros, pontes de atr:-acação, C.eposito de 
carvão, etc. _ 
- 2° , isençã.-o de direitos para todo o material destinado _á primeira 
iustallação; -

h) a concorrencia. será aberta pelo prazo de seis mezes, devendo 
ser simultaneamente publicados os editaes no Brasil e em tojos os 
paizes estra.ngetros on<Je a constrticção naval estiver desenvolvida. ou 
especializada; 

i) no ::aso de se~· feita a concessão a uma. empreza estrangeira. 
fica estabelecido que o pessoal .tieverá. ser composto pelo menos de 
75Y. de brasileiros, incluindo a directoria.; -

:i) o inte1·vallo de viagem de cinco ás vinte horas não poderá. 
ser superior a. vinte minutos, salrn para as cai•gas que podera ser de 
3/ 4- viagens dia.rias. · 

k) o fiscal do Governo deverá residir em Nictberoy e ser substi-
tuido annualmentc. · · · . -

O Sr. Presidente-O projecto passa á. 2ª discussão. 
Votação do projecto n.-449 A, de i920, a11toriza.ndo a. promoção 

ao posto de segundos tenentes dos t~·es sub-ajudantes machinistas que 
não completaram o tempo exigido pela lei n . 3. 63i-, de 1910; com pa.· 
recer favoravel das Commis.sões de Marinha e Guerra e de Finan~ 
(1 a discussã.o}. 

Appr~vado em i.ª discussão o seguinte 

PllOJECTO 

N. 44~ A-1920 

O Congl'esso Nacional decr eta: 

· Art. i.° Fica o Presidente da. Republica autorizado a promover ao 
posto de 2º tonento a.judi1nte machinista os tres sub-ajud&ntes ma.chi· 
aistas que nuo completaram a.inda o tempo do seniço exigido pel~ lei 
n. 3.634, de :H de dezembro de :19:18. · 

l\rt. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario~ 
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o Sr. Presidente - O projecto passa. á 2ª discussão. 

V o Laça.o do pro jecto n. 328 A, de 1920, autoriz,1ndo o Governo a. 
despender 2oo:01JOS com a. const1·ucçâo Je uma estt·ada. de rodagem 
no Estado de Sergipe; com sub~titutivo da. Commissão de Finançãs (iª 
discussão). 

Approvaào em 1"' discussão o seguinte 

PROJECTO 

N. 328 A - i 9W 

O Con_gresso Nacional decreta: 
Art. 1.° Fica o Governo autorizado a. despender a quantia de 

200:000$, com a construcçã.o ,de uma estrada de rodagem, no Estado 
de Sergipe, partindo da cidade de ltabaianinha, na margem da Es--
trada de Ferl"o fimbó-Propriá, até á. ci<lade de Campos, do mesmo Es
ta.do, e limitropne do da. Babia., fazendo pa.ra isso as necessarias ope
ra.çóes de credito~ 

Art. 2.0 Revogam-se as dispos.ições em contrario. 

O Sr. Presidente - O projecto passa á. 2"' discussão. 

Vota~ã.o do projecto n. 539, de 1920, autorizando a abrir ocre-
dito espevial de 1: 5988275, para pas;-amento de pensão a O. Julia l\fa.r
tins; com parecer da Commissão de finanças. favorayel á. emenda 
para ser destacada e constituir projecto em separado, e ~ssim sub
mettida a seu exame (vide projecto n. 539 A., de :1920) (3" discussão) . 

O Sr. Presidente...:. Durante a disc~ssão desse projecto 
foi otferccida a seguinte 

Fica. o Presidente àa. Republica igualmente autorizado a abrir o 
credito de 50:000$. pa.ra proseguir o serviço de publicação, em volu
me, de todos os r.rabalhos relativos á. elaboração do Codigo Civil, ~e 
a.ccôrdo com .a lei n. 3.095, de i2 de janeiro de :19iô. - 17erissimo . 
de Melfo. 

Vou submetter a votos a emenda. , 
. Approvada a refel'ida emenlla do Sr. Verissirno de Meno·, para. 

ser destacada o coni.tituir projecto em separado. · 
Approvado em 3ª discus.sào e enviado á. Commissã.o de Reda.cçã.o o 

seguinte . 

Pl\OJECTO 

N. 539-1920 

O Coogresso Nacional resolve: 

Art. i. 0 Fica o Po,ler Executivo autoriza1io :i. a.brir, pelo ~finis
terio da. Justiça. e Negocies Interiores, o credito especia.l <le 1.:598$275, 
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SRSSÃO EM 6 DE DEZEMBRO DE 1920 79:; 

para. pa~amento ele pensão a D •• Tnlia Martins, no perio::lo de :1i d~ 
fevereiro a 31 de dczembl'o do correntn anno por ter fallecido seu 
marido; Jo~é Martins, guarda de 1 ª classe; em consequehcia. de desas~ 
tro, quando em exercieio das funcções do seu cargo. 

Art. 2.0 Revogam-se a.s dispo5ições em contrario. 

ó Sr. Mauricio de Lacerda (pela o!'dem) req!ler 
e obtem dispPnsa de impressã.J da. redacção finai do projecto numero 
539 B, de 1920, afim d~ ser immediatamente vota.da. 

E' lida e, sem observações, approvada a seguinte 

REDACÇÃO 

N. 539 B - 1920 

Redacção final do projecto n. 539, de 1920, que au.tori.:a a abrir o 
credito especial de 1.: 598S.f!7 5, para paaa-iriento ,le 1wnsão a 
D. lulia Martins. 

O Congl'esso Nacional resolve: •, 
·Art. L" Fica. o Poder Executivo autorizado a. ·abrir, pelo Minis

terio da Justiça e Negocios Interiore~, o credito especi:tl de i: 598S275, 
para pagamento de pensão a D. Julia 11.fartins, no periodo de H. de 
fevereiro a 3i de dezembro. do corrente anno, pol' tel' fallecido seu 
marido, José Martins, guarda civH de f& classe, em consequencia de 
des'!-s~re, qunndo em exercicio das funcções de seu cargo. .· 

Art. 2.º Revogam-se as di,posições em contrario . 
Sala das Com.missões, 6 de dezembro de 1920. - CastTO Rebello. 

- Pedro Conêa. - Raul Sá. 

o' Sr. Presidente - o projecto V:le :!:º Sena.do. 

Votação da. emenda. do Senado ao projecto n. 329 A, de 1919, 
da Camara dos Deputa.dos, sobre a. pt'eferencia dos inspectores que 
!>ervicam na. Commissio Rondon, para a nomeação na. Repartição 
Geral dos Telegraphos; com parecer contrario da Commissá.o de 
C~nstituiçã.o e Justiça e voto em separado do ::ir. Turiano Ca.mpello 
(vide projecto n . 601, de 19.20) (discu3são uni.~a). 

Rejeitada em discussão unica. a seguinte 

EMENDA DO SE~ADO . 

' 
O Congresso Nacional decreta: 

Artigo ublco. Nas vagas que se derem de inspectores rle quarta 
classe na Repar~ção Geral do.s Telegraphos, o Gov<>rno poderá apro
veitar, por n. crecimento, os inspecto re:s que bem servir:im por roais de 
c;:inco annos, na cc.r:1missão de linhas telegraphicas chefiadas pelo en
tão coronel Rondon; revogadas as disposiÇões em contrario. . .. . 
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796 _\NN.~E::> DA CAMAR.A 

O Sr. Paulo de Frontin {pela ordem) requ&L' á. \'eri
ficação da votaçã.o_ 

Procedendo-se á. verificação de votação, 'raconhece-s;e terem ~·o
ta.do a favor cinco Srs. Deputados ·e contra 48 : total 53. 

O St-. Presidente - Não ha numero. Deixo do mandar 
procederá chamada por se1· visivel a. falta de numero. 

Passa-se ás ma.terias em discussiio. 
3" discussão do projecto n. 572 B, de f920, considerando de uti

lidade publica o C!ub de Engenharia. no Rio de Janeiro, o Derby Club 
do Rio de Janeiro e a. Associação Tex.til. 

Encerra.da e adiada a. votação. 
Encerrada a 2" discus..;à.o dos arts. 1° e 2° do projecto n. 654, 

de :1920; abrindo o credito de 699:i75S332, supplementar ás verbas 
:17" e 20ª do art. 2º da. lei n. 3.9lH, de :l.920; ficando adiada a 
votação. · 

Discussão u nica. de parecer n. 45, de 1920, indeferindo o reque
rimento em qua Carlos Bittig pede relevação de prescripção para. pro~ 
pôr acçã.o contra o acto de sua. demissão. 

Encerrada e adiada a rotação. 
Discus~ão unica do parecer .. da Comwissão de Finanças sobre as 

emendas offerecidas em 3" discussão do projecto n. 374, de 1. 920, do 
Senado, regulando a repressão do anarebismo; com parecer das 
Commissões de Constit11içil.o e Justiça e de Finanças sobre as emendas 
apreseotada.s (vide projecto u. 374' A, de f920). 

Encerra.da e adiada a votação. 

O Sr. Presidente - Exgotadas as materias em discussão 
vou levantar ª' sessão designando pa·ra amanhã ~ seguint..e 

ORDE?l:I DO DIA 

Votação da emenda do .Senado ao prpjecto n. 329 A. de 
1!)Hl, da Camara -dos Deputado~, sobre a· preferencia d.os in
spect.ores que serviram na Commissão :R10ndon, para a no
meação na Repartição Geral dos Telegraphos; com parer~r 
contrario da Commissão de Corustit1ui{.;ão e Justiça. e voto em 
separado do Sr. ·ruriano CampeUo (vide pro,ieçto n. 601. ·de 
1920) (disc-.us:;ão ~ica); 

Votação do projecto n. 1329, de 192i0. (redaccão da 
emenda al)'provada e dP.>'.tacada do proj ect.o n. 510, de 1. 920•) , 
abrindo o credito de 2 :936·$, para paga.mento ao bacharel 
\Valdemar de Avellar Andrade e a Can<l'ido Venancio Pereira 
Peixoto {<li:;;c·ussão esp ecial); 

Votação do projecto n. 647, de· 1.920, estendendo ás 
pra~as da Armada os favores CO!llcedidos ás do Exercito pelo 
art.. 10 da lei n. 2. 5;5·6, de 18i 4; com parecer favorave da, 
Commissão de Finanças (2" discussão) ; 

Votaçã.o da.s etnendas do Senado ao projooto da Camara, 
n. 181, de 1.920, abrindo o credito de 100:000$, á :v:erba ao·. 
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SESSÃO EM Ô DE DEZEMBRO DE 1920 ~197 

do orcamento ·do l\Iinisterio da Ju1stiça e Negocios Interi·ores: 
Mm parecer favoravel da Commissão de Finanças (vide pro.:. 
j!'lcto n. 181 B, ele 1920) (discussão unica); 

Votação do projecto numero 1130 A, ·de 1920, creando o 
quadro de cirurgiões de-nListas na l\!arinlla Nacional: com pa
recer das Cornmissões de Marinha e Guerra e de Fiuancas 
sobre as emendas e sub-emenda da primeira dellas (vide pro
jecto n. 430 B, de 1:920) (3ª discussão); 

Votação do projecto n. 507, de 1920, autoriv.ando a. abrir · 
o credito de 2210· :0-00S para um emprestimo dcsti!nado á cons
trucção do quartel de 2~ Linha do Ex:err.ito, no Es.ta.do do 
Rio de Janeiro: com parecer contrario á emenda. apresentada 
e ewenda additiva da Commissão de Finamças (vide 'Project,o 
n. 507 A, de 1920) (3" discu.ssão); 

Votação do parecer n. 20, de 19:?0, irnd1eferindo a repre- ' 
.senf.ação da Sociedade· Anonyma Industrias Reunidas F. :Ma
tarar.zo e outras, pedindo restituição de imposto de consumo 
(discussão unica) ; 

Votaçã.o do projeeto n .. mo A, de 1920, autoriza,ndo ·es
tµdos de barragem e açndagem em zonas assoladas pela 
secca; com sub:;;l:itutivo da Commi.ssão de Obras Publicas e 
parecer favoravel da de Finanças ( 1 ª discussão) ; 

Votação do projecto n. 5·57 A, d e 1920, mandando reco
lher a uma caixa ~special metade do imp.osto sobre o sal. de 
oroceden.r;ia do Esta.do <lo Rio d~ Janeiro; com pa.recer favo
ra.vel da Commissão de Financas (P discussão); 

Votação do projecto n. 512 B. de 1920 .. cou:sideran do 
• <lc utilidade publica o Clul> de Eng·enharia do Rio de Janeiro. 

o Derby Club do Rio de ~Janeiro e a Associa~·ão Tex.til (3ª · 
oeidscussão) : 

Votaeão do ,pro,iec:to n. 651, de 1920, abI'indo o creditú 
de 6'99 :775$332, supplementa.r ás verbas 17~ e ;zo~ do art1, 2~ 
da lei n. 3. 991, de Hl20. (2" discussão) ; 

V·otacão do parecer n. ~ 5. de 1920. indeferindo o re
querimento em (]UP Carlos Bittig pede relevação de pre
\3C.ripção ·para propor accão c.ontra o aicfo ·de sua: derniss·ão 
\discussão 1inic~a); 

Votação do projeeto n. :JH . . de '19.20. <lo Senado. regu
lando a repres;;ão do an:llrchismo; eom parecer das Gonunis
~õ~s de Constituição r, Just1ii:a e de Fina.ricas sobre as emen
das apresentadas (vide projeclo n. 37.1 :.Ai. de 119~0) (3ª dis-
c~uss..1.o) : · 

Volaçãu do rcqn-erímento n. 79, de 1920, d.o Sr. i\lauricio 
de L.aee-rda, pedindo informaçõ~s sobre cc:meursos rle medicos 
da Saudc Publica; 

Yof.açãü do retiucrimcnt.(J n. ~o. de. rn20. '.io Sr. ~Iau
ricio ~k I,.;:m:-rcla. ~obr1' as instru1:r;õet: d<uial'l polô Governo ár:.t 
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A;N~L.\ES DA GAMAR..\; 

autoridades federaes do ·Recife, durant~· a gréve dos opera
rios -Oa firma Pessoa Queiroz & Comp.; 

3' discussão do ·projecto n. 631, de 1920, abrindo o cre
dito especial de 13 :'(1183$333, para pagamen.t,o a Randolpho 
Couto; 

3ª disc.ussão do projecto n. 632, de 1920, ~brindo o cre
dito especial de 26 : 454$223, ouro, para pagamento aio. Lloyd 
Real Hollandez; 

3· discus.são do sub8titu:tivo da Commissão ·de Finanças 
ao projecto n. 140 A, de 1920. mandando entregar ao Estado 
do 1\!aranhão. a quantia de 895 :272S751, ouro, arrecadada 
pela Alfandega de S. Luiz; 

2· discussão do vrojooto n. 286 A, de 1920, transferido ao 
Estadü de Minas Ge1·aes, mediante accOrdo, o material des
tinado á navegaoão do S. ·Francisco; ·Com pa.recer favoravel 
da. Commissã.o de Finanças; 

2" discussão <lo projecto n. 570. de Hl20. autorizando a 
allrir o r..redito de 27: f.10$, para a construcção de uma linha 
telr.g-raphica entre Xiririca e Yporanga; com substitutivo da 
Commissão de Finanças; ~ 1 

2' discu-ssão do pr.oject10 n. 586 .A, <le 19~0. considerando 
d0. utilidade publica o Club de Regatas do Flamengo; com Pa- · 
recer da. Comrhissão de Constituição e Justiça; 

2• <lisc-.ussão .do .nrojecto n_: 630, de 1'920, a.brin,,!:lo-o cre
dito de' 3.281 :716$190, para -pagamento á3 comparuhias Com
mercio e Navegação e Nacional de Navegacão Costeir~; 

2ª discussão do. projecto n. 659, die 1920,. autorizando ::i 
abrir o credito de 2 .566:525$002. supplemeLtar á vP.rba 15ª 
do orçamento vigente do Ministe.Iio da. Guerra; 

2~ discussão do projecto n. 6'58., de 1920, autorizando a 
abrir o ·credito BSpccial de 6.100 :000$ para auxilio a em
prezas que tenham satiilfeito ás exigencia.s da lei n. 3. 3Hi, 
a~ 1917, e dos decretos na. 12. 9,13 e 1.2 .9H, de Hl18. 

2A oisrussão do projecto n. 234 1A:. de 192•0. despendendo 
alt'! J 50 :000$ com a constmc!{ão de linhas telegraphioas <le 
}~erros á ~stat,:·ão de Escura e de Ferros a S. Domingos do 
Rio do P1fr1.·~: com parecer favoravel da Commissão de Obras 
J1ub1icas e ·:mh!'titutivo da de Financas; 

2• discus:São do pro.iecto n. 575 A, de rn2o, autoriza.nd<> a 
ab:-ir o. credito rl.e M :'8.00S, para construrção de uma linha. 
t.el~g-ranhica entr~ Piedade e Soroca.ba; com · substitutivo da 
Ccmmissão ele Finanças; 

i • discussão do pro.iecto n. 592 A, de i 920, regulando os 
contract.os de ronstrueç5.o e P:Xplora.ção de estrada-s de ferro; 
com parecer e tfuiendas da Commissão de Finanças; 

Discussão unica do J)arecer da Commissão de Finanças, 
~obre as eme;ndas offerecidas na. 3ª discussão do projeeto 
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Conoolidada 
l'apel 

·- periionte, aditae~, í~pr~es, enca.dernilÇÕOS, gravura!i, livros, 
outra< publíon~ sc1ontofi~as ••.•..•........• : ·: ........ • • · · · · 

·ruriient~~ pi"cductos ch1m1cos1 vasilhames, gu, oloo~r1e1rfade e despesas 
_,_ ·~iuda.s 8 evantuacs, c~mprehendcmio o pa.gam~nto mensal do 70S p3.fa. 

· aluguel de º"ido porteiro ....................... ·•• ......... ·•· · .. ··· 
Des e•a de 1nsta\lação, oomprehcndendo mobiliaria, mootru•t'io, oonserva~ão de 

P edifi-0l-O, ínalusi\"o do il3mpo, de experirnonta.ção s demonstração , d1:-&~1a.s, 
ajudas do custo

1 
substit11i:«i;ões regulamentares e paga.menta de pessoal 

a~lariado .............. · .. .• . ·· ·· · · · · ·• ·•••·· · · · · · · ·••••·· · · · · · · · ·• • 

Total da verba ....... . . .. ...... .. .......... . . . 

28. SEJLYJÇO OE Ex.PtmGO E tiJH~EFlCIAME.NJO IJO COIIREiO ; 

Assim (l\o;;crimina.do ~ 

( Decrct.o n. H, 377, de 24 de 'etombro óe 19'!1) ) 

Pesso•l : 

.t sup~rjntcndcnte •..... . ..•... · • • · • • · · • • · · · • · · 

l gg~~,f~(:i{~:s~iif:.;~,~;;~~~ ~ ~ ~:: ~ ::: ~::::: .~: ~ 
2 aon:bre.nte.; .................. . .•.. ••• . ...... 
l encar1cga1.to t.la.:; mac:bi nas . .•• . ~ •••••••..•.•• 
2 auxiHa.1'1.U do c11carrcgado •.• , ••••••.•••..••. 
t continuo .......... . ............ . .. .. 

Mat1.1rfa.l; 

Ord:· 
9:ooosooo 
0i:OOOSOOU 
3;200S<IQU 
3:21lOSOOG 
2: óOOSOOO 
2:~o&sooo 

. i ;ijü-0$000 
i: 000$000 

Grat. 
<:SOD$000 
2 :ooosooo 
-l ;U00$0GO 
i :f,00$000 
i :~oosooo 
l :200SOOO 

soosooo 
soosooo 

Objoctos ~e e.Jpodiente, a.-0qui5ilja;r e C(msêrvatµo de maeMnas de ~crc.v13r, 
pubhea<;l)es de edítaeo, boletins e outros impresso~ no íntere&!!e do serriço. 

Conscrtoçào e custeio da~ instaUa<;ões olec!ricas comprehcndondo apparnlhoo 
tclepb~nicos, cm::rgiã .e consumo de gar. ........•• • . .' ..... . . . ..... . .. . . . . 

Para despcsu de ínstallaçã.o, inclusive compra, oonservaçao e coucert.o de 
mac:biaas de expurgo e OOnefi.c:iamcntâ e do todos os seus accessoríos:1 uten
sílio!;: o fürr:m1~nta.s : combnstiyel G lubrificante~ . dia.rias , aju.<ia:; de cu-:;to, 
pas:i:1gcns e transportes do ma.teriai, despesas jmprcvislas <' ~vcntuaes e o 
pagamento de serventes, b'ab&lba.-Oorcs, guardas e o-pel·arJos ne~casal'ios ao 
scrúço ..................... .. ................... .. .............. , ... . 

'fota! d• verba ......... . .... , .......... , .. . . 1H :OOOSOOO 

29 . E:.s1~0 AGR0~0M1co : 

Assim discriminado : 

(Decretosns. 8.319, de20deoutubl'O<le 191069,2\7, d<>&dejancirode!9l õ 
o 3.089, do 8 de janairo de rn16j ' 

I - Eac(lla Superior d• .lgrtcuUura e Modiclll• Vetérina~i• 

Pesoo~I : 

C!lrso do engenhe iros agt'Oaomieos e m6dko~ \'oterina.rios 

H:400$000 
1;:0ilOSOOO 
4:SOO~OOO 
~:soosooo 
1 :2oosooo 
3: G0050ü0 
ó: 800$000 
2:4005000 

1 dil'ector ................... .. ... .. ... .. ... . 
2? lentes . . . . ....... .. .. . .. . . .. ..... .. ..... . . . 
3· sub!ltitutos . . ....•••. ••• •.....••.. .•. • , •••• . 
l profeS>or de desenllo .... . .... .. . . ...... . .. . 

G:~oosooo 
3: 000~0iW 
4:8003000 

6: 0005000 ó:OOQSOOO 
3:2008000 2~~:2U0300D 
2:ooosooo 1s:ooosooo 

l chefe de trabalhos agrícolas ••....•.. : .....• • 
4 secr etarjos., ... •• •••... , .••... , . •• • , .••..•. 
l escripturario ........ .. . .... .... .... . , ..•. .. 
2 prcpa radorc1-repctidorco .•.•.. • . •....•..••• 
2 conservad()rCS--preparadorcs., .. •. .. .. ; •. •••. 
i almoxariíe: . . ~ . . ... • .... • .....•.• , ..... .• •• 
1 porteiro-continuo . .... . .• .. . . .. . ....... . .. . 

12 serv~nte.> (salario mensal de 120S000) ••• •.• . . 

l:BOOS-000 
3:200$000 
3:2001-000 
2:0006000 
2:ooosooo 
2;0005000 

2:<00SOOO 7:200SOOO 
3:uoosooo ~: uoosooo 
2:•oosooo 1:2oosooo 
t:·Mosooo i:eoosooo 
i :6008000 9:6008000 
i:ooofoJO 2~:ooosooo 
l :0005000 J: ooosooo 
i : OOO~QQO 3: 000$000 

{7:2808000 

Variav0l 
P~pel 

\6:000$000 

18:1J()0$000 

Total 

Consolidada 
Papel 

Variovel 
Papel 

70:0008000 !0~ : 000$000 

:1; ooosooo 
io:OOOjooO 

~8:0008000 

<8:0008000 

97:000SOOO 

97:0nDSOOO 

362:680Sott 
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Natureza da despasa. 

Concurso do cbimíca industrial 

4 professores ................................. . 
4 proparadort•s-rnpot\dore'\ ..••.•..•.....•.•.• 
4 serventes (salario mon~al do 120$000) •.....•. 

Material: 

7008000 
4008000 

<Jbjectos de ~xpodíente, awelo da repartição, dospeaas miudas e do prompto pa· 
gamonto, pulllica~ tio cditaos o annunctos, acqufalçã.o do livros, jotnaeg e 
revísta3, oncadcrm1çlbs e dl'sp<lsas imprevistas ou evontuacs ••.•••••.•.•.• 

lmprcssões dos «t\r('hiV05" (art. HH) ...................................... . 
Orogaq, moveis pan. laboçatorios, aulas o gahínete~; medicamentos o instru

mentos de cirurgia \"Clcrina;•i;\, m:ichinns. appnrolhos o ntcnsilksdo lavoura. 
concertos dcsw 111atarial, J>Iantas, scmont<H o adubos, conibustívol, h11Jrifi
cantcs, illuminaç"oq, dosprsas tolegraphicas o tolophonieas •• , ...• , .••.•.• 

Diarias, inclusive as da que tratam os arts. i~6 o 1~7, do regulamento, ajudas 
de custo, passagens, frctos, o c~rmto.s o despe3as de transporto, acquisiçào o 
conservai}~º do arreios e rohículos o sous rcspoetivos <lcbcs.sorios ...•...•.• 

Acquisi~ão, al\montaç:i.o, fonagcm o tratam~nto do ;rnímaes, compl'o!lan:lidos o 
alugu.el do pasto para os mc:>mos .• , ........ , •..•...•...••.•.•....•.. , .. . 

Salarios de feitores, guanfas, operarios, traballiadol'cs ruraos, vigias o trata-
dores do animacs .................••....•.........•..•.•..•............ 

Obras de installação d·is gabinetes do ag1·icultura, zootcctmica, topographia o 
llydraulica ......•..............•.........•...•....•••.......•......... 

II - Aprendi1ado Agrlcola 

Pessoal: 

a·) Aprcndiza,fo .\gricola do Barbacena (do i' cl~sso). 

(Dccrotos us. 8.3:19, oc 'l <le novembro do rnrn 1) 8.73(\, do 2:i de maio elo i'.JH, 
o leis 11~. :U!il, tio li 1lc jancíro <f<l 1918 e 3.674, cio 7 dej.11.1H1í1•0 do !Orn) 

t dircctor ........ : ...................•...... 
i auxilia·!' agrM1omo ••••....•..•.••.•..•..••. 
i medico •..•.•.••..•..••••••....•.•.••••••• 
i oscríptnral'ío •.........• , .................. . 
i chefo de r.11lt.111'as .......................... . 
l profe~~or prim.1rio ......................... . 
:1 .1dj11nt1J'\ de 1•Nf··~"·'r primario ..• , ...• , .•.• , 
t OCOIJOllH), .••••••••••••••••••••••••• , • ; •• , •• 

'2 consorva"or1J3-insprc\•'t''~ ............•..... 
l praticc1 de i111Jus1ria"> agrk•'la!' ............. . 
~ nwsf.n''.i 1le otTidn:t• ...........••••••• , •.••• 
l portcir•1·c•m\im11) .......................... . 

!i:600SOOO 
ft:0008000 
:i::aoosooo 
2:800$000 
2:8008000 
:'.;lt\10$000 
2:006$000 
~:OOOS'.1/JO 
i:OOOSOOO 
2:00080!>0 
2:<J00Sa:JO 
i:oOOS·iOO 

2:8008000 
2:000$000 
1 :tlOOSOOO 
1 :l1cOOSOOO 
1 :4008000 
1 ;:'.00801)0 
t :0008000 
! :000$000 
1 :OOOSOOO 
t :OOOSOOO 
1 :ooosooo 
l :ooosooo 

bJ Apr<1n<líz.11f1H Agric••l.1• 1\1~ S:iln!Ja, no Estado !ln Alagi'>as, rlo .f.ia;:ciro o 
8. \•'rrnch•~" im <·:-.<:\ !n •fa B:ihía, " 1{~ S. fa1ii do ~füSl:'les, 110 Bstado do Bio 
Granrlo rio Sul (1111 2' 1·'a~1· 1 • 

fDecreto n. 8.1no, 1le :\•\ •'" P.)!O".t.• .lo {Qfl; decreto n. 13.268, do 28 1\0 rnaiô 
dt1 !<.ll\I; decr·ll•111. l'l.•ili. ilü Sele mar'<' de rn, 1 e lei n.. 3.2:~2, 1!0 1i de 
ja1111fro d\l l\li i o tl"1~rdos "'· 1'.:1:;1;, duto d\l uovem1Jr11 de J.910 e 8. i0.3, 
de~ 1ln rnai•> .\f) \'.1\1): 

-li dire1Horeq .... , , .................•.......... 
.\medico"····· ............................ . 

1 ~~;~~::l:.f ~;::~:~:~q:':: : ~:::::: ·: ·:::: ·: ·:: ·::::: 
• professores vr1m.1rio·: .... , ................. . 
4 adjuntos do \}rofe·~rir 11ri111.1do ..•••• , .. ,, ••• 
4 economos ................ , ........ · ....... . 
lí conservador~s-í11~p<>1't<Jr1~~ ti•• :il111nno•, sen•I•• 

dous para S. l.uir: "'' ~lis•i>~<- ..••.•.••.•... 
4 pn.tiCl}S d~ \ndu11tria~ agrí•~ola- ............. . 

i~~ff =e1i::.~o~~~~11~~~s: : : : : : : : : : : : : : : : : : '. : : : : : 

4 : OU0Sl10:l 
3: :!01\$11\lü 
:1:200$0\l(\ 
'!:400S'<l<J() 
t" .\\JllSOQO 
'.!:ooosoo.\ 
1 :aiwsooo 
l :60\}$000 

l :1}01}$000 
i :600$000 
1 :liOOS!lOO 
i :\iO.lSOOO 

2:000$000 
1 :tlOOS'.lOO 
l :600SUOO 
1 :200$000 
1: 2005000 
f :OOOSOOO 

SOQSOO(} 
80%000 

soosooo 
soosooo 
8005000 
8008000 

Consolidada 

Papel 

33:6008000 
i9:2008000 
. 5:7608000 

13: í-00$000 
ti:OOOSOOO 
4.:8008000 
!t:2008000 
·l:2MSOOO 
3:tiOOSOOO 
\}:000$1)00 
3:000$000 
6:000$000 
3:000$000 
&:ooosooo 
3:000$000 

:H :OOOSOOü 
1\1:200SOOO 
l9:~0GSOOO 
l.i:WOSOOO 
1 .~: .1-0osooo 
12:ooosooo 

~l: õOl);jOtlO 

H:liOOSOOO 

Variavel 

Pa.pol 

30:(1008000 
a:ooosooo 

30:000$000 

4:000$000 

~4-:000$600 

50:0005000 

Tota'1 

Consolidada Variavel 

Papel Papel 

!i8:!S60SOOO 

236: 1)001001) 

Ili :2005000 

12.:000SOOO 
9:600$000 

{2:200$000 i 

9:~00$000 ........ , . . .. . i72:8<JOfMQ 
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Naturesa da despesa 

Material: 

c·onsolidada 

Papel 

Variavel 

Papel 

Expediente, acquislç!o de revistas e jornaes scientlfi'cos e de interesso ngricola., 
publicação de editaes e despesas mfüdas, inclusive o material par& o asseio 
das repartições e suas dependeocias, !ando 2:000S p&ra Barbacena e 8:000S 
para. os demais •••• ··•············· ••w•••••••·· •• • •• • • • ••• •• • ••• • • • . • •• • •• • • • • • • • • . • • !0:000$000 

Moveis, material para laboratorios, aulas e gabinetes; material agrario com
prehendendo machinas, instrumentos, ferramentas, apparelhos e utensilios 
de lavoura ; acquisi"~º de plantas, sementes, adubos, correctivos, fungi
cidas e ínsectícidas; e acquisição de ma.teria prima e o mais que fô1' neees-
sario á fabrica de conservas do Aprendizado Agricola de Barbacena, sendo: ,, 
!6:0008 para Barbacena. e S~:OOOS para. os demais .•••••••••••...••.•........... :. . . . . . 38:0005000 

Díaria.s e ajudas de custo, pa~gens, fretes, correios e despesag do transporte, 
· comprebendendo a acquisiÇão e conservação de arreios e vehiculos e os 

respectivos a-ccessorioo, de accôrdo eom as necessidades de cada servi"°; 
alimentação, forragem e tratarnonto do animaes, sondo : rn:ooos para Bar-
bacena e 40:0008 para os demais ........... ,:~......................... . . . . . .. . . . . .. . 52: 0008000 

Machinas, a.pparelhos, instrumentos, ferramentas, utensílios, accossorios e ma- · 
teria príma para as officinas, combustível o.Jubrificantes para as mesmas e 
para outrns dependencias, iUuminaÇão e rorça motriz, custeio das estações 
ou depositas de ma.chinas e material, para. embalagem do plantas e outros 
.productos, de accõrdo com o regulamento, sendo: fO:OOOS para Barba.cena 
e· 30·: ODOS para os demais ... ,. • • • • • • • • • • • • • . •.• • • . . . . • • • • . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40: OOOSOOO 

Medicamentos, drogas, vasilhame e instramentos cirurgicos pa.ra as enrerma
rias e pharmacias e despesas imprevistas e eventuaos, inclusive o paga
mento de serviço denLario em proveito dos aprendizados, sondo: {fü8ü08 
para Ba.rbaeena e 40:0008 para os demais .•.•• ~ ...... ,................... . . .. • . . . .. . . .. 50:8ü0$000 

Diarias, vestuario e alimentação dos alumnos o aprendizes; trem. de cozinha: ; 
roupas e utensílios de refoitorio e dormitorio, sendo : 50:000S para. Barba-
cena e 140:0008 para os demais .............. •............................ • • • . • . . . . . . . . . 190:860$000 ! 

Para installações no Aprendizado Agricola dn Barbacena, necessarias á. am
pliação do ensino e augmenLo do numero de alumnos e conclusão de ser· 
viços indispens&veis no estabelecimento.................................. . . • . . . . . . . . . . . 190:©00$000 

Para conclusão das installações do Aprendizado Agrícola d(} Joazeiro .........•.......... ; . . . . 50 :0008000 
flalarios de apontadores, guardas, fiscaes, feitores, opora.rios, trabalhadores 

Total 

Consolidada Variavel 

Papal Papel 

ruraes, eozinheiro1J, serventes, cocheil'Os, carroceiros e motoristas, sendo : 
40:0008 para Ilarbacena e 122:2008 para es demais ................. ,,.... .. .. . . . • .. .. .. 162:ooosooo .. • . • .. .. .. • 683:060SOOO 

m - Estações ~raes de Experimentação de· Escada, Bahia e Campos 

(Decretos ns. H.878 e H.88i, de f2 de janeiro de i916) 
Pessoal.: 

3 directores (chefes de secção) •.•.••..••.••••• 
3 chefes de secção de agronomia •••••.•••••••• 
3 chefes de sec~ão de chimica ..••.•••••......• 
3 chefes de secção de biologia ................. . 
3 escripturarios .............................. . 
3 c~efe~ do cul~ura ou ajudantes de sec~ão .... . 
3 porte1ro-continuos .••••.... , .•••••••••••.•.• 
3 serventes (salario mensal do WOSOOO) •••••••• 

Material: 

• • • 4;8õósóóó 
4:800SOOO 
4:8005000 
2:4003000 
2:0003000 
i :6005000 

4:800$000 
2:400$000 
2:4008000 
2:4005000 
i :2005000 
f :0005000 

8008000 

14:000$000 
21 :600$000 
2f :6008000 
21 :600SCOO 
10:800$000 
9:000$030 
7:200$000 
3 : 60~$000 .. .. . .. . .. .. . • 109 : 8005000 

Objectos de expediente, in0lusive acquisição e conservação de machioas de as
. crever, edit_aes, b~letins e i~strucç~cs no interesse do serviço, acquisição e 

~n.c~dernaçao de hvros, revistas e JOt'naes de: interesso agrícola............ . . . . . . . . . . . . . . f2: 800$000 
Acqms1c;ao e embal~gem de pfantas o s~mcutcs, compra, conservação o con

cer~o de moveis. e de machinas, mstrumentos, ferramentas e utcnsilios 
agncola~; r,uste10. dos laboratorios, gabinetes, officinas e mais dependencias; 
com~~st!vel, 1ubr1ticant.es para. tratores, a111to- caminhões e outros fins; 
acqu1s1çao e tratamento de auimaes ; diarias, a.judas de custo, paasagens, 

·-carretos e tt•anspo~te de pessoal e material; desposas imprevistas º' ovon-
tuaes e pa~a supp~u· a deficiencia de qualquer consignação da verba....... • . • . . . . . . . . . . . iô2:000SOOO 

Pesso~l ªJ~al~r1ado: fc1to~es, gnardas, opera.rios e t1·aba.lhadores ruraes, inclu- BO:OOOºOOO . • • • • • • • • • • • 2${.;8003000 
swe · 1anas a aprend1ze3,. . • • • . . • • . . . . . . • . . . . . . . • . . . • • . . • • . • . • . . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . q 

IV - EstaçâQ de Pomiculíura de Deodoro 

(Decretos ns. i3.0JO, do 4 de maio do 1918, o f4.246, de f de julho de 1920) 

Pessoal: 
i direetor . • .. .. • .. . . . • • .. .. • .. .. . .. .. .. • .. • lS: 6005000 2: 8008000 
i chefe de culturas........................... 2:0008il00 f.:.0008000 
t escrevente datylographo.................... 2 :OOOSOOO i :000$000 

! ~f1~d~1r~~~r~~~~~~~fã~s'(!~r!~.i~1;~~~!:~0ct!º~gg~g~ój::::::: :.·.·.·.·.·.·.·.·.:_·.·.·.::::: 
mz 

8:400$000 
3;0008000 
3;000S()OO 
2:400;)000 
i :800$000 •••......•.... 

tfFl&Pe&?. t 

18:600$000 

tttWZ* 
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Natureza da despesa 
Consolidada . 

Papel 

Material: 

Objectos d11 expediente, inclusive acquisição e conservação de machinas de es
crever, editaes, bol~tii:ls e in~trucçõ_es no inter~sse do servl9_o 1 acquisiçào 
o encadernaç:\o do lrvros1 revistas e JOrnaos de mtores;o agr1cola.. • . . . • . . .•........... 

Acquisição e embaJ;agem de plantas e sementes; compra e conservação e conce~
tos de moveis e de machinas, instrumentos, ,ícrramentas e utensilios agr1-
colas; cuoteio do laboratorios, gabinetes, officinas e mais dopelidencias; 
combustivel, lubrificantes para. tractores, auto-caminhões e outros fins; 
acquisição e tratamento de animaes; diarias, ajudas do custo, . passagens, 
carretos transporte do pe3>cal e material; despesas imprevistas e ovcntuaes 
e para supprir a deficiencia de qualquer consignação ..........••....•.••••••... · ·• ·. 

Pessoal assalariado: feitores, guardas, operarios e trabalhadores ruraes, inclu-
sive diarias a aprendizes ...••.•••....•.••. ,', •.•••••...••...•...•....•..•.••.•••.•. 

V - Escola Média ou Theor1ca-Pratica de Agricultura de Porto Alegre 

L'!STlTüTO BORGES DE MEDEIROS 

(De~reto n. 8.516, de H de janeiro de i9U) 

Quota da União, no custeio dos serviços ......... ,., .•..... ,, .... , •.••.•..•. 

VI - Estação Experimental de Viamão 

(Decreto n. 8.8i0, de 5 de julho de 19H) 

Quota da União no custeio dos serviços ............•...............•... , ....•... • · •• • · · • · · •• 

vn - Fundação de novas Estações Experimentaes 

Para fundação: de uma Estação Experimental de fumo, em S. Gonçalo des Cam
pos, Bahia, cem contos; de um.l de trigo, aveia, cevada e linho, proximo 
á linha de limites entre Paraná e Santa Catharina, duzentos contos; de 
uma de trigo, cevada, a\·ei~ e linho, em Alfredo Cbayes, duzentos contos; 
de uma de viticultu:·a e enologia, em Caxias, cem contQs; e de uma de· 
selecção de vegctaes saccharinos e oleaginosos, em Cc:ncei~ão do A1·roio-, 
as trcs ultimas no Rio Grande do Sul, contanto qu~ para essas estações 
sejam deados á União immoveis adequados para estes fins especiaes, pelo 
governo do respectivo Estado, ou do município, ou por p:U'tículares, po
dendo a doaçlo sor revogavel scm indomnização de ben~eito1·ias constFui
das, sómente caso deatro de tres annos a estação não seja instaHada, ou 
caso seja supprimida com menos de dez annos do elli!ctivo funcciona-
mento ...•.....••.•...••...•...••••.•...•.• , •.......... , ......................... . 

Pa1·a acquisição de instrumentos, machinas e ferramentas agl'icolas, custeio de 
labor-ato1·ios, pessoal assalariado de fcitorC's, guardas, opcrarios e traba-
lhadores 'ruraes, inclusive dia rias à aprendizes, nas cinco novas csta:çõos, 

Varia ver 
Papel 

3:000$000 

40:0005000 

TOTAL 

Consolidada 
Papel 

20: ooosooo ......... ~ .. 

i81í: 800.)00? ........... . 

76:800$000 ••••. : ..••••. 

800: 000,)000 

Variavol 
Papel 

63:000$-000 

f85: soosooo 

i6:800SOOO 

Total da verba................................. 3.183:300SOOO ............. . 783:8·íOSOOO ~ 
sendo vinte conto~ para cada uma .........•.. · · · · · • · · · · · · · · · ' · · · · · · ·. . ......... · · · . !Oll :O:J0.)0001· 

Somma .... , ...•••...••.. , ..•...•.••••.••••••.•••....•..• , , ..• , . , . ..•••...... .• . • :iü.2'>i:81SS8+5 162.030$358 
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SESSÃO EM 7 DE DEZEMBRO DE f920 

n. 327 A, de Hl20. concedendo a João Parsondas de Ca.rvalho 
a construcção de ·uma esLrada de ferro, do rió Píndaré ao rio 
T&cantins; com parecer da Commissão de Obras Publicas so
br~ as emendas em 311 discu.osão, substitutivo desta e parecer 
da _ <le l<'inanças favoravel ao substitutivo (vide pr-0jecto nu
mero 327 B, de 1920}. 

_Levanta-se a sessão ás 15 horas e 4ú minuliOs. 

157' SESSÃO, EM 7 DE DEZEMBRO DE 1920 

PRESIDENCIA DO SR. BUENO BRANDÃO, PRESIDENTE 

A's 13 horas comparcem os Srs. Bueno Brandão, Arthu:r 
Collares Moreira, Juvenal Lamartine, Ephigenio de Sa!les, 
Costa Rego, Dionysio Bentes, Bento de Miranda, Prado, Lo
pes, Lyra Castro, Herculano Parga, Rodrigues Machado, Thó- · 
maz Rodrigues, Vicente Saboya, Osorio de Paiva, Hcte:ronso 
Albano, José Auglisto, Oscar Soares, Simeão Leal, João ~lY
~io, Pereira de Lyra, Austregesilo, Luiz Silveira, Mario Her
mes, Elpidio de Mesquüa, Eugenio Tourinho, Leão Velloso, 
Ma-noel Monjardim, Heitor de Souza, Vicente F'iragibe, Ranl 
:&arro,so, Veríssimo çle. Mello, Mario de Paula, Maurício j·e 
Lacerda, Augusto de Lima, Albertino Drummond, Fausto 

., Ferraz, .Moreira Brandão, Râul Sá, Carlos Garcia, José Ro.
berto, Marcolino Barreto, Veiga Miranda; José Lobo, João de 
F'aria, Carlos de Campos, Olegario ,Pinto, Pereira Leite, João 
Pernetta, Eugenio Müller, Alvaro Baptista, Gomercindo Ri
bas, Sergio de Oliveira, Marça:I de Escobar e Octavio Rocha 
(54). . 

O Sr - Presidente - A lista de presença accusa o compa
recimento de 54 Srs. Deputados. 

Abre-se a sessão . 

. O Sr. Ephigenio de Salles (supplente de Secretario, st>r"':' 
tJ'indo de 2º) procede á- leitura da acta da sessão ante~deDle, 
a qual é,. sem observações, approvada. 

O Sr. Presidente - Passe-se á leitura do expediente. 

O Sr. Juvenal Lamartine (.2º Secretario, servindo de 1•)j 
procede a leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officios: 

Do Sr. ·--Deputado Balthazar Pereira, de 7 do corrente, 
Cümmunicando que por motivo de molestia deixa de- compa
recer ás sessões. - Inteirada. 
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Do Ministerio da Justiça. e Nes-ocios Intériores, <1e. ~ do 
corrente, enviando o s~guinte : 

Exmo. Sr. 1 º Secrefarió da Camara dos Deputados -
'l'enho a honra de restituir a V. E:x:., para os fins conveni
entes, os inclusos autogl'aphos, refel'en~es a abertura ~~s 
creditos de 13 :617$ e 37 :623$, para pagamento de grat1tl
eações addicionaes e differença.s de vencimentos a funcciona
;:ios <la Secretaria <lo Sen\\dO, e {!Ue acoml)anham a mensagem 
enviada. com o officio n. 509. de 25 de novembro findo. 

Não havendo o Presidente da Republica manifestado so
bre o assumpt.o dentro do prazo estabelecido no art. 37 d-a 
constituição F ederal, a Secretaria de Estado deste Ministeri0 
remet.teu a do Senado Federal os . autographos citados, que 
ora foram restituídos pelo Exmo. Sr. · 1 º Secretario· daqueua 
Casa do Congresso, sob o fundamento de que não se trata ·1e 
resolução legislativa, mas sim de simples projecto, iniciado 
na referida Casa e que i:-ec~beu na Camara uma emenda; so
bre o qual o Senado ainda não se manifestou. 

Reitero a V. Ex. os protestos de ele-va-da estima e con- · 
sideracão. - Alfredo Pinto Vieira de Mello. - A' Secretaria 
vara providenciar no sentido de ser enviada ao Senado a 
emenda desta Gamara. · . 

Do Ministerio dos Negocios da Fazenda, <le · 6 do cor
rente, enviando o processo relativo ao .pedido de credito · de 
22 :900$ para pagamento a Vicente dos Santos Canooo & 
Comp., de premio da construcção do cutter denominado ba
telão n. 2 e que deixou de acompanhar o offício desse M-i-' 
nisterio n. 92, de 13 do · mez findo . - N Commissão de Fi
nanças. 

Do mesmo .Ministerio, remettendo a seguinte 

MENSAGEM 

.Srs. membros do Congresso Nacional - Remettendo-vos 
3. exposição do M'inisterio ·da Fazen<ta, .sobre a necessidade do 
eredito especía:l de ·171 :903$520, para occorrer- ao pagamento 
lle que é devido a The London and River Plate Bank, limite-1, 
<'nl virtude de sentença judiciaria, tenho a honra de vos so
lfoitar a competente autoriza.cão para a abertura do ailudido 
credito. 

'Rio de Janeiro, 25 -de novembro <le i920, 99º da Indepen
<lencia e 3:2º da Republica. - Epitacio Pess'5a. - A' Commis
.são de Finanças. 

Telegramma : 

Pürlo Velho, õ de dezembro - .Presidente Gamara Depu
tados ·-- Rio - Nesta data rcuniran'i todas as classes afim 
tratar grave situação aterradol'a cri!!.e mofüiada completa lles-
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valori.iaçâo borracha, unico producto cooperador rendas pu:
blicas _ i)articulares de:;.--a extensa região. Este telegrarnma 
foi Jlassado l»residentc Republica implor ando recurso n.i0 c-
ricordia sentido evitar maiore.s desgraças esta popuiac-ão fa
minta, rnja;;: f•rl":e;ç,õt·s acentuadas cada dia t.ow:i.m ~0111b!'10 
futuro com graves túr.eaças . tranquilli<ls.de pub1ica, pdo que:. 
tambem i111ploramo~ auxilio poderoso V. Ex:. nesse trans" 
auo-u~tio.so, confie r('i.olver tamainhas des<1rJens ·ie~la vifla 
economica e talvez rontica. Ce;rtos, fican.<Js genero,,::a a~-ten
c;.ão V . Ex. actos 'erdadeira mi·se'I'icordia soluc:1.1rt:lr U')~,;a 
ci.e~fa:cadll ~iluaçfio. ' l•adre Raymundo .Ollveira ~up~f'i11ten
dente P. Velho; Dr . Luiz 'l.'henudo, juiz direito e Velloso: 
Dr. Atnaro Lopes, intendente Santonio Madeira; Freitas 
Cou:t,inho, juiz dir~itc.- Santonio Madeira; Joaquim Tanaji, 
Dep. Arr1a;wuas: Erson Menezes, presidente Intendencia; 
João Ramos, ag•'!nl~ fir-cal Sanlf:..onio, gerente Axr.azon River 
Jonis Agenti Gomp . Fluvial; Paulo Saldanha, gerente Gua-. 
poré H.uby~r Julío Muller Assumpção Oommerciàl P. Velho, 
Socieda<fo Cornmercial Leler & Corr.p., Moysés Serfaty e Ir
mão Ocravio Rei's & Comp., Assensi & Comp., Emes & Comp., 
José Ceriteno Mattos Lery & Corr.p., Soci~té Picollet Arario
val!le ::'Jartino Affonso Jones & Comp, Braga Viei:ra & Comp., 
Dr._ .fos~ l\lendon~a Lima. (Seguem outras assignatµras.) -
Inteirada.. 

R~querimento : 
Dos engenheiros da Repartição de Aguas e Obras Pu

blicas, pedindo para juntar a um outro requerimento an!Le
rio.Tea eerti<iões que apresentam. - A' Commissão de Fi
!lanças. 

O Sr. Presidente - Está finda a leitura do expediente. 
Acl!a-se sobre a mesa um requet'imenf.o que vae ser lide,. 
E' lido, apoiado P- posto em discussão o seguin.tb 

llEQUElU:M:ENTO 

N. 82 

· Requeiro que, por interIIiedio ela Mesa, informe o Poder 
Executivo: 

1 º. si o Governo tem c:onhecimento offici3!1 da ap.'l'esen
fação d<' uma proposta ·S\1bre fabrícac.ão de armamentos. ap't'e
sentada r.or um dos Delegados do Brasil á A&sembléa. da Liga 
das Nações; · 

2º. si o Governo foi consull-ado sobre a. apresentação da 
n•esma ~ si concorda eom a sua adopção. 

Sala ~ se·ssões. 7 de d~zembro d~ i920. - Ma.rio 
ReYmes. 

-~ot xm !Si 
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O Sr. Mario Hermes - Peço a palavra. 

O Sr. Presidente - J.?ica adiada a discussão na fórma do 
Regimento. • 

O Sr.. Collares Moreira - Sr. Presidente, apresentei, ha 
dias, á considetaçiio da C<lmara uma emenúa add1tiva ao or
çameato cta Hccelta, em terceira discus::;ão, procuranoo por 
elle tlar ao Governo ruúos que eu j ulgo nece:o:sarios para po
der ser . feil.a a arrecaaa~ão dos novos impoi:;tos, approvados 
na 2• d1~cussãu, e cuja cobrança será i•ea1uada sobre os lu
cros liquiaos ào commercio . 

. A .emenda, sul:lmettida ao estudo da illustre Commíssã.o 
de .Finanças, ainaa não voltou ao plenario e a critica que ·lhe 
1.em siao feita -por autorizados orgãos, quer da .imprensa, quer 
cta ·Associação t:ummerciat. leva-me a aproveitar a opportu
nidade que se me ofierece para submetter á considerar;ão 
desta Casa, as razões em que me baseei para formulai-a, e 
mostrar que, longe de serem dessas m-edidas desarrazoadas,, 
são daqutllas que se impõe, si o Congres;;o quer <.:.otar a ie1 
do orçamento de meio que, si não é o unico para bem arre
cadar os ditos impostos, ao menos é o que se me apres~nta 
como o de resultados mais positivos. , 

No correr da sessâtJ legislativa do anno passado, sob a 
necessidade, cada vez ma is premente, de augmentar as ren
das publicas, procurando o legislador --novas fontes de re
cursos para · f"orlalecer a receita or1;amentaria, surgiu a idéa. 
da taxaç;ã.o dos lucros liquidos do commefcio; a muitos ella . 
parecia corno uma das que offereciam melhores vantagens 
para uma bua arrecadação, já que diversas outras experi
meatadas não teem correspondido ao que dellas .se espe~ava, 
para fazerem face ás despeza:s, cada vez mais pesadas, a cargo 
cios cofres da União. 

Tive, quando a idéa começou a surgir, de manifestar a 
alguns dos illustre;:; collegas o meu pensamento sobre medi
das a serem adoptadas para a cobrança de taes impostos, si, 
por ventura, fos;;em elles creados; o Congresso não os decre
tou, mas então, como boje, entendo que a sua cobrança só se 
poderá verificar, com regularidade e resultados apreciaveis, 
si as medidas, propo$tas ou equivalentes, se tornarem uma 
i·ealidade. 

Taes resultados são necessarios, pois, a União precisa, 
absolutamente, dos novos impostos, que não bastarão ainda, 
para o almejado equilíbrio, si a reduccão das tarifas alfan
degarias não produz~r o esperado? porém, aii:ida inc~rto 
augmento da importaç.ao, enfraquecida pelos effeitos ,traz1dos 
pelo desenvolvimento da industria do paiz que tem tido1 comet 
principal resultado, a diminuição de uns. e desapparec1m~nlo 
de outros artigos que, quando 'importados outrora concorriam 
com direitos aduaneiros não pequenos. 

Não ha duvida de que precizamos tomar providencias. se
Jam ellas quaes forem. ,A cargo da. União, sobrecarregada d~ 
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mulLiplos serviços, a exigirem, cada vez mais, novos e maiores 
sacrifícios e, á medida que as necessioades vão se tornando 
mais e mais e.>:igentes, os impostos proteccionístàs e creado
res da .quasi totalidade da nossa industria, vão reduzindo a 
importação; diminuindo a de uns e fazendo desapparecer a 
de outros artigos. A' medida que tal ou qual inctustria fôr 
s~ aperfeiçoancto e novas fabricas forem apparecendo, as dif
ficuldades opposta$ á importação de productos similares aos 
fabricados no paiz irão em e.scala sempre crescente. · 

São essas, a meu vez, as prinCipaes causas das difficul
dades que vamos sofírendo. 

A falta de importação de certos artigos e consequente 
reduccão na arrecadação dos. impostos aduaneiros, "tem sido 
~ómente compensadas pelo augmenlo exagg-erado das taxas 
sobre certos productos, aggravada pela taxação em ouro, ele
vada, a 55 %. A' medida que a vida encarece pelo· augmento 
<fos impostos, as de;;pezas lambem vão sempre subindo. 
Umas e outras são causa principal de tantas difficuldades. 

Tenho ouvido dizer, - é o argumento dos que não que:
rem ver a realidade das cousas - que si a industria nacio, 
nal se tem desenvolvido, si diminue ou mesmo desapparece 
a importação de muitos artigos que concorriam para a boa 
arrecadacão das rendas alfandegarias, a União passou a co
brar os impostos de consumo que lhe teem feito compensar 
da perda ou diminuição dos impostos de importação. 

nãc teem razão os G.Ue assun se maniteslam. A não ser. 
talvez, no imposto de consumo cobrado sobre os phosphoros 
de produccão nacional, em nenhum outro a União obtem com-
pensação (.lo que perde no de imporLação. · 

Examinemos os diversos arLigos que outr'ora concorriam. 
com fortes 6ommas quando imporiac!os do estrangeiro: os te
cidos, os calça-dos, muitos e muitos outros artigos, diminui
.rnm ou desappareceram na importacão. As taxas cobradas· de 
imposto de· consumo nos similares naciol}aes, estão longe de 
('.hegar ás que a. União perdeu pot· falta de importação. 

Qual o remedio para tudo isso? O problema é c:omplexo; 
temos de attendel' aos interesses da União, sem desorganiza1· a.. 
industria que, ã sombra ªª" leis prolecionislas no paiz s0 
creou e de:;envolveu . 

J>resa a União desse <!irculo de forro que lhe foi imposto 
pela Constituiçilo, obrigad(I. a supporLa1· fo1·midaveis despczns. 
em troca do direito de it· bu:;cur i·ccursos na imporlacão. 
ameaçada pelo desenvolvimento da industria, lem p1·ocurado 
em oulras font.e:.;, alguma~ de bem qur.!31.ionavel consLituciona
lidadc. os mr.ios para solver scu5 pesados compromis!>os . 

E' bem de vêr que sua situação !11~ vae terminando an
gustiosa, e o Congresso precisa procurar nove$ recursos para 
cobrir o defic-it." 

Mas, não é sómente apontar a· fonte onde deve ir pro
cural-os; precisa . cogitar de meios com os quae? possa ir, com 
.segurança, buseaJos. _ , .. .. . ... _ . . _ ..... 
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A Comro.issão de Finanças .muito patrióticamente, indicou 
entre os recursos que se apresentam, o da creação dos novos 
impostos sobre lucros líquidos do eommereio, dos quaes es
pera obter 34 mil contos de réis. Para logo, porém, se me 
afigurou, que, para uma effectiva cobrança de tal imposto, se 
tornam necessarias certas medíéas acauteladoras dos interes
ses da União, si não tambem do ·proprio commercio contri- · 
buinte, daquelle que paga os impostos que lhe são exigidos 
o :cujo r>rejuizo não reside tanto· no .sacrifício que se lhe 
pede, como na concúrrencia desleal que lhe é feita pelos que. 
:sujeitos aos mesmos onus, destes pl'ocuram fUrtar-se, por este 
ou aquelle artii"icio. 

Lembrei-me, então, de procurar. por meio ce uma erucn
-Oa ao _projecto da receita, regulamentar a, cobranca de um 
tal imposto, pelo meio que me pareee o ·unioc viavel - o 
do. sello - nos livros commcrciae.s, calculado sobre os lucros 
Uquiào~ que fornm apur:i.dos nos respectivos balanços. 

A idéa não é nova; u elta 5<e reforiu o meu prezadissimo 
amigo, o nossr. cminrnt.P- co!ll'!ga Sr - Octavio Rocha, em dis
curso qu(' aqui pronunciou no armo past:apo, alluc!indo á ne
cessida.de do restabelecimento de uma disposição do decreto 
n. 1.853. de 2 de junho de f!W3 e que sómente deixou de 
-dgorar por não trr sido renovado na lei de fallenci.as de 
1908, - ·com a qual facil se tornaria a cobrança co imposto e 
sua. fiscalização. ' 

Naturalmenl.e, não se trntava na época em que foi ado
ptada. tal disposicão. da cohrança do.; impostos !Oobrc lucros 
liquid0t: commerria<'R: rra, \'nlão. apenas, urna medida acau
teladora dos interesses do commercio, por evitar prejuízos 
que viessl'm acobertados pQr escriptas propositalmente atra
zadas, para 1) preparo, em opportuna occa6ião. 

Embora salutar, a verdade l~ que o legislador -Oe 1908, 
por este ou aqurll<' motivo, não a rrnovou. Tivesse-o feito e 
muitos prejuizos teria evitaclo an commercio honesto, sem
,pre a queixar-sR ~nuilo. justamente, cos qu0 o procuram pre
judicar, eom e"rripla" 1:ic'moradns " opportunamente procura
das para. c<'rlot-> 1~ determinados fin;:. 

O nos~o Cwligu <.:omm<'r-ciill nãn delcrminuu. como outro~. 
\lffi prazo p:u·a o 11 1\l~l'l"ranwnln dos balan(:os annuaes: nesse 
r.onlo. os legi~ladol'1~s ele outro:: paizes foram mais previdentes 
n o porlUí!UC'l., no art. 221 do :r;rn Codi~o Commercial, fixou 
os tres priml'iros mrzcs de cada anno, para o encr.rramento i:lo 
i·especlivo bal1>ni:.o. 

A minha emencla, nl'sl.as l'oni:licõe!'.', viria a servir a dous 
fins: com a c1briµ;acão impo!'la ao commercio de mantér a; sua 
csi:rípta em dia, <lnria. á Fazenda. ;\acional o meio r.fficaz para 
a cobranca dt1 impo~t.o d~ que tem nece"'sidatle e na fórma por: 
ella determin::ida. 

Não !.eem a\nda. razúo o~ q~e pensam ser o examl? de 
~a csccipl:.i. fo1lo po-r autonzaç;{l.() legal, attentatorio d~ ai-



Chara dos Oepltados • lm(l'"esso em 29/00/2015 00:04 . Página 7 de 76 

SESSÃO E.""'1 7 DE DEZEMBRO DE i 920 803 

gum preceito .constitucional. Não é ponLo de duvida a vrohi
bição estabelecida. pelo nosso Codigo <.::ommercjal, no seu 
art.. 1 i, e emquant.o a lei não ah rio, nessa pal'te, a excepção 
estabeleci<la ·para a fiscalização da cobL·arn..:a dos impostos de 
consumo, o principio era o de não pouer, em hypothese al
guma,, fazer um tal exame. 

Mas o Codigo Commercial, lei ordinaria que por outra 
póde ser revoe:ad:a. já tem sido alterado em diversas de suas 
partP-s. As disposfções que nelle se referem ás fallenoias. ãs 
sociedades anonymas, ás hypothecas e outras, já foram alte-
radas por leis ·posteriores . . ' 

. Sendo já permittiid-0, por lei, o exame, -dos livros dos fa
brifanles de productos sujeitos a impostos de consumo, ne
nhuma innovação viria a fazer a emenda, estabelecendo igual 
providencia quando occorresse as circumstancias que, na
qur.ll'.! caso, permittem o n~essario exame. 

Houve, a principio, relutancia, por ·parte daquelles que 
não se qu1~riam sujeitar ás disposições pertinenties ao assum
pto: rer·.orreram alguns ao Poder Jµd iciari o e foram bater ãs · 
portas do Supremo Tribunal Federa~ que, em .mais de um ac
córdão, firmou a jurisprudencia de que a Fazenda Nacional 
tem o direito de effectuar o exame dos livros para a cobrança. 
dos impostos que lhe são <i-evidos. Vou fazer a leitura do ae
córdão de 22 de dezembro de 1909. 

o s~. BE!'TO DE !1-!IMNDA - Desde que 3! lei autorize, não 
ha du~ida que se póde :fazer; o que resta é verificar se é con
veniente a medida. 

O SR. CoI.LAREs MOREIRA ..- O caso é· eslie: o Congresso 
votou o imposto, der:Jarando esperar que elle produrza réis 
3-i.000:000$; e eu pergunto: corno fazer a cobrança do que 6 
devido ao fis.co. se não armarmos o Executivo oos ·meios ne-
c«:1ssarios'? · 

O SR. Jo.fo C..mRAL - Desse ponto de vista-, V. E."C. ·tem 
rnzfo; ma!> eu deseJ9 deixar claro que sou contl'ario em prin
cipio ao 1m1.>0~to sobre luer os commerciaes. e, depois, ao 
exame desses lut>:ros, nos livros do commerciante. 

O SR. BENTO DE MIRANDA - E os meus a·partes decorrem 
do fac:to de sm· eu contrario á inquisição fiscal. que const~tue 
um per igo enorme pa1·a o Brasil. ·· 

O Srn .. CARLos ~foRJm'.A - Pe~o aos dignos collcgas a fineza 
~fo ouvirPm a leitui·a do accórdão: 

c'Visto~. exposf.os, relatc.'<ios e discutidos os aut.os. entre 
pa?•!rs: a Compan_)lia União Fabril. aggravante, ora embar
gante ~ a Fa7.(!nda. Federal. aggravada. ora embargada. 

r.on1'id!'lrando que, r.rlos t'u.ndamentos da sentteni:a appel
lada e rlo acr.c1rdii.o cmhargado. torno1J-S1~ evidente {e nos em
bri.r~os não foi rontestado) que a esr.ript.a. especial da embar
~a·ntc accusa •produ~cão muito inf P.rior á que hou.ve nas suas 
fabricas, noo;; annos de 1900 a i 907, selld~. a.ssim, defraudada 
a arrecadação do imP-OS.19 d~ ÇO:QSluno; - · · _,. · 
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Considerando que a lei n. GH, de i4 de novembro de 
!8!J!l, :>ujeilou a exame a escripta geral das fabricas-, clesde 
que tJs · af;entes fiscaes encontrem -Ouvidas na escriplia es-
pedr.l; • . 

Considerando que a .citada lei não contraria, como pre
f l.'nde a embargante, nenhuma das disposições dos paragraphos 
1º, 15, 1.8 e 211, <lo art. 72 da Constitµição Federal, nos quaes 
nada ha que possa cercear a attribuição do Congresso de legis
lar sobre a arrecadavão das rendas í"edera·es e sobre o direiro 
civil_, comm.ercia! e criminal~ 

Considerando que a mesma lei deixou ao arbítrio dos 
ugenlies fiscaes a ~portunidade dos exames das esC'-riptas es
:pecial e -geral, e não restringiu o da escripla geral á parte 
<'orrespondente <la escriota especial, ultima.mente e:x:aminada; 
ri.utorizou os agentes fisêaes, · em termos amplos, a examinar a 
escripta especial, ~todas as vezes que julguem necessario e a 

. ipedir a escripta geral quando encontrrarem duvidas ... :l> 

O SR. BE.:'llTO DE MIR.o\l\DA - . V. E:x:. vê que .o exame da 
escripta geral é uma e~cepção; e, no ·caso dos lucros, tem de 
se chegar até a escripta geral. 

O· SR. éor.r.ARE$ . l\for~ElRA - O que a emenda. concede a 
n-utori·dade 6 a coropetencia para e.\:aminar a -conta de luc.ros 
.,, perdas. 

O SR·. Jo.~o CABR.:\J~ - E' o a.mago do commercio. 
O Sa. CoLI.,\RF.:::; 1\-IoREIRA _,Vamos ver já o que vem a ser 

segredo rommercial. 
«Considerando que a mesma lei não cogitou da hypothese 

<lo art. 19 do Codigo Commercial, pendenl"fa de lide e exame 
do t!Ocante á quPst.ão; auitorizou o exame. da escripta ·geral 
romo ·preparatorio de ar.ção futura; e, portanto, não limitou o 
exame a nont.os determina.dos; 

· Consfaeranclo que a acoão su~maria de exhibic;ão é com
J1etente para a exhibcão de livros, como se vê em ctMello 
Foreü·e~ 1Instits. , liv. 4°, tit. 6., '§ 9º; <l.obão~,... Tra.t . das 
.6.ccs . Sua., ~§ 19 a 33), «Corrêa TeHes» (Dout. das aco., 
~ 23:í . ; e por tf'Jl' sido regulada pelos decrs. 737, de 25 d'e 
ncvcmhro de rn)11, ~ S·í8, de 11 de outubro de 1:3!l0, não 
deixou de ser con.pe!enle para o caso em questão. 

C•msider;indo rrne a prisão, como meio compulsorio. é 
pena legal. já adoptada a.nles dos citados dr-eretos ns. i3i 
e S48 -· «Corrêa TeHes.i}. citado. nota 516 ibi: «o juiz pó<le 
cor,~t-ranger, por simples mandado, a exhibir com pena de 
pri':;ão~ ); 

C:r>nsi·:lerando que, si os livros se perderam em consll
quenc.ia de inccndio, á en.bargante cumpre proval-o cumpri
<lamerite: 

At•cordam .1esprcz:vr os cmbar;::os. para que subsista <l 
nccór<lão embargado; pabas as custas pela embargan·t.e. 

Supremo Tribuna., Federal. 22 de dezembro d~ 1909. -
Pindulvibrz de J[attos, P. - Ribeiro de Almeida, relato.r • .-
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Ma»Ot?l ilfurtiriho. - Perli·o LP.ssa. - Canuto Saraiva:. - 'M. 
E:vnin1Jltl. - A Cardoso de Casfro. - Oliveira Ribeiro. _, Go
dof1wlo Cunha. - Anrlré Cavalcanti. - A:ma1·0 Cavalcanti. -
Fui pre<>1mte. G. Natal.i> 

Si alguma duvida ainda houvesse, essa sente~a viria 
mostrar qu<> a minha emenda, nem de leve·, feriu qualquer 
preceito constitucfonal. ~ 

J~' pú$itb·o, é claro. por l'femais o a.cc&.rdão, para preci
sar. de qnn.Psquer interpretações. 

Que diffo:.>en<::a pr5de haver, que maior on menor direito
p6d<' ::tllPgar o negociante para excusa;r-se da obrigação de 
m0"trar os ~eu!'- iivrc!'- ao:o agentes do poder publico, em face 
do que G imposf:o aos fabricantes que teem os mesmos i.n
teresses a resg:uardar, os mesmos segredos que são a alma 
do seu negocio e fazem do ~en ramo cJP. "(lffim&'cio a troca 
de ge.nC'ros sujeitos a impostos de consumo? 

Digam os que me nvem si a excepcão que se viesse a 
abrir. conc:tihiria ou nfio uma iniquidade. 

O ·~Pgredo, o sigillo dos livros commerciaes, n1io é 
maior r. nem mais impnrtante· de que outros que a lei manda 
ohsP.il'var. mas que não podem. por s11a propria nahl N!za, 

• 'furf.ar-:=:e ao conheciJr,ento ~o ;representa.nte da autoridade 
pubíica . 

JlorvP.111h.i'ra, não é segredo ·a ·r.orreS"J)ondenC'fa telP.gra
ph ic!l? P13dc, no es!Jrangeiro. d!'\ixar dP. ser ronhe~ido pelo te
Jeg-rarihi~f a, Que é nm agente do pe>der publico. não s6 do 
qu~ tranc;mitte o rP.ca<lo. ~orno rlo que n recebe, sinão lambem . 
do que o taxa, como de quem o expede? 

O R!'I. 'RE1''l"O DE Mm.""Kº-" - Qnando eu t.ivP.!';;;e de man
dar \lJ[, tele~ramma. de ·sei:rredo, raa-o-hia em codigo que os 
telegraphistas desconhece~sem. . 

O Rn. OcT.'>VIO RorT-IA - E o Governo tambem estabelP.CP
ceniaira palt'a os tP.1ei:n-ammas. 

0 f.;R. Cor.LARES i\fonEm:\ - SP.crP.to fica o nome do com
mandif :ir;o. si as~irr. n ~xit?ir da Jnnfa CnmmP.rcfal. onde t.i
vt"?r o ~nnf.rncto r.omm,.,rf'fa l cln c:l"r nrchiv;ido. E por tal 
P.xiaf'nr.itl, fir.a o fnnccinnalt'io encarr<";:rado do archívaniento 
privri<lo d" cnnhr.cl"l-o? 

Hn mnilm: nn froc: infn..,.-c:cr.o·~ "".,,elhantec:, confiados á 
<liscrPl"ifo cio!,! :izenf.r.o do poder publico .. 

í:rirnl" sPr:í o rlnllr:.c;. !'P. rl"v<'larr.m o c;ezr~o de que. em 
rnzlío rl'1 c;en offir.in. '!;n tr:.nhnm to:rnndo cnnhMnilores. O Co
c!igo Pc:nn!, no !>CU ar.L. 102, é claro e insophh~maveL 

o Sn. Or.i'WTO nnr.TC\ - Nãr~ r.nnstn cme os fiscaes ' ~ 
5.mpMtri rfo r.ons11mo t<'nham feito ic;to. até ac-ora. 

O ~R. C:nr T.Afl'I".~ l\fnnr-:mA - i\on"ll"c; r.nm m1P.1Ti tr<'rntei 
id,fa~ n re!"nr.ito rla mính" PT'f'lP,,rla, acolheram-na com mos
tr~c: de ~ympathi!1. e acq\liesccncia. 
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O ~~xame, não de toda a esciripta, mas da conta demons
trativa do·s htci·os e perdas, pela qual se conhecem os luc'l'os 
liquidos de uma casa commercial, set·ia feilo pela autoridade 
judfoia·:ia local com a reserva que a 'lei e o propirio decoro 
lhe imp~m. . 

Muito propo\õitalmerí.te eu procu.re-i o restabelecimento 
da disposição que viria entregar tal ex.ame á autoiridade ju
diciaria. em vez de confiai-o ás Juntas ou Associações Com
merciacs, em geral compo!;las de negociantes, com interesses 
talvez ·em luta com os dos contribuintes. · 

O Sn. BE~"TO DE MIRANDA - O perigo não é o mesmo; 
V. Ex. bem o sabe. O accionista de uma sociedade anonyma 
é respJn!;avel pelo valor de suas acções, ~quanto que o 
sacio solidaria de uma casa commercial é responsavei por 
todos os seus haveres. Seu credito posto em duvida é un. 
perigo enorme para ~ua for.tuna particular_ 

O Sl:t. CoLLARES MOREl~.\ - Claro est.á. que o juiz local 
ll quem compete a insta:i.cia commercial .inferiOiI', como de
termina o citado decreto. não irá e;i:arr.inar em que ramo de 
negoéio de estabelecimento, em quaes dos productos trocados, " 
~m que :tJtulo;; de sua escripta, ganhou o ne,,"'Ociante esta ou 
perdeu aquella quantia . Não procurará rsaber que meios, 
mai~ ou mena:> intelligentes, de que retursos lançou níão, para 
auferir taes, ou quaes lucros, o gráo maior ou füenor da 
~ua act.ivida.de para a conquista de melhores iresullados. 

Nada disso. A autoridade judiciaria, apenas, verificará 
si o ímpo-sto pago pelo commerciante, si o valor das estam
pilhas appo~tas na pagina do Dia.f io, corresponde ao lucre> 
liqui<lo que a conta demonstra ter obtido, quer o distribuído 
aos re5Dectivos donos ou levados aos fundos de reserva, com 
esta ou aquella denominação. · 

As ~or,i(>dades anon.yrnas induslriaes ou commerciaotes, 
assim como os bancos, teem tambem Of. seus segredos de ne
gocios, lii.o rcspeitaveis como os dos que fazem do commercio 
<• sou meio <lc vida;· mas. são obrigados á publicação dos seus 
balanços. e dPclaração dos lucros obtidos e sua distribuição . 
Ninguem, nenhuma lei se lembrou. no entretanto, de pensar 
siquer em obrigar os seus dirigentes a virem declarar - si 
industrial - c1\1 qual dos seus produclos obtiveram mais re
sulL<tdo~. que mP.ios emprrgacam para onter taes e taes ga
nhos; si - banco!'l - em qua1Js das suas contas oh teve melho
r es ersultado, si na de cambios. si na de descontos, commis
~if..s ou outra qualquer . 

O que a lei exige no caso das sociedades anonymas e viria 
agora a exigir dos comme1·ciant.es, seria declaracão do lucro 
liquido g'lol)al de snas mult.iplas transacç6es, para sobre este 
fazer a cobran.i.:a a que $C Jul~ a. ~~euda. ~Oil)).l. com di
reito. 
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Crear laes impoi::tos e deixar a sua arrecadação enlregu!:l 
aos azares do registro, de avaliações, é o mesmo que decre
tar, de antemãn, o i::eu insuccesso. 

Pensando conhi'cer um pouco do commercio, por me· ha
'\-er dedir.ado, por espaç·o de alguns annos, á vida commercial, 
e certo de que por meio do I'egistro, da avaliação ou ide qual
quer outro, uão poderíamos chegar a um resultado certo, e 
antes muito long~ ficaríamos da reaU.dade dos 34.000:000$ 
calculados, resolvi, depois de bem pensar no problema e est.u
dal-o em suas diversa? phases, formular a emenda que tive 
a honra de offerec~r á considAração da Camara, quasi cei-lo 
<le qne. contrariando os interess~s de uns e sat.isfazendo aos 
de outros, havia el!a de soffrer reparo e criticas favoravei!' 
e desfavoraveis. 

Não digo qne a emenda seja perfeita e longe de mim tal 
presumpção; mas, que- ella off~rece caminho seguro á Fa
zenda Nacíonai para chegar a um resultado, disso não nutro · 
duvida e chPgo mesmo a affirmar que dos entendidos tenho re
cebido a deciaral}ão ·de que será o unico rrieio para poder ser 
feita. a cobrança regufar, que s6 será realizavel, com resul
tado, por meio do sello. Presa a prova ao livro, sujeita. á re
validação, será a testemunha aJ.li collocada. durante am:ios, e 
sempre prompta a dizer, se os impostos 'devidos foram real-
mente os pagos. · · 

Parn o propr~o interesse do commerciante, a formula de 
cobrança, por meio do sello adhesivo, é a mais garantidnra do 
segrr.do do seu neg:ocio. Mandará adquirir na respectiva. esta
eão os senos de que necessitar, appol-os-ha na pagina do seu 
Diario e só o ju,iz. encarregado de inutilizal-os, fieará. ·sabendo 
qual a somma de seu lucro. a menos que haja fundadas· ra-
2ões. que deem logar a exames mais demorados, por parte da 
l<'azenda Nacional. 

Nada mais simples. Onde o perigo de semelhante dispo
i.:ição. sinão para aquelles que não quizerem ter a sua escript.a 
regularmente feita ou que procurarem fraudar a Fazeru::la 
l\'acional ? Para os que não procedam re~larmente, claro está 
11ue não compete a leí offerecer garantias: que só merecem 
nquelJP.s que a procuram cumprir. 

Mereceu a minha emenda reparos por parle d(} ~~ 
orgãos da imprensa ilest.a Capital, como tambem da Associação 
Commercial, que pela voz autorizada de um dos seus mais 
emínentes ffi(>mbros fez considerncões que merecem o meu 
melhor apreç·o. Sendo a Associação Commercial desta Capi
tal a leg·itima representante de sua clasS'e commercfal e por 
que não dizei-o àa do paiz int.eiro, procurarei responder ás 
ob,ieções de anr>m tão dignamente representa os interesses de 
uma collectividade a que me honro de ter pertencido e da 
qual, si não com brilho, ao menos com modesta solicitude, 
procurei semprP. servil-, emquanto a fatalidade e as sed~
cções da po}i~ica, :della nãQ me conseguiram afastar. 
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No .To1·nal do Commercio, de 19 de novembro, encontrei a. 
descripção do que se passara na sessão realizada na vespera e 
onde foram pelo illuslre Dr. Jordão feitas a exposi<.;ão e cri
~ica do imposto votado pela Camara. A mim não compete e 
nem venlio e posso fazer a defesa de tal disposição, hoje ma
teria vencida e .iá decidida por esta Casa. 

S. Ex., porém, deppis de varias .eonsideraç·ões sobre 
o modo de calcuiar o quanto póde render o imposto, de ac
côrdo com os lucros em geral auferidos pelo comrnereio, im
portador, exportador ou retalhista, calculo que, a meu vêr, 
'!lão póde servir de base para a determinacão do imposto que 
<; calr·ulado sobre o litwo liq1i'ido, porquanto, se tal ramo de 
e-0mmercio dá menores resl.lltados do que aqueUe outro. claro 
está que pagará menos, quem~mencs lucrar, deixa P.pLrever a. 
vacillação de seu ·brilhante espirita, deante da obrigatorieC.ado 
rlo i'flgistro, ein fae.e das disposições do Codigo Commercal 
quando protege o sigillo das transacções c0mmerriaes. e sú 
iper~mittp. o exame em casoss deterrr.inados e que o mesmo co-
<ligo estahelece. · 

Já deixei esse ponto explicado. e sem mais duvidas; .Pela 
j nristrrudencia firmada pelo poder competente. 

Na ses~ão, porém, de 2 do corrente m~z, e cujos trabalhos 
fo!'am notiêiados nó' J orrwl do Commercio de 3. o illustre 
membro da assl"mbléa cornpercial, começou pol' aC',écitar. como 
en defini, serE'm os lucros Jiquidos commerciaes «OS apurados 
em cada balan~o geral e annuaTmente c!istribuidos ou cre.J1ta
dos ao proprietario, so<'!io solidario ou commandital'io ou in
teressado~. mas, logo eir seguida. declara não acceitar que 
eu nelles inclua as quantias lE'vadas a fundo de reserva, a 
lucros suspensos e a titules equivalentes. · 

Respeitando, como me cumpre, a opinião do egregio re
-presentante do commercío, quero crer que S. Ex. acabará 
-por c"noordar corr.migo, -desde que atten-G.a para as considera-
<.:ões que vou fazer e que teem inteiro fundamento. 

Todos os que conhecem a t.echnica commercial, sabem que 
os" lucros que se reputam líquidos na occasião do balanço 
podem transformar-se e!L' prejuizos, como affirma o illus
tre Dr. Jordão, como á~ vezes tambem, e não raras, conforme 
as circumstancias, em lucros, effeN.ivos e maiores affirmo eu; 
mas. si foramas a admitlir essE' princ-ipio, e.orno o regulador 
par!! a cobrança do imposto, poderiamos chl'!gar á conclusão 
de que tal ou qual negociante, se o. quizer, nnda pagará. 
Supp<'nha a Cawara que o commerciante A. proprietario unico 
do importante estabelecimento .commercial, sem socfos ou 
intf\ressados a quem deve satisfação, quanto ao mo lo de ar
rumar a sua escripta, ou r.om quem deva re-partir os seus 
lucrm;, entenda não pagar o impo~to. Todo o activo lhe per
tence, O seu passivo P. nullo; tanto RC lhe faz creditar OS 

·lucros que apurou, ao SPU rapital iú figurado na escripta, 
como leval-o a esta ou âquella conta, seja esta chamada fund() 
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<le rr.s~rva, como lucros suspensos ou outra qualquer deno
minação. Ganha, por hypot.hese, 500 oontos de réis e suas 
despezas geraes não passaram de 50 contos. Teria elle assim 
de pagar 3 % sobre o lucro liqu;do .d-e -450 contos que repre
sentam 13 :500$. Não o quer fazer porém, e manda que o 
'5eu guarea-lívros leve os ·i50 contos ao fundo de garantia ou 
outro qualquer titulo equivalente, que se póde re'Produzir, 
conforme os recursos que lhe puderem fonecer os livros <!.e 
escripturacão ou mesmo simplesmente os diccionarios.-

Rstar·á ou não burlada a lei ? Si são lucros líquidos, n~o 
podem ser escriipluradrn~ em títulos taes, serr. que fiquem 
sujeitos ao imposto. 

O SR. JoÃo C.IBRAL - V. Ex. tem razão, mas tambem me 
está dan:Jo razão: por esses IT!otivos mesmos, o imposto nã~ 
serve, ao menos como base de equilíbrio orçamentario. 

O Sn. COI.LARES MOREIRA - Então, V. Ex. está de ac-
. côrdo com o que acabo de di:r.er, não é ? Pois bem, o resto 
compete á Camara, que. votou o imposto: eu apres\'lntei a 
emenda. procurando por meio della chegar a um resultado 
satisfact.orio. · 

As clausulas dos contractos commerciaes de firmas so
.ciaes, archivadas na Junta Commeroial não são publicadas e 
eu não posso trazel-as para aqui para fazermos o respectivo 
exame no que esta.tur.m a respeito da divisão dos I~!!ros li
qnidos; . mas. tanto quanto eu conheço de alguns. contractos, 
raro l• aqnelle que ·não manda retirar uma parte dos lucros 
liquklos para a formação de taes fundos. 

Mas, si os contractos commerciaes não me podem agora 
offerecer opportunid2de para. esse exame, temos rnresentes 
alguns estatutos das SC'CiP.dades anon:rn:as pubU.cados ulti
mamente, d,e novembro para cá e que foram por mim encon
trados. no Diario O{firial, em ligeira pesquiza. 

Vae a Ü!\mara VP.r cme dizem elles a respeito da distri
hu kão dos ~lucros líquidos~. que não '[)Oderr ter outra signi
ficação sinão aquella que a expressão do vernaculo deter
mina. 

~'D' Díario Officinl. de 12 de novembro foram publicados 
'IS estatutos d'.l sociedade anooyma 4:Gil Blas:r>, que deter-· 
-nina no seu art. 33. sefa proce iido, no fim dP. roda anno, ao 
balanço ymra a Vf'rificaçf\o dos lucros que serão distribuídos 
por ~sta fórma: 30 % para o fundo de reserva. Si não se 
trat:>s~e. <li? uma s0riedadP anon:vma. cuio imposto é pa~o sobre 
os divk!r>ndos f' sim d" um:l socicdadP de quóta limitada, comi) 
•teixar de in,,lu!r os 30 o/o ipnra sobre ellcs calcular o im
posto 'lUP acaba rle ~er crendo ? 

Nn numero de 211 do Il'P.;;rn0 ffif'7., p.nr,ontrei os estaf.utos 
da socir.fl(lcle anom·m:i Comnnnl1i:i Meridional dn Minera<:.ão 
quP. .. no srrn art. 7~. dizem f.<'xf11nlm1mtc: cO;:: lucros liquidos 
verifica-dos durante o :i.nno, depois de deduzida a. importancia. 
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o fundo de reserva, serão . distribuídos de a~ôrdo co:rn a 
resolução da directoria, sujeita á assemblM. gerab. 

Pergunto aos que me ouvem, si se tratasse de uma so
ciedade commercial, tendo no seu contracto disposição ectui~ 
valent~ poderia essa -distribuição 1'icar- isent;:i. do nnposto '! 

Não P'ára ahi. No Dim·io Official da mesma <lata, e na 
pagina 19 184, fol.""1.m tambem publicados os e-;~t.utoo:; da 
<::ompanhia Constructcira -«lnCO'> que, no seu art. 7~. assim se 
expressarn: 

4-0s lucros hquidos verificados durante o anuo, del)<fü, d~ 
deduzida a importanicia. que a ·~sembléa designar para o 
fundo d.e mserva. serão distribuído~ de accôrdo com a reso
luQão da directoria, · sujeita á approvação da. assemb1én. 
geral>. 

Por seme~hante disposição, se a:dopt.'\{le. foss~ ~m ~ocie-
1~ade commercia1, todo o lucro liquido se poderia libe1·tar de 
;iagamento do impcsto. 

Nem ha duvida.: no caso das firmas individuaes. em que 
nã:o existe contracto, com .socios e que não são rara·s torna
sc evidente que o proprietA.rio do negocio póde levri.1· os ~em: 
lucros todos, por e:llemplo, a fundo de reserva, porque é dono 
unico e procede co:i:no entende. 

UM: Sa. DEPUTADO - O regulamento deve :providenciar. 
definindo bem o que é lucro liquido. 

O Sn. 'ÜoLLARES MORElRA - Conforme ponderei, para. 
equilibrarmos o orcamento de 1921, foi votado esse imposto, 
avaliado em 3L 000 :000$000. 

Pergunto: como cobrar esses 34 mil contos sem dar ao 
Executivo os meios de tor-rutr effectiva essa cobrança ? 

"'. o SR. BENTO DE MIRANDA - o regulamento. 
' -O Sa. CoLLARES · MoREIRA - Seria preciso regulamentar 
na lei, mas S. Ex. sabe qlie muitas vez~s o regulamento não 
póde ter força de lei. · 

Na hypothese ye:rtende só a lei póde revjgol"ar uma dis
fJOsiçâo deroSl'l.da. 

O Sa. BENTO ne MIRANDA - V. Ex., não p6de negar ®e. 
por exemplo, para certos generos de industria, ha uma· série 
de fum:los imprescindíveis; fundos de arrecadai;ão, fundos de 
reserva, fundos de resgates, etc . 

O SR. Cow:..~s MoREIM - V. E:x:. -espere um pouco 
para vêr como se neutrali2larn, como se jogam os fundos de 
uma pa.ra outra verba. 

E se quizer a Camara vêr o valor ae tnes lucros f!SCri
pturados sob esta ou aque!Ia denominação:·, acomp•lnha-me no 
exame que vou fazer· na acta da Companhia de Acidos, pu
blicada no Dia:rio Official de 21 de novembro. Essa compa
nhia é, 91.bidarnente, uma das mais S•>l'da:. e respeitavei~ so
ciedades ?au~nymas desta Capital._ Sup9riormentc dirigida, ha 
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longos annos, por <los caracteres mais dignos que eU: conheço, 
o Dr. Augusto Barros e Vanconcellos, meu conterra.neo e pre
sado· amigo, tem prosperado extraordinariamente. Lá es_tá, 
na respectiva acta, approvada ~. proposta de um dos acc10-
n1stas,. mandando que a directoria fique autorizada A. distri
buir aos accionistas, a titulo de bonificação, a somma dispo
nível dos -lUC1'0s suspensos, a criterio da mesma directoria. 

·Não se tratasse de sociedade anonyma tão dignamente di
rigida e sim de uma sociedade comrnercial e teria encl)n
trado ·um meio facil de isentar-se do imposto, se esta não re
cahisse sobre a distribuição assim f.eita. Levaria todos os 
lucros liquidas a titulo semelhante, em sua escripta, não pa
snria o imposto e depois faria voltar ao capital dos respe-
ctivos socios ou delles lhes faria entrega. · 

Ainda no Di<vrio Official nos seus numeros d.e 2 e 5 'deste 
met, foram. publicados os estatutos das Companhias Com
mercial e .:\'laritima e Engenho Central do Porto Re>i.l, am
ba;< eom àisposicões mais ou menos equivalentes. 

l>eçõ tlesculpas á (;amara por entrar nestas minuden
.;;as. Trata-se, porém. 00, melhor fórma a ser empregada, 
para a a!'recadacão df'; um novo imposto que d.ive N!f':i. çar a 
receita em 3 L 01_:0: 000$, como avalia · a hom'Jl.,da Ccmmissão 
'Cl.e. Finanças. Eu entendo que, se não regularmol-a <le modo 
<l garantir· a_cobrança, será verba A. figurar no orçamento 
em . .questão muito .superior a que na reali·dade ·ha de pro
•duzir. 

Não está presente hoje o honrado representante do · 
Districto Fedem.!, Sr. Dr. Paulo de Frontin, mas peço des
culpas a S. Ex. se vou revelar o que entre mim e S. E."i:. se 
passou. S. Ex. pronunciara na vespera. um discurso decla
rando que os impostos votados sobre lueros líquidos do com
mereio eram incobraveis. Em conversa com S. Ex., disse
lhe : «leia a minha. emend~ .. 

Ora, S. E..;:. depois de examinal-a, com toda a sua au
tori-dade e com toda a franqueza, declarou-me que em, o uni
ce; meio de cobrar por meio do sello e exame dos hvros. 

-O sa. HE~To DE MIRA-...,DA - Ninguern contestou isso, 
absolutamente. Achamos que é um mal, mas uma vez ado
ptado o imposto, V. Ex. tem todo. razão. 

O SR. CoL! .. AREs l\lonEmA - Folgo r.m ouYir esta declara
ção de V. Ex:. 

Vou chegar ao ponto que maior reparo cauo:.n11 á As~ocia· 
ção CornmerciaL 

O SR. JoÃo C,\BRAL - Antes disso, porém, oerg-unto a 
V. Ex.,: providenciou V. Ex., pa;·o. evitar eS!.'lº~ • abusos do 

·• Jestino dos Jucross? · 
O SR. CbLLARES IlloREIRA - A minha emenda. manda co

brar o imposto (li; to<jas as verbas .. 
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O Sa. Jo.:\.o CABRAL - l\las ainda assim não evita que o 
, t:,1mmerciante prepare a su:a. escripta para não dar lucro. 

Q Sit. CoLLARES MOREIRA - Si fizer isso, ficará chumbado 
á prova, sendo como é obrigado a guardar os livros commer
ciaes por 20 anoos e prescrevendo a acção a favor da ."Fazenda 
em 30 armos e a revalidação, como V. Ex. sabe, é de dez 
vezes o valor do sello, em 30 dias. 

o Sa. J oÃo CABRAL - V. Ex., não tenha cuidado que não 
ficará a prova. 

O SR. CoLLARES MOREIRA - Como não, si' o negociante é 
obrigado, pelo Codigo Commercial, a cons~rvar os livros du- · 
rante 20 annos Si fraudar ou procurar fraudar a União, essa 
fraÚde poderá ser constatada por exame, com .multa não do 
~obro, mas de revalidação, que é dez vezes o valor do imposto, 
dentro de 20 dias. O sello adhesivo está &Ujeito á pena de re
validação que é de dez vezes o valoi' do imposto e chega a 60 

. vezes. Já tivemos uma lei de areamento que a elevou a 100 e 
nullificava o documento o fim de 90 dias. Foi a lei Murtinho, 
s! ruão me engaro, qu,e tornava o documento não sellado nu.no, 
no fim de t~es ime_zes. · · 

Causou. tambem reparos á Associação Commercial a parte 
ci:i. minha .emenda que assim dispõe: 

«Não serão consirlerados como despe=?as qeraes pa!'a a 
apuração dos lucros Jiquidos no balanço geral, as que, por
:ventura escripturadas como taes, ou por Wutos equivalentes, 
tiverem sido entregues aos donos· dos estabelecimonitos, para 
suas de·spezas particulares~. 

A emenda é bas_tante clara~ no entanto, si o meu perusa- ' 
menta não teve a fortua de ser bem comprebendido. não me 
nego a dar .explir.ações. ' 

~'ão são raros, são até frequentes os eontractos sociaes 
que conteem dü.posições que os fazem incidir nesta parte da 
emenda. A techn.ica commercial manda que as quantias reti
radas pelos socios para suas despezs particulares lhes sejam 
oebitadas em conta; dado o balan~o e verificado o lu.ero li
quido, o credito, de cada um, será levado á parte qu.e lhe 
~ocar. O saldo si houver, deste credito sobre aqu~lle · debito, 
constituirá. augmento do seu capital; si, ao contrario, as suas 
<lespezas particulares tiverem excedido ã sua parte nos lucros, 
o seu capital f fica reduzido. 

Isso é o ~e em geral se faz. 
lias por excepções não raras, e até· frequentes, a· que ba. 

:iouco me referi, o processo é outro. "fi>. 
Os contractos, ou par estâbelecerem, u.ma. uniformidade, 

nas retiradas de dinheiro por parte dos socios, ou por outro 
qualciuer motivo, arbitrem para cada um dos seus associados, 
uma certa quantia que lhes é mensalment;:i entregue e que é 
levada á ·conta de des'Rezas gemes. 
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Claro está que, augmeiitada a conta de despezas ou gasLo;,; . 
gerac:s com uma tal sobrecarga, o resultado dos lucros J;.qui
dos terú soffril1o as cOlli,:;equencias. ~este caso, viria a soffre!· 
a Fa:i:ondu. Nacil)nal na pei·cepção do imposto e foi isso o que 
~ emcnua_,quiz evitar. · 

Exemplifiqu~mos. Ft~rma-se uma sociedade commercial, 
composta. dos socios A e B, amJ:los com capitaes· iguaes e mes-
ma porcentagem nos lucros. · . 

No cort·cr e.lo anno, cada um reLira para as suas despezas 
particula1·cs tL quantia de 20 contos ·qu.e lhe ~ <lebitada. em sua 
::-espccliva conta: balanceada no fim dowmt'smo anno, a casa 
comrncl'Cial, verifica-se um lucro liquido de 100 contos e so
:bro cllo Lem a l<'~zenda 2 ·1· ou ·tres contos de réis, e restarão 
!l7 conlos que serão divididos ent1 e os dous socios, ·ce.benão, 
portanto, .'J.7 :500$, a cada um delles. 

O Sn. BENTI.> DE MIRANDA - Em um contracto nessas oca.:. 
dir,:õcs, nüo so póde considerar lucro liquido essa parte. · 

O Sn. CoLLA:lES !'rlOR.E!RA - Mas, o fim n ão era esse: seria 
o do limitai· as despezas dos socios, evitar que um retirasse 
mais do que o ouLro . 

O Sn. BENTO OE MIRANDA - ~fas si o contracto social pre
vine o r.aso. uuudo. a(\ socio que administra uma cetta impor
tanciu pelo seu ti·aball10? Isto não póde set' commutado como 
lucro liquido. E' verdadeiro estipendio. 

O Srt. CoI,LAtlES l\loREIRA __:... Si os ·socios são solidarias, a. 
r llc:1 pertencem maior ou menor porcentagem. -O que mais 
t raball1n, maior lucro dev~ ter. 

O Sn. BENTO DE MIRANDA - E' o que se observa, gerar
mnntc. Más, podem ser celebrados contractos naquellas cono.. 
<lil~ÕCS. . 

O Sn. CoLL:\nEs l\foREIRA - Supponha, porém, a Camára, 
· <lUO r~::ies .\O contos retirados pelos dous socios, ao em vez de 

Jhc1l S('!'Clll ckbilados, são le''ados á conta de · edespezas~ ou 
;.rnstos ~crncs. Os interesses dos socíos não · são, com isso pr~
.i Udicodos. mai' o~ da Fazenda· sel-o-bão. pois os 3 % a. quii 
t ('m dire ito st't'iio calculados, não ~obre os 100 contos como 
l<aquello ca!!o o sim sobre GO contos, ·liquido lucro que; na 
hyptohr~f'. appnreceria no balanço . O imposto cobrado em 
ve~ de l.t' l!i; contos seria apenas de ·1 :800$000. -

Po!'vr.ntura, os dous socios perderam alguma cousa com 
semc!ho.nLo disposi~ão ~ contra!!tual? Ao. contrario, terão ain
da o lucro de 1 :2<J-0$, que é a differencã entre o que tinham 
de entrr.r;nr no fisco, naquella hypoth~se, e o que effectiva.
mentn despendem no segundo modo de escripturar. 

Isso se le•m feito nos contractos . eommerciaes, . quando 
não se cogitn\'n de pagamento do imposto sobre lucros liqui
dos commerciaes. Amanhã, será". ·adaptada -em larga escala, 
pois constit:uirtí, se não foc adoptada a disposição · in_clui<;l~ 
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na emenda, meio muito facil de neutralizar os effeitos .da lei. 
E se, porventura, formos a prever o que se poderá dar 

nas escriptas das casas commerciaes, que gir·am sob a re
sponsabilidade individua!, ha de se chegar á conclusão de 
que ahi então, sem as peias do. contracto, o proprietario d.o 
estabelecimento fará, na sua escripta, o que bem fhe aprou
ver, podendo levar todo o seu lucro Jiq'Ui<io ás contas 00; fun
<los que bem entender. Dahi, nenhum prejuizo lhe advirá, 
pois que todo o activo e passivo, correm sob sua unica e ex
clusiva responsabilidade. 

N:ão existe ainda, a difficuldade que parece temer a As
sociação Commercial, quanto á applicabil.idadc ela lei no in
terior- do paiz; temos disposição legal que obriga a todos os 
.q,ue negociam no territorío da. Republica, com um fundo de 
<;apitai superior a 5 :000$,. a terein os seus livros, os exigi
dos pe.Io artig.o H do Codigo Commercial, devidamente sel
lados e registrados. Se tal disposição não tem sido applicada, 
~ntão, mais ner.essaria se torna a emendá, pois será o meio 
de pol-a. inteiramente em vigor. E' preciso, absolutamente, 
regularizar a situação do commercio do interior ou de todo 
ü peq,ueno commercio, para maior garantia do que faz suas 
transacções por grosso e que até ho.je vive sem garantiãS, 
Mnffiado apc_nas no escrupulo e honorabilidade do seu fre
guez. 

No dia em que for estabelecida a escripta. em todo o 
commer.cio, de accôrdo com a disposição a que ha pouco me 
I"eferi. todos os que vendiam' para o interior, para ·1ongin
quos togares, a prazos mais ou menos. longos, se sentirão e· 
de facto estarão, mais garantidos. As escriptas, pequenas ou 
gr-andes, ficarão sob certa fiscalizaçc.ão da autoridade judi
ciaria e, por tal, mais raros serão os prejuízos, hoje tão fre
quentes. 

A disposição do decreto n. -L 855 deve em qulqhier hy
pofüese, ser restabelecida; não se tratasse mesmo de fa.zel-a 
fiscal da arrecadação do que for devido á Fazenda. e a.inda 
assim seria de vantagem seu revigoramento - acabaria ou 
:pelo menos poria um freio á desenvo.Jtura de escriptas im
provisadas e preparadas de um só jacto, para o sacrificio de 
interesses aliheios. 

·Tenho dito. (Muito b~m; muito bem. O. O'l'ador é m'«ita 
c~tmprimentado.) 

· O Sr. Presidente - Está finda a hora destinada ao expe~ 
t>edfonte. · . 

Vae-se passar â .ordem do dia. (Pausa.) 

C-Ompa:recem mais os Srs. Felix Pacheco. Andl'ade Ba
?:erta. ·Antonio Nogueira, Souza ,Castro, Cunha. Machado, Pire~ 
Rl)bello, ffõão Cabral, H~rmi:no Barros(). Thol'.Llaz A~ióly, Th'o-
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inaz Cavalcanti, FredericO Borge-s, Co.rreia ·de Brilto, Alexan
<ll'ino da' llocha, E~lado Coimbra. Turiano Calll(pello, Arislat·
cho Lopes. Deodato 11Iaia, Octavio :Mangabeira. Pacheeo I\Ien
·des, João .!\langabcira·, Alfredo Ruy, 1Airlindo Lconc, Jwe Muriu. 
tRaul .Alves, Ant.oniu A0uirrc. SamP.aio Co1·rêa, Paulo li't•onliu, 

,.,, ·salles Filho, Lengrubet• 1',ilho, ;Alzevc-du Sotlré. l\Iauocl Rei~. 
João Guimaeães, :Buarque de lXazarcth. José de i\loraes. Malta 
.l\facl~ado, Ribeirn Junqueira, Franeis1:u Valladare~ .... João Pe
nidQ. Senna ·Figueirepo, ,José Bonifacio. Gomes Lima. ~\i1Lero 
Botelh-0, WalcJ.omiro ae Magalhãc::;, Alaor Prµ,la, Vaz de Mcllo. 
Camillo Prates. Fei·reira Braga, IJiucirrato Braga, Alberti0 
l'3armenio. Cesár, Vcr:...'1leiro, Prudente de Morac~ Filho. Pal
meira Rlpper, Ro<lrigiles Alves Filho. -Pc<lrn Costa, Amolpho 
:Ar.evedo. Luiz. BarU.iolomcu . Celso Ba,yma .. J oão Siruplido, 
Carlos Penafiel, Domingos Mascat·enhas. Barbosa Gorwalves e 

. Car!o:; l\1a."'.imiliano ( &-:;) • · . · 

Deixam uc cõmparccet· os ·Srs . Anulbal Toledo, Octacilio 
ele Albuquerque. Dorval Porto. llfonleiro de Souza. A.hei Chcr 
mont, Chcrmont de Miranda, Luiz Domingues, José Barreto, 
A:;dppino Azevedo, Armando Burlamaqui. !\farinho de An
drade; l\foreira da Rocha.. Alberto Maranhão, Affon::;o Barata, 
Cunha Lima, .Balthazat· Pereira, (:onzaga Maranliãp, Anlonio 
Vicente. Eduar.cto TavarC"S, Gcrvasio Fioravanti>. Arnaldo Bastos, 
Pr.-dro CorC"êa, Julio de ?l'lello. Nataiicio Camboim, Alfredo de 
Maya. l\liguel Palmeira, Méndonça. Martins, João Menezes, Rodl'i
gues Doria, Manoel Nobre. Pedro Lago. Lauro Villas Boas, Pir·es 
Jc Carvalho, ·Cast.ro Rehello, Leon.cio Galrão, Uba ltlino <le Aseis, 
Arlindo Fragoso, Seabra. 'Fílhd. Torquato Moreira. Rodrigues 
Lima, Ubaldo Ramalhete, Octavio da Rocha Miran<Ia, Azurém 
Furtado, Nicanor i\"ascimenlo, Arislic!cs Cairc, Mendes Tavares, 
i'\orival de· Freitas, J'OSê Tolenlino, Macedo Soares, Thcmisloclos 
.de Almeida. Rarriiro Br·aga, F ranc-isw Marcondes, Raul Fm·
nandes, Teixeira Brandão. José Ah'c..s, José Gonçalves, Her
culano Ce:;ar, Sil"Vcira F! um, Antonio Carlos. Emilio Jardim, 
Americo Lopc!:i. Landnlpho ilc l\Iagalhãcs, Odilon de Andrade, 
Zoroastro Alvarenga. Franc1~tú Hrcssanc, Lamounier Godo
frcdl), Jo;;;ino de A.raujo. l;!'t.lfi<:i::ro Paoliello. Jayme Gomes, H(l
ncràto Alvc-:>. Mano'll :r:·u1gc:i c:io~ Edg-a.rdo · da Cu~ha~ Mello 
:Franco. Raul Ca.rdoso, Sales .itJmor. Barros Pc.nteado. Eloy 
Chavr~.:;. Sampaio YiclaL ?>fa:r.oel Villaboim, Ramos Caiado, Ayrcs 
<la Silva. Tullo J a.yrnc. SeY<:riauo ~1a;:'lucs, Costa Marques, Ot
toni -'lacíel, Luiz Xavic.r. Ahdon Baplista, Pereira de Oliveira. 
Evaristo Amaral . . Augusto Pcsl.aua, Alci<lcs Maia, Nabuco de 
Gouvéa, Flores da Cunha e Joaquim ·Osorio (94). 

ORDEM ·DO DL.\ 

O Sr. Pr.esidente - A Iisia de presença accusa o com~ 
JlUrecimenlo ue llfi 8rs. Dcpu La<.los . 

Vol. XIII S2 



ANNAES DA CAMAB . .A 

Vae se proceder ás v0La1;ões das materias r,onstantes da 
ordem do dia. 

Peco .aos nobres Deputa.dos que occupem ~s suas cadeiras. 
(Pauso .. ) 

Acha-se sobl'B á mesa o seguinte 

REQUERIMENTO DE URGENCIA 

Requeiro ul'gencia para immediata discussão e votação do 
projecto n. 659, de ·w20, que abre credito para pagamento de 
despezas da verba «Material» do l\1inisterio da Guerra./ 

1Sala da6 .sessões, 7 de dewmbro àc 1920 . .:.., Octavio Rocha. 
Approvadu. 

Encel'l'ada <L ~· discussão dos al'ls. t • e . 2P do proj.eclo 
n. 659, de Hl20, auLoriiaudo a abril' o credito de 2.566 :525$662, 
supplementar á verba 15• do orçamento vigente do Ministerio 
da Guerra e annuni;iada a voLação. 

Approvados successivarnenle em ~· discussão os .seguirntct> 
a1'Ligos do · 

PROJEC'l'U 

N. 659 - 1920 

O Congresso Nacim:a1 decreta: 
Arl.. 1. º E' o Poder Executivo aut,odzado a abrir, pelo 

Ministerio ua . Uuerra, o credito de 2. 566 :525$662, supple-· 
mentar á vel'ba Híª - l\Iaterial - ns. 11 A, 116, 17, 22, 
23 e ~4, do orçarnenLo Ja Guena, para o actual exer.cicio. 

A1;L. 2." Rcvoga111-H~ ns disposições ·em conLrario. 

O Sr. Presidente - O projecto passa á 3• discussiio. 

O Sr. Octavio Rocha (pela ordem) requer e obtem dis
pensa de interstício 15ara o projecto n. 659, de .1920, figural' 
iia ordem do clia da sr:>s~ão seguinte. 

O Sr. Presidente - l'àssa-se ás voLações constantes da 
ordem do dia. 

Votação da em~nda do Séna.do ao projecto n. 32.9 A, de 
i.919, Lia Cí!ma1'a dos ,Deputados, sobre a pre'ferencia dos in
spr.cLor Hs qur. serviram na C'ommissão Ronclon, para a no
mea1:iíó na Heparli()ão Geral dos Tclegrap'lms: com ijar·ecer 
cont1·a1·io da Commissão .de Constituiçã'o e Justiça e voLo em 
sep1;ado tdo Sr. Turiano Campello (vide projecto 11. 6ú1, de. 
1920) (di1scussão un,ica). · 



SESS.fo El\I 7 DE DEZEMBRO DE 1920 

ReJeitada em discussão unica a seguinte 

EMEND:A DO SENADO 

O Congresso Nacional decreta: 

8i9 

v Artigo unico ª Nas vagas que se deren1 de iTI.spectores de 
quarta classe na Repartição Geral dos Telegraphos, o Go;ver- 1 

no poderá aproveitar',, por merecimento, os inspectores que 
bem serviram por mais de cinco annos, na commissão 
<le linhas telegraphicas chefiadrus pelo então coronel Rondou; 
revogadas as disposições em contrario. 

•' 
O Sr. Presidente - A emenda volta ao Senado, offoician

do-se sobre o occorriido. 
Votação do projecto n. 62g, de 1920, (redacção da emen

da approvada e destacada do projecto n. 5W, de'1920), abrin-
do o credito de 2 :936$, para pagamento ao bacharel Walde
mar de Avellar Andrade e a Candido Venancio Pereira Pei
xoto (discussão especial) 

Approvado em discussão especial e enviado á Commissão 
de Redacção o segiu1inte 

PROJEGTO 

N. 629 - 1920 / 

O Congresso Nacional resolve: 
Art.igo unico . Fica o Presidente dá Republica. autorizado 

a abrir, pelo l\Iinisterio da Fazenda, o credito especial de 
2: \136$., para pagamento aos primeiros escripturarios do Tri
bunal •de Contas, bacharel Wa!demar de Avellar Andrade e 
Candido Venancio Pereira Peixoto, de divida de exercicios 
findos, já relacionada no l\1inis~rio da Fazenda, por serviços 
prestados de tomadas de contas, fóra das horas do expe
diente revogadas as disposições em contl'ario. 

1 Votação do projecto n~ 64,7, de 1920 estendendo ás pra
çais ·da Armada os favores concedidos ás do Exercito pelo ar
tigo 10 da lei n. 2. 556, de 1,374; com parecer favoravel da 
Commissão de Finanças (2" discussão). 

Approvados successivamente em 2" discussão os seguin-
~s ~Li~s~ ~ 

PROJEQTO 

N. 547 - 1920 

O 'Congresso Nacional decreta: 
ArL 1.º Ficam extensivos ás praças da Armada os fa

' ores concedidos ás do Ex:e,rcito pelo art. 10' da lei n. ~. 5-56, 
de 26 de outubro de 1874. 
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§ Lº o· soldo a que se refel'e este artigo será o da· ta
bella em ...-igor na uccasiifo da reforma. 

§ 2.º .As fracções maiores Je seis mezes serão contadas 
eomo anno inteiro. 

Art. :2~ ~ Revogam-se as disposições em 00!}trario. 

O Sr. Presidente - O projecto passa. :i 3• .discussão. 
· Votação das emendas d:o Senado ao pr-ojccto da Gamara 

· n. 18-1, de 1920, abrindo o crediLo <le i~ 000$, á verba 30ª. 
do orçamento do 1\!inísterfo da Justica e • -egocios Interiores; ' 
com parecer favoravcl da Commi:::são de Finanoas (vide pru-

.jecto n. 181 B, de 19!20 (discussão unica.). ' 
Approvadas ::;u1;ces~ivamente em 2" discussão as se

gui,ntes 

Ao arti~o m~ico: 

Onde diz - ::upplementar 
Onde se diz - cxercicio 

- diga-se; especial. 
vigentê - diga-se: e::i:eroicio 

de 1919. " · 
.. 

O Sr. Presidente - O projeelo vae a Commíssyo de Re ... 
dai;ção. 

Votação do projecto n. ,i3(} A. de fü.20, creando o quadro 
<le cirurgiões dentistas :na. .Marinha Na.ciona;l; com parecer 
das Commisr;úes de .Mar.inna e Guerrà e de. Financas sobre 
as emendas e ~uh-emendas da primeira dcllas (vide projcolo 
n. 430 B, de 1920) (3~ discussão). 

O S,r. Presidente - Dur:mte a. ;y 'discuss:í-o dc$le proje..., 
do foram offerecidas as seguintes 

~ 

EMENDAS 

N. 1 

Ao art. 5º - Suppriruam-se as exPressões «entre · pro-fis
i;ionaes diplomados pelos euros officia.es ou equiPQrados e 
com menoi de 35 annos de idade. - Joaquim Osorio. 

N. 2 

Art. Ffoa restabelecido o OOiaJdro de cil'urgíões-den-· 
lista::; do Exercito, com a organiza\iã() qUe tinha quando foi 
extim::to. - Costa R'ego. 

1'{. 3 
IuvcrLa:"'se: • . 
Al·.t. 3.• Tgdos os logare.; .serii.o providos mediante con4 • 

curso. 
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§ 1..º Poderã'o, entretanto, ser nomc:ulos, independenLe
mentc desta' condição. os actuaes dc>nii;;tas contructados, ::i.s
sim como os que estão ;;ervinrlo :;ratuitamente. - .:\Tmando 
Bwrlamaf]1li. · 

A' emenda." n. 3, do Sr. Armando Burlamac].!ui a C:ommi:>-
8ão dP. Marinha t' Guerra offereceu a .seguinte 

Accrcscente...:sc: § 2-.º · O~ dentistas contractndos e gra
t·uitos que forem aprm'eif.ados na organizac.:ão do qun.<iro oc
cuparão os postos mn.is elevndos, dP. aci:~'\rdo eorn o trmpo ct.~ 
sr.rvj\~O que contarem. .~ . 

Vou submettcr a votos as emendas em 1 º logar . 
. Rejeit.a<ia:i ~ucce~sivament.e a!; referidas emenda:> nnmc

ros t e 2. 
" Approvuda. a emendá n. 3. com a refcri<h ;;ub-ernenda da 

Commissão. 
Approvado em 3" di!'!1°:t1ssão e enviado :í C<Jmmi:::.são de 

Si'.'daci;üo o Regninte 
. I'no.rnCTO 

W ,~30 A - 1920 

O Congresso 11\ltcional decreta.: 
. Art.. Lº Ficn. crcado o quadro dri cirurgiões-dentistas, na 

i\farinha Nacional, com ai segitlinte.s patentes: 
2 ca.pitães-tenent('s; 

6 primeiros 1.e~entes; 
8 serund"os-tcnen<tcs. 
Art.- 2.0 Os r.irurgiõcs-'dcntistas t.('rão todos º"' 

r.?galias e vantagem; que g-osam o~ pharmaeeut.icos 
,:e Saude Naval. 

direitos, 
do Corpo 

Art. 3.º Os actuae~ e i.rnl'giÕf'S-d<'nf.i~tn.f'. crmtract!tdo:; se
dio ineluidos no cruadTn n. que ~e rrfe1'fl o a.rt. t~ com os po:::tos 
mais elevados e re-:>pC'itadas a,:: suas: anti~11irl3des. pel:i data do 
primeiro contracto. : 

ArL 4.' St:r-ão aproveitados igualmente no quadro os ci
Vilrgiões-dent.istas .gratuitos que contam mais de cinco annos 
<le serviços profissionaes ininterrupto!'-. r~~IJi>ifadn. a natureza 
de ~uns commissões. · 

~\rL 5.º As vagas re:>t:mtcs Sl)râo prN!rrchidas por con~ 
r:nrso entre profi.c:sionars diplomado~ .p1'los <fur~o:;. officine<: on 
!'Quiparados e com menos dP 35 ::i.nno;; de idadf.•. 

Art. 6.º Ficani r·~\·ogadas 3~ disposieões ere contrarin e 
abertos os ereditos necessarios :Para a execu1.:ão desta lei. 
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O Sr. Rodrigues Machado (pela ordem) requei- e Qbtem 
dispensa de imr1ressão da redacção final do próJecto numero 
430 D, d.e 1920, afim de ser immediatamente votada. 

E' lida, e, sem observacões approvada a seguinte 

REDACÇÃO 

~ 
N. 430 C __, 192~ 

Reaacção final do projectq n. 430, de 4920, •JU•J r.rê12 o qu.!1.
dro doe ci.rurgiões-dentistas na Marin./l,a Nacionc.:l 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. i.º Fie~~ creado o quadro de ci~urgiJcs-dentistas, na 

Marinha Nacional,' com as seguintes patente:>: 
2 capitães-te1I1entes; 
6 primeiros tenentes_; 
8 segundos tenentes. 
Art. 2.º os· cirUJ.'giões-denUstas t.erão todos os direito~. 

1·egalias e vantagens que gosam os pharmaceuticos do Cbrpo 
de Saude Naval. 

Art. 3.º Todos os logares serão providos medianf.e con-
t:urso. · 

§ 1.º Pod·erão, entretanto ser nomeados, independente
mente desta eondição, os actuaes dentistas contractados, assim 
como os que est.ão servindo gratuitamente. · 

§ 2.º Os dentistas contractados e gratuitos qu,e forem 
aproveitados na organização do quadro occuparão ·os pôstos 
mais elevados, de accôlrdo com o tempo de servi~o que ·-con-
t.:ctrem. · · 

Art. 4." Ficam revogadas as disposições em contrario a 
abertos os creditas n~cessarios á execução desta lei. 

Sala das Commissões, 7 de dezembro de 1920. -Raul Sd. 
Carlos Garcia: _, Castro Rebello. 

. . 
O S:t:. Presidente - O projecto vae ao Senado. 
Votação do projecto n. 507, de 19201 autorizando a abrir 

o credito de 220 :000$ para um em'Prestuno destinatio á con
~Lrucção do quartel de 2ª linha do Exercito, no Estado do Rio 
de Janeiro; com parecer conitrario á emenda apesentada e 
emenda additiva da Commissão de Finanças (vid~ projecto 
n. 507 A, de HY20) (3• discu.ssã.-o). 

O Sr. Presidente - Durante a 3• discussã~ deste pro
j ecto foi offerecida a segiuililte 

EMENDA 

Art. Igual emp.restimo fará o Poaer Executivo ás 
capitaes dos outros Estados, destinados aos _edii.ficios assim 
icon'Struid9s ao ensino -p,r.ófissional.. ___, Alvaro Baptista. 
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Tambem a Commissã.o de Financas offereceu a este pro
j ecte a seguinte 

EMENDA ÂDDITIVA 
$ 

Ao art. 1°, in fine: O emprestimo será pago no fim de 
cínco annos e na sua concessão o Governo exigirá as garantias 

· crue ju!gal" neGessarias •. 
iVou su.bmetter a votos as emendas em iP.rimeirp logâr. 
Rejeitada a referida emenda do Sr. Alvaro Baptista. 
Apprpvada a referida emenda additiva da Commissão de · 

Finanças . · 
Appróvado, em 3ª discussão e enviado 4 Commissão de 

Reda~ão o seguinte ·' 

l?RO.TEC'l'O 

N'. 507 - '1920 

O Congresso Nacional resol:ve: 

Art. 1.º Fica o .Pode!' E:X:ecutívo autorizado a .abrir, o 
credito de 220 contos para um cmprestimo em dinheiro, des
tinado ao final pagamento da construcoão do quartel da 2& 
J4í:c.ha do Exercito, no Estado do Rio de Janeil'o, inscrevendo-o 
li:l Directorfa do Patrimonie>, _como :proprio nacional. 

~<\rt. 2.º Revogam-se as disposições em contrario. 

O SJ.'.. Fr:ancisco Valladares '(pela ordem)' requer e obten:i 
'dispensa de impressão da redacção final <lo ''Projecto · nu ... 
mero 507 B, de 1920, afim de ser immediatamente votada.. . 

E' lida e, sem o~serva~ões, approvada a seguinte 

N. 507 B - i920 

Rednt:t;iio ffonl d(J projecto n. 507, -de .f9!0, que autdri:a a 
ab1·ir o c?·ed'ilo rle 220 :000$ pa:ra 1tm em'(Yf'estimo desti
nado ri r.onstrucção do quartel de ~ .. Linha do Exercito, 
rio R.<:todo do Rio de Janeiro. 

O Congresso Nac.iÔnal resolve : 

Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorb:âao a. abrir o. 
credito de 220 contos para um empres'.iirio em ·dinheiro, des-
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tinado ao final pagamento da consirucção do quartel da 2~ 
Linha do Exercito, no Estado do Rio de Janeiro, inscrevendo-o 
11a Directoria. do Pa.trimonio, como próprio nacional. O em
prestimo será pago no fim de cinco unnos e na. sua concessão 
o B()vcrno exigirá as garantias que julgar necessarias. , 

Art. 2.D Revogam-se as disposições em contrario. 
· I 

Sala das Commjssões, 7 de dezembro de 1920. ,..- Raul Sá. 
l'1•ndo Lo11es. -- Carlos Garcia. 

O Sr. Presidente - O projecto vae ao Senado. 
Votação do pareePr n. 20, de 1020, indeferindo a reprc

s&ntação da Sociedade Anonyma Induslrfas Reunidas F. Ma
larazzo e outras, pedindo rüstituição de imposto de consumo 
(discussão l!Ilica). · 

Approvado. 

Votac~ão do projecto n ~ '190 A, autorizando estudos de 
hurrag<>m I' atuclagem em zonas assoladas p,ela secca;. com 
sub:;tih1t ivo da Commisf.l~o· dP Obras Publicas e parecer fa
yoravl'l tia de Fin~rn:.a:; r_ 1' discussão). 

,:\ppro\'ado rm 1 • discus!'.ãn o seguinte 

PfiO.TECTO 

N. HIO A - 1920 

O Congresso NaC\ionnl resolve: 

Artigo uniro. Fica o Govr!rno autorizado· a mandar pro
r.i>rlrr esl.udo~ do barragrm e acudagem na zona comprehen
ciirla pl'los munícinios de ~lonlrs Claros, Orão Mogol, Bôa 
\'istn do 1'rrmcrlal, Sal inus. Rio Pardo r Fortaleza. assoladoi: 
frequi-nL<'m<>ntc pela sr.rca, abrindo-se os necessarios credites 
pela verba respectiva ai.é a importancia dr. 500:000$; revo
gadas as dispmdr;ões ~m ront.rario. 

O Sr. Presidente - O prnjecto passa á 2• discussão. 

O Sr. Juvenal Lamartine (peln m•dem) requt>r e. oblem 
1JispPmia rll' inlrrst.irio para o pro.jl'clo n. /i90 A. dP 1920, fi
;:niral" na ordrm do rlia da ::r!';slio Rc:>guin.te>. 

\'otac~ão rlo projrcto n. ii6i A. de 1920, mandando reco
lher n. uma caixa r.sprcial meladc do imposto sobre o sal, de 
procedencia do Estado do Rio de Janeiro; com parecer fa
yoravel da Commissão de Finanf;.'as tt• discussão); 
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_4.pprovado rm 1• discus~ãn o 8eguinte 

PRO.TEC'!'O 

N. 567 A~ 1920 

O Congresso· Nacional resolvr: 
;\rt. 1." O Pod('r Executivo fará recolher a uma caixa. ~~

p(\f'.ínl. mctarle <lo impo~to rine arrecada. aclualmcnle ~ohrc o 
sn\ dr>. proced<'ncía do E;;taclo do Rio de .Janeiro. 

Ar!. 2.º Essa imporfancin serCt dividida Pm tres parles. 
f:endo duas para auxilio ás usinas que se fundarflm para o be
neficiamento do sal e a parte restante será applicada na des
"bsfrucção e dragagem dos portos. dos e cana:es que servem 
á zona salinrh·a. · . · 

Art. 3.ª O prazo para· a execução dn presente lei ser{t dr 
•~inco nnnos da sua publicac:ão e regulamentação na pnrff' 
rr.frrf'nfe ao auxilio :í.s nsinas de beneficiamento. 

Arf.. ..\.º Derorridos os cinro annos n qnfl se referr. o ar-
1 igo anlr-rior n impo;;to :-<obrr- o kilogrammn de ;;al será c·e
dm:i<ln n ·12 r1~is. 

Arl.. ri.º Urna srxfn p:rrff' do imposfo de que trata o ar-
1ig-11 -~" ~r.1·:t l'N'olhida :'t «aixa já organi7.a<la para o fim espe
eial dn eon::;"rvac;ãn drn1 .iá alludidos pori()S, rios r cn.naP.s. 

Ai.·t. fr.º Rl'vngnm-fõ1' ns f!i.'lposiçõe.~ r.m contrario. 
O Sr. Presidente· - O projr.clo passa ú 2• disr.ussão. 
O Sr. Lengruher Filho (pela orrlr>m.) requer e obtem dis

pr-nsn dP intpc·stir.in para o projeclo n. 567 A, de Hl20. figu~ 
rar na orde>m <lo dia da sessão >:r.g-uin!e. · 

Votar.:ão do pt·ojerl.o n. 572 B. de 1920, r'Onsideran~o de 
uJ.ilidadc puhliNL o Cluh rlo Eng"nhari:l cio nin ,de Janeiro. o 
n.,l'hY Clnh do n.io dP Janeiro e :l .-\..s;;or.iac;5.o Tcxlil (3" dis~· 
1,ussffo). 

~\pprovarla r.m :3" disr.u~~flo r rll>"iudo ú Commjssão ~e 
nr.iiarr,i\n n ::i1•gnintr. 

PP.OJECTO 

O r.ongrr.$sO Nnciona 1 resolve: 
Arli!:!n 11ni~o. S;ín rnn~id<'Ntd<lR in~lilui('.õsr de ut!lidadfJ 

r~:thlica 1) C!ub de EngPnh:u·ia rio nio Ili' J:t.nCL['O, o Derby Cluh 
do Rio dr. J:lllPtro ,, :i :\ssocin1.:iio Tl'xlil. cnm f'i~ IP nn D'u•.t.l'icto 
F1~r.11•rnl: l'•"Yºt1"ada~ a,; disposir,u1'~ em contr~r in. 

O Sr. Vicente Piragibe (pela ordem~ requer e obtem 
<Jíspen~::i dr. imp1·essiio da rcda.cção final do projecto nu
mero 57:? e. Qe 1920, :lfim de ser immediatnmente yotada. 
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E' lida e posta em discussão_ a seguinte 

REDACÇÃ.O 

N. 572 G -- f920 

Redacr;ão firzal .do p,·o.iecto n. 572,~ d:e 1920, que consid:era de 
utilidade publica o Cliib de Enye-tiharia do Rio de Janei1'o, 

' o Derby Cl·ub do Rio de Janeiro e a Associação Textil. 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico: 'São eonsidera·dos instituições d:e utilidade 

publica o Club de Engenharia do Rio de Janeiro, o Derby Club 
do Rio de Janeiro·e a Associação Textil, com séd:e no Districto 
Federal; revogadas ns disr1oflições em contrario •. 

Sala das Commissões, 7 de dezembro de 192-0. - Carlos 
Garcia . ..... Raul Sá. - Prado Lope.~. · 

O .Sr. Presidente - :Acha-se sobre a mesa -uma emenda 
qur~ vae ser lida. 

E' lida, apoiada e posta conjuntamente em discussão a se
· guinte 

EMENDA A RE:DAC<:.ÃO DO PRo.TECTO N. 572 e, DE rn20 

Encerrada a discussão da reda0c.ão final do projecto nu
mero 5~ .o, de 1920, e annunciada a vota~ão. 

Approvada com n referipa emenda a seguinLe 

REDACÇ.:\O 

N. 572 D - 19.20 

Novo reçl,acção final do project·o n. 572. de 1920, que corzsi-. 
deta de utilidade zmblica o Club de Engenharia do Rio 

· <ie Janeiro, o Derb1;' Gr.11b do Rfo de Janeiro e a Assoc'iacão 
profissional Textil. / · 

O Congresso Nacio.nal resolve: 

Artigo unico. São considerados instituições <le utilida:de 
publica o Club de Engenharia do Rio de Janeiro, o Derby Club 
do Ri~ de Janeiro e a Associacão Profissional Textil, com sêda 
no Ddtricto -Federal; revog:i..das ns {]isposioões em contral'io. 

Sa1a das Com missões, 7 ele dezembro de 1920. - Cm·lo.f . 
Garcia. - Raul Sá. - Prado Lo1Jes. 

O Sr. Presidente - O projecto vae ao Senado 
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Votação do 1projecto n. 654, de i920, abrindo o credito 
de 699 :775$\3-32, sup:plementar ás verbas 17• e 20" do art •. 2~ 
da lei n •. 3.991, de 1.920 '(2'" discussão). · · 

Al)provados successivamente em 2 .. discussão os seguintes 
artigos do · · · 

PR().TECTO 

N. 654 ,..-- 1.920 

O Congresso· Nacional decreta: 
· Art. 1.° Fica ô Poder Executivo au torizado a abrir, pelo 

Ministerio da Jus tiça e Negocios f!lteriores, o credito de 
699 :775$332, suppJementar ás verbas 17 e· 20 do -~t. 2° da 
lei n. 3.991 , de 5 <le janeiro de 1920. · · 

Art. ~.· Revogam-se as d isposições em contrar10. 

o sr·. ~resjdente - o 1p.rojecto passa á 3• discussão. 

. O S!r. Juvenal Lamartine (pela oi·dem) requer e obtem 
- dispensa de inLerst.icio para o !P·roj ecto n. 654', de 1920, fi

gurar na ordem <l'O dia da sessão seguinte. 
VÕtru.:ião do parecer n. 45, de 192-0', indeferindo o req.ue

rimento em que Carlo::; Bifüg pede releva.<.:ão . de prescri9ção 
;p.ara propôr acção contra o acto de s ua demissão (discussão 
1mica). 

Approvado. 

VoLaÇão do pro.;ccto n. 37 4, de 1920, do Sen..'ldÓ, regu
lando a. represaão do a.na.1·chismo; com :parecer das Commis
sões <le Constituíi:.ão e Justiça e de Financas sobre as emendas 
apresentadas (vide .iwo.iecto n. :374 A, d:e 1920) (3' discussão). 

O Sr . . Presidente - Durante a 3~ dis'!ussão d~st~ p ro
jecto foram apre~enLa.das 33 emendas. 

A esl.as enien.das e ao projecto do Senado a Commissão 
de Constitu icão' e Justiça offerP.ceu a seguinte 

EMENDA SUflSTl'l"O'I'lYA 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. . ~ Provocar directamente, por escripto, ou por 
qualquer outro meio de publicidade, ou verbalanen:te em 
reuniões realizadas nas ruas, theatros, clubs, Sédes de as
sociações, ou quaesquer logares publicos ou franqueados ao 
publico, a pratica de crimes taes como damno, depredação, 
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incendio, homicidio, cqm o fim de subverter a actua1 orga
nização social 

Pena: prisão cellular por um a Q'llatro annos. 
Art. 2. ° Fazer, pelos meios indicados no artigo fl:Utece • 

<lente, a apologia dos crimoo praticados contra a actu~l or
ganização social, ou fazer pelos mesmos meios o elogio . ao€ 
autores desses crimes, -0om o intuito manifesto de instigar 
s. .pratica de novos crimes da m013ma natureza: . 

Pena: prisão eellular por eeis mezes a um anno. 
Art. 3." Si. a provocação de que trata. o art. 1 ", for di

rigida directamente a militares, :Praça:5 ou ·officio.cs de roi·
porai;ões militarizadas da União e do8 Estados, ou si a apo. 

,·Jogia ou o elogio de que trat..a. o art. 2", forem feitos -pérante · 
oK mesmos mílitares, praças, ou officiaes de corporações mi -
!Harízadas da União ou dos Estados: 

Pena: Pdsão cellular: No caso <la provocação por dou~ 
a cinco annos; no caso da instigação por um a ·dous. annos. 

Art. 4." Fazet' explodir em edi-ficios publicos ou parti
culares, nas vhs publicas ou logares ;franqueados ao pu-· 
blico. bombas de dynamite ou de outro:;:. e:'\.-p1osiYOS i~uaes, 
em seus effeitos, aos da dynamite. 

Pena: prisão ceHular por um a quatro annos. 
Art. 5." Collocar, nos :Jogares indi-0ados no artigo ante

rior, bombas de dynamite. ou ·de outros explosivos -iguaes. 
cm seus effei!tos, aos <la dynamiite. 

Prisão: prisão celular ·por seis mezes a dous annos. 
Art. 6." Fabricar bombas de dynamite ou de outros ex

plosivos iguaes, em seus ed'feitos, aos <la dynamite, com o 
intuito de causar tumulto, alarma, ou desordem, ou -de com
metter algum do·s- ·crimes indicados no art. i ~, ou de au-xi-
Ifa.r a sua execução: . · · · 

Pena: prisão eellular por seí;;; mezes a dous annos. 
A.rL 7. º Pror\r·oéar directamente pelos meios indieados 

no art. 1 º, a pratica de crimes taes como cta'.mno, depreda-
ção, íncendio, roubo, .homicidio. ' 

Pena: prisão cellular por seis mezes a dous annos. 
Art. 8. º Concertarem-se ou associarem-se duas ou mais: 

pessoas .para a ~ratica <le qual'quer dos crimes indica-do.; no 
art. 1u. 

Pena: prisão cellular por sei6 mezes a dous annos. 
Art. 9. º Nos ·Crimes definidos no Codigo Penal arts. 204 

e. 382 e no decreto n. 1. i 62, de 12 de setembro de i890. ar
hgo i°, ns. 1 e 2, as pena~ serão ·de: prisão cellular por tres 
mezes a um anno. 

Paragrapho unico. Si for-em falsas as declarações a que 
se ref.ere o § 1 º do art: 3S2 do Codigo Penal e a socieda<ie ti
v~r fins oppostos._:i ordem social, a !l.Utoridade policial fará 
dispersar a reumao, e os chefes e direc·tores soffrerão a 
pena de um a dous anno6 di; prisão cellulal', 
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Art. 10. Os crin1es .de lenocinio capitulados na •lei nu
mero 2. 992, de :!5 de setembro de 1915, são inaffiança
veis. 

ArL 11. Si os crimes prcvbLoti nos arts. 136, 137, 138, 
139, H l. 1-\.2, 1-1-1, t!i-í princ.. e § 1 ". 150. 15~. 153, 32<3 a 
~{29 § 2~. todos do Codigo Penal, 1'ot·em praticados por me19 
·ue lbombas ele dynamifo ou de outro!:> cx:plosirns iguaes, em 
seus effeito~. aos da dynaruite. 

Pena: prisão cellular- por dous a víf.o aunos. 
Art. 12. O Governo poderá ord;:nat· o fechamento. por 

f.empo· dcLerminado, de associacõe::;, :-yndic-afos e soc~edades 
:cld:s. quando ' incorram em actos nooivo.s ao bem pubh-co. 

~ i." .Ao Pot.ler Judiciaria compele, poréin, decretar a 
<li::;solul{ãu ~m acção pro.pria, Ele fórma summaria, 11romo
vida pelo Ministerio Publico. 

§ 2. º O acto do· Governo será fundameutado e expedido 
j.le'lo l\linisLro da Justiça e ::\cgOt;ios InLcriores. si a socieda<le. 
ª'sociação, ou syndicato funccionar no Distrieto Federai ou 
uo ';I'e1•ritorio do Acre. 

Al'f . 13. Scrfi.o da compctcncia da J'us~ica Federal e pro-
1:vssados e julõados. do conformidade com as disposi~.ões aa 
ici n. 515, t.lc 3 de novcmbi;o <le 1898; os crimes previstos 
netita lei: 

1 °, quanuu tiverem pol' :firn u. subvcI"sáo <la. act.uul orga-
u!za~ão :;ocial; . : · 

. · ~º. quando prej udicarem 'Um bem publico federa.! ou. 
parlicular, que esteja sob a guarda, <ieposito ou adminis-
t1·ai:ão do Governo Fe<lcral; . 

3", quando p raticado conf.l'a. funcciouari~: federal, cm 
:icLq, ou :rior mOt.i'\·o do exercício de suas funcções; 

-'º· nas hypotheses do art.. 3º <lesta lei. 
§ l. º ~os demais casos serão da competencia para o 

processo e julgamemto: · 

a) no Di~tricto Federal os .juízes de direito cio cr ime, 
observado o <hsposto nos arts. :!65 e 266, do decreto n. 9.263, 
de 28 <lc dezembro de 1911; 

b) no Terriforio. do Acre. os juize:; de <lireilo do crime, 
ol.Jscrvado o disposto no art. 34.7, do decreto n. 9.83·!, de i3 
<lc ou!.ubro de 1912. ' • 

§ 2. • Nos Estados o pro e esso e o julgamento serão :Cci
-t.os uos lermos e na conformidade das respectiva:: leis. 

~\r-l. 1-i. Revogam-se as di5posi<~õcs em contrario. . . 
AP.1w0Yada a referida. emenda. s ubstitutiva dot Commissão 

(]!! ConstiLuicão e Justic;a. 
llcjcilada ;1 l)m~nda :11 . ~5. dv SI'. Maurfoio de Laccl'da, 

com parecer i.:uut.1·ario da. Commi~são de Fí~anr.as. 
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Approva·dó em 3ª discussão o seguinte 

PROJECTO 

N. 374 - 1920 

(Do Senàdo) 

O Congresso N:~.!.!ional decl'eía: 
Art. l.º Constituem crimes: 

L A provoca.çi;.o ao damno, ·Jurto, roui:lo, as;;a!tci, iI!'::én.:. 
dio, homicídio e á SlllPpressão OU subversão da êlCtual orga
nização da sociedade ou de algum de seus imt,i{;i..;tos Iegaes 
- pena de ,prisão cellulal' pol' dous a cinco annos. 

Cori.sidera-.se provocação a aipologia feita verbalmente ou 
1m1· cscripto ou por qu~lq~er outr~ m~!o, de publicidade, na..;; 
rua:;, tlteatl'o>i ou- associaçoes ou i·eumoes onde quer que.. 
~·u.nccionem. de Lodos os incios de aci;.ão directa pa.ra qua.lquei· 
dos fins acima indicad-0s. 

Paragrapho unico. Si a provocação fór feita a militares, 
a. praças ou officiaes de Policia com o fim de induzil-os· a 
desobedecer aos seus superiores e suble:va.l-os contra as auto
ridades constiti.:idas - pena de prisão cellufar :por tres. a 
c-ito anoos. · 

II. A fabricação de. bombas de dynamite ou de quae.s
quer outras materias explosivas, sem transport~, ou emprego. 
com o intuito de causar tumulto, alarma ou desordem oui de 
commetter algum dos crimes previstos no numero ;i.ntece
dente - pena de prisão cellular por tres ·a oito annos. 

Reputam-se fabricadas ou conduzidas :Para fÍDs crimi-
nosos a,; bombas ou maLe1·iu:; explosivas enconLrndas em po
der de anarchistas ou agitadores conlhecidos. 

Ar·t.. 2:' Si os ci·imes previ1:tos nos arts. 136, 137, 138. 
139, Hl, 142, H4 , H9, princ. e § lD, 150., 152, 153, 32f, a 329: 
§ 2.0 , do Codigo Penal, forem praticados por meio de bombas 
de dynamit1>: •JU de o.u<rnsqu.~r ont.ras mat.erias explosivas -
pena ele iwisãu eellulHt por r1ua!.ro a doze annos. 

Paragrapho uuico. Si poE· cffeito -Oesses crimes f61r po:sLa 
cm pei·igo a. vida de algucrn. ou r·csul~ar a morte de uma o_u 
mais pessoas ~ pena de prisão p1)t' oito a 20- annos, no pri · 
mP,iro ea~o. e nm· 1'.?. a 30 am1os no sc.,,,"Undo. 

~\rL 3~n Si 0$ t.:rimes de l1omieit.lio e de lcsõe~ corpol'ac~ 
'.Cudigo Penal, art.s. ~0 'i. 2f!5, 30:1. e ~~0!1, forem pratica.dos 
pol' meio de bümbas de dymunile ou de quaesquer . out.ra\i 
ma.le.rias explosivas, serão pun·ido;;: 

a) no caso de homicídio, com <i pend. de prisão cellul:it' 
rior 20 a 30 annos; 
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b ) no caso do art. 3\10, do · Codigo Penal, com a pena, do 
·prisão cellular por ciuat1·0 a 10: annos; · 

e) no caso do art. 3011, princ. d'o Codigo · Penal, com 
pena da. mesma natureza. por seis a. 15 aanos; 

d) no caso do paragrapno unico desse artigo, com. pena 
da mesma natureza, por cinco a 12 annos . 

Art. 4.º Concertarem-se duas ou ma.is pessoas para a 
u:ecucão de algum dos crimes men.::ionados nos numeros an
tecedentes, ou a.soociare.m.-se para. a sua pratica. continuada, , 
embora não sejam elles especialmente det&minlados - pena 
de prisão cellular por um a cinco annos. 

Ad. 5.• As penas dos. arts. 204, 205 e 200, a.o Codigo 
Penal combinadas com o decreto rL 1.1'62, de 12 d.e dezem
bro, serão elevadas para. um a dous annos. 

Arl. ti.º A pena do art. 382 dQ Codigo Penal será d•} 
i;cjs mezes a um anno. 

Parag.rapho un1ico. Occo1Tent.o o caso previslo no § 'Z" 
do mc~mo artigt•, a pentt s~r<\ de um u. dous annos. 

Art. 7.º N'Os ~l'imes de que· trata a p1·esente lei, a lenla
Uva é punida com as penas estabelecidas para os delicto5 
consummados. 

Art. 8.º O Governo poderá dissolver e iro.pedir o funccio
mento de sociedades civis ou de syndicatos, tenham ou não 
personalidade juridica, quando incorram em actos oppostos 
aos seus fins ou n'Qcivos ao bem publico-. (Codigo Civil, ar
tigo 21, n. III.). 

Paragrapbo unico. O acto de dissolução será fundamen
tado e expedido pelo Ministro da Justiça e Negocios Inte-

. riores. . 
· Art. 9. º Serão da oeompetencia da Justiça Federal e pro

cessados P. julgados de ·conformidade com as disposif,;ões da 
lei n. 515, de 3 de novembro de 1898, os crimes previstos 
nesta lei: 

a) quando o inciLamento ou a apologia tiver por fim a 
suppressão ou a subvenção da actual organização na socie
dade. ou de a:l&uns de seus institutos legaes; 

b) quando pre.iudic.arem ou puderem }'lrejudícar um bem 
publico federal ou particular que esteja sob a guarda, depo
:-ito nu a.dmínistra((<io do Governo Federal; 

e ) quando· forem praticados contra funccionarios ou au
toridade federal. ou contra corporações que exerçam funcções 
federaes ou poderes po1iticos; 

d) . quando a proYocai;.ão fõr feita cr. officiaes ou. praça~ 
do E-,: Jrcito e da Armada. · 

· Para;raplio lunico. Os c1Bmais crimes previstos nesta lei 
são da competencia da . .iustica local do Districto Federal, do 
Tel'ritol'io do .-\.cre ou dos Estados. serão processados e jul
gallos pelos juil'.e:> de direito é de c'omarca, den~ro dos limites 
de sua respectiva circwnscripção. 
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• Art. '10. Dã-i;i; flagrante nestes cl'imes: 
l. f!t:anrJ~1 al;;-uma pessoa for eui..;onll'ada fazenro a -pt'o

rnc;ir:fin, a que ~e 1·cJcrc o n. I tio at·t. 1º; 
H, 11uando qualquer pessoa fôr encontrada trazen•fo 

con,i:igo bomha on materiaes explosivos para os fins de q11e 
l ra La o n . II rlo mesmo artigo; 

Ili, quando na !'esidencia de alsuem fôr descoberta ah 
:;uma dessas bC1mbas ou ma.terias explosivas, ou Quaesquer 
substancias p1·opriàs para fabrical-as clandestinamente e para 
fins criminosos . 

. i\.rt. 1 t. ·Os objeclos destinados ao preparo tias bombas 
ou rnaf.erias explosivas, bem. como as .mbslancias da sua com
posição, serão confiscadas. 

;\rt. 1~. Os crimes de lenoclnio, .capitulados na lei nu
mero 2. n9z. de ~5 de setembro de i9 l5, serão inafian~aveis. 

Art. l::;. Revogàm-sc as disposii:ões em contrario. 

O Sr. Presidente _:. Ficam prcjudfoada.s :is .rJemai" 
emendas. O subslif.utívo approvado vao ser enviado á Com
missão de Rcdacção. 

Y ola{_;ão -tio l'CCit1m·imcn\.o n. 1\1,. de 1 D:?.O. do 81·. Mau
rit:io <.h~ Larcl'dn, pedindo ínforma1;úcs sobre cone-ursos tlc · 
mcdicos da füü.H.le Publica. 

REQü El\l~I ~NTO 

N. 711 

Rcqui:iro fJUC pülo internicdio tia ;\Iesa, o Govcrn..o · infor
n1e baseado cm- que artigo ·de lei da reorganizaçâo ela Sautle 
Publica r, do seu regulamento mandou abrir concurso onde a 
lei c:\ípressamentc o dispensou como no caso dos mcciicos in
terinos. 

Regeitado. 

Vot,a!;ão do requcrlrncnto n. 80. de 192·0. do Sr. 'J\cfau-
1·ióo de Lacerda, sobre as in.~truccõcs dadas '!)elo Governo ás 
mll ori'da:dc;; fcdcraes rlo :füicif~. durante a. greve ·dos opera-
rias da firma Pcs:i'oa Queiroz & Comp. · · 

Rf~QUERIMENTO 

N. 80 

llequeiro que. pelo intermedio <la .Mesa, o Governo in
f~rme quaes os termos das in.strucoões ·dadas Delo me~mo ás 
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autoridades militare:> "federaes em Recife, durante a ;zrévc alli 
dos operarios da firma Pessoa Queiroz & Comp. 

Sala das sessões, 1 de de~embro ,de ~1920. - Mai(~·ecio tle 
La~erda. 

J ustifioo.çiW 

Vou collocar deante dos olhos da. Gamara dooumentos 
que ficarão oomo attestado de nossa magnifica cultura. repu· 
bliefl..na e admiravel :politica social ... 

Os meus .pedidos <le informações . se rejeitam porque o 
Governo muito praticamente não trans)ge nas suas theorias. 
Ajun arei boje ao que então, em fundamento, narrei dos suc
oessos de Recife, mais algumas notas colhioo.s no Rio- entre 
operarios alli foragidos quando em um movimento de solida
riedade seus eOmpanheir.os . <lo Rio os receberam e colheram 
-de seus Iabios ouviram a nru:rativa de testemunhas OC{}Ulares, 
que eram nos termos ·que não precis1> encarecer em seu ex
cepcional gra"Vidade e vão á seguir: 

' O presidente, Arau.ío, abriu a sessão historl@dO minu
ciosamente º"" acontecimenlo$ de-sele o ·dia 25 ele ·setembro 
com o ataque, á. tarde, á União dos Metallurgicos, diridido 
pelo tenente Severia:no Cardim, sub-delegado do districto à,e 
Santo Antonio. 

Achavam-se presentes, dUMnte. o assalto, cerca .áe 20 
trabalhadores 'e, na sacc~ada do 1. Q !indar, varias senhoras, se
nhoritas e crean~. mães, esposas e filhas d~ pro-leta.ríos,. 
-assistindo aos festejos commemorativos do iº a:nniversario 

-da coroação <la Senhora do CarIPo. 
Referiu-se Ara.'U,jo os antecedentes da questão. dandQ mi- . 

nucias desde 113.· gre·ve da. Empre~a de Industri.as Reunidas de 
,;;,~: _,_ Recife, para .a conquista. dos salarios minimos e abolição 
~: ' "" dos S1111arios. · 

Fallou sobre a intervenção do Sr. Romeu Pessoa de 
Queirod, direl:!tor technico da Fundição Pessoa de Queiroz, 
despedindo, abruptamente, um operario que se recusára a 
servir e «dUI'l-'lJ> na greve antecedente e a consequente parede 
no alludido estabelecimento. , 

Com esta attitude dos operar10s da Funaicão Pessoa de 
Queiroz, os que se estavam prohibídos de compareeer ao seu 
syndicato e lêr A Hora Sociai, o Sr. Romeu Pessôa. exhar~er

, ibou-se promettendo acabar como todo- os aggrupamentos 
· operarios. 

Arakj<> fez referencia a um .quarto· de armas e r:i, dous 
:Pequenos canhões. existentes na Fundi~ão P. de Queiroz e 
ao polieimento feito :por cangaceiros. 

Após o aitaque á U. G. dos Metallurgicos, no dia 26, 
novo assalto á Construccão Civil, ás 7 h-oms da manhã, to
mando parte 4.0 pracas embaladas. Foi tuc!o arrebentado in- -
clusive moveis e outros pertences do Lyceu Operarfo de Per-

i.V,ol. XI!! ~3 
'~ 

i 
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nambuco que funeciona.va. no meSlllo ;predio, á rua da Praia 
n. 125 iº andar. · • 
. En:i seguida é citado· o fA.cto de haver o tenente Cardim. 
ás 9 horas da. noite, ido. á casa de residencia de· uma opera
ria cigarreira, padul'."iente de poucos dias, intimando-a, sob 
11),lI)eacas, a entregar os papeis da União dos Operarios . . em Fa
bricas de Tecidos. Deante da recusa formal da. refer1àa ope
raria, a policia arroll).bou uma sala, depredando tuco e ten- _ 
úmdo conduzir certa importaricia existe em uma- deposito. 
E, ainda citado o caso de haver o, Sr. Romeu Pessoa .ido á 
casa de residencia do operario Odilon. Torres .Chalegfs, ~m 
um autoin.rovel chei-0 de capangas, afim de seviciai-<> ou for 
~al-o a.suicidar-se_ Nesta scena de brutalidade tomou parte 
um irmão, -0ego do Sr. Romeu. · / 

Varias revelações selisacioDA.es foram feitas pelo ora
dor, conseryando-se a. . ássistenciapreplex.a deante dos actos 
de pura violencia · commet.t.idas flagrantemente em uma · ~
pltsl que se preza de ser a mais a dultima. do norte.>. 

· Assim, como cangaceiros em uma policia sua e parti
cular. o que não é novidade pois vimos este anno nas Dooo.a 
de Santos o mesmo processo, os parentes do· Presidente da 
Republica, que tanta. o compromettem com seus ultimas ami
gos, dispõem de canhões e de um _ pequeno arsenal ••. 

Esses gastos. veemê mais explicitamente Mrrados .no jor
nal proletrario do Rio nos seguinoae trechos: 

.iChegan1-nos, agora, depois de m;n mez de verificadosJaes . 
factos, mais detalhadas inf:ormações -sobre o estado actua~ do 
proletariado de Pernambuco. . 

Já ninguem cesconhece nesta· cidade os tristissimos ractos 
d&Senrolados em Recife em setembro ultimo; depois dos quaes, 
virtualmente, está alJi decretado o estado de .sitio para os 
trabalhadores. _ 

·-Os antecedentes <lo ata;que policial ás associações prole- ·., ,:: ::~ 
tarias rec~fenses são val·ias e merece, cada qual, um commen
tario . · 

Depois que os camaradas estiva.dores, em um largo gesto 
demonstrativo . da sua eonsciencia . incorruptivel ·testemunha
ram aoo e:\.'])lora'dores •ios serviços c!e estiva do porto de Re
eif e o designio em que se encontravam de pôr cobre> á sí
tuação afflictiva que pesava. .sobre elles, qµando tombou as
sassinado covardemente e, camarada. Pedro Lessa, desde cotão, 
u &.ctual chefe de policia de Pernambuco, Sr. Luiz Correia, 
jurou odio eferno aos trabalhadores, garantindo que haveria 
de acabar com quantas organiiac;ões alli exisli.esem. O enter
ramento do corpo êe Pedro Lessa - que o Sr. Luiz Correia, 
até, se negava a- entregar á União dos Estivadores que lh'o re
clamara - foi feito sob uma atmosphera terrivêl, pois havia 
foz·cas policiaes embaladas, fazendo soar co1·netas, em- todas 8.6 
ruas P<>l'. onde o prestíttj d~veria des!ilar, além de !orcas de 
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cava,Ha1·ia, que acompanhou u:o: t.rabil.lhadores em .todo traje.do 
&Lté o cerniterio de Santo Amaro l · 

Ahi, grande era o movimento de forcas, est.au:do um bata-
ltlão postado por C.etl'ai da. necropole recMense ! . . 

Não obstante todo c::t.e npparato belllco cousa commove
dora ! - o proletariado em peso compareceu ao enterr<J de 
Pedro Lessa. _ 

nos otadore:;' ~ue fallararn ti. beira. do tumulo, um foi de
lLdO t;l espanco.do ua .PeniLenciaria e Deten~ã.o, porque, como 
uissé.ra o chefe de policia - tivera a audacia ae lamentar a 
perda de um moleque (te:r;tuaes). 

A sêóe de vingança do Sr. Luiz Correia. teve, afinal, op
portunidade de se expandir, Um pequeno movimento pare
dista na l<'abrica Industrias ReunidM, em Santo .A1naro, é.e pro
ptiedade dos Srs • .Bernardino Gosta & Comp., bem como uma 
agitaÇã.o dos camaradas da .Constr'uccão Civil, forneceram mar
t;em á. mobilizacão inconti'nente de todas as :!'orças polieiaes. 
E, oomo si estas não bastassem, orde~ .daqui foram expedidas 

. pa1•a que as forças do bJxercUo da se:;cta região /{o.s~em, postat á 
-.. disposição do governo do Estado ! 

E ' assim qUe se diz ser elevada a nobre missão reservada. 
ao. Exercito nacional... . _ · 

Nesse interim, os ::;rs. Pesst,a de Queiroz, sobrinhos do 
tio, procmaram en-viar 1im operariD da s.ua fundiçãq afim de 
cfuran a pande da Em:preza lnd:ust1•ias ll.e·unidas. Roitve to1·
rri,al reéusl!I. da pm•te do traballuul.or, que, sob ter-riveis ameaças 

' do <engenhefro~ Romeu Pes,sôa foi dispensado. lmmea'itamente, 
todos os fimdidare.s ~se levantaram ern gréue, solida1•ios com o 
companheiro 1iiolet1.ta:rnente dispensado. . 

· Jmaaine-se, pois, o fu.1·or que invadiu os P. de Queiroz, os 
feiiza.rdos da.actualidude, vendo a ~prága» dentro e'µ sua fwn
d:i,ção, quando elles, po1· med'ida de prudencia, prohibiram aos 
operarias. a leitura da «A Hora Social»~ bem gomo a frequencfu 
â União Gerai dos Metallurgicos. · - ~ 

Deste conjuncto d.e circuiµ1stancias ()rigínou-se o estado 
- de sitio contra os trabalhador~ de Pernambu(;)o, que tiveram 

as . suas assocíacões, depois de arrebatados todos os moveis, 
".iiolentamente trancadas. 

Nenhuma lei, por certo, autoriza os governo a agir de tal 
.sorte contra os individuos ou associações. Muito ao contrario; 
todas o compellein a garantir as liberdades individuaes, para 
o que ha multiplas instituições, hem como resJieitar a liber-
dade de associação e de piµisamento. . 

Em uma das reuniões aqui no Rio, ha outros oradores 
que tambem dão ,de scíencia proprja o testemunho dos factos 
recifenses: / · . . g; 

«Fallaram â seguir Fagundes, um dos que foram barba
ramente espancados em a. séde da Construcção Civil na ma
àhá do dia 26 de setembro e Jos€ dos Santo~. rcfer:iudo-se á 
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.:lep1·edação no~ move.is, .Uyros e outros ~bjedivp.s do Lyceu 
Operario qe Pel'nambuco.:» . 

· Da leitura <:'acima fica pois a ct;rte:.:a de que o secretar10 
particular do Presidente, . consaguineo do5 referidos patrões C,e 
é.Tevistas em Pernambu~o. dizia bem que o Presidente <ia Re~ 
:publica (elegraphara; logo que os coromerciante seus parentes 
:-,e viram á. braços com a pared'e, ao Governador .::offerecendo'> 
a força do Exercito, tal. como Já fizera no Pará e acaba 4e 
repetir em ~antos onde dá soldados e marinheiros a.o feliz 
concessionaric-, da intimidace ,governamental que ate hoje ob
teve com luero pessoal t1ão ser exec.uta.da uma lei em favor 
da Fazenda Nac.ional e. da. produc.ção de S. Pa-alo, apezar do:; 

-protestos reiterados e uniformes deEse grande .amigo da situa
_cão federal. .. 

Os successos do Rellife dete!'mioaram grande emoção nos 
~irculos trabalhacores <lo paiz, e, delles, o unioo' resultado real 
foi o de pôr ás ordens da corrente e:xtremi~ta, ~e assim .se 
tenwu suffocar. o melhor. argmn·ento ero favor de seus obje-
ctivos. - • · . 

Queírn a Cama1·a, para se inteirai· d irectainente, .ler a::= 
passagen~ seguintes que àispensam t r anse.rever ínnumeraõ mo:::. 
cões de centros opera.rios cario.cas, todas no mesmo diapasão 
vindas no jornal destes: ' . 

«Haverá, porventura, alguem ainda ingenuci que. supponha 
as leis intallf-iveis. que as tenha na -conta de impeTo.#:vas cate
goricas ? Deante destes factos de Recife, que dão· oi que pensar, 
ninguem terá o direito de crêr que as leis não sejam mais do 
que t-rapos de pariel, hontem como hoje, até quando se manti
verem de pé os governos, quaesquer que sejam as roupagens 
em que surjam traves,tiàos. _ · -

·certo é que e proletariado de .Pernambuco· est<\ asara ne
cessitando cta amffaro, em toda extensão do operariado do Bra
sil - · porque, __ elle, como todes, é uma grande particula do 
exercito · redemptm.· cu.ia extensa frente se vae consolidando do 
Amazonas ao _ mo Grande do . Sul.~ , 

Uma belle~a.. como se vê, obtida pelos i'nfalliveis metho-
dos d:l realização autóritaria. . . .. · 

ci:E' preciso que o povo saiba dessas cousas, que os tra
balhadores tenham a real çonfirmação da · situação desgra
oada em que vi'\~em e na qual viv~ão ein.quanto perdurarem 
a demcforacia burgu8Za e, o dominio da .classe ca1>ítalista pa .. 
rasit.aria. 

E.stes factos veem, mesmo;· para provar eomo é Insusteu
~ tavel a situação de hoje. sob a mentira constitucional repu
. blieana qUe impera inf~li7.mente no Brasil.>. 

· Estes periodos attestam bem o que -dissemos: a reaeoãa 
:produz· a exaltação: a violencia, a desforra·, a forr.a, a T'C-
_volf,a.. · · ' · • 
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E o Governo a está atiçando, com a poUtiea de bo:td<i
eira de eégo, ímporpularizando o regimen, que poueoa since
ros adeptos ·teve desd~ .o ínieio, nesse s-ngustioso- 1D!H.an~. 

Descrente do governo apontam porque: 
«lla um mez, approvou com a seu silencio as barbaridn:

des, as ·Selvaget'ias da sua fOr(la policial, não s6 con~ -0i; 
tra.balbndores, pessoalment~, ma.s contra os moveis da.s "àsso-, 
dações em que se achavam os mesmos constituidos. 

E foi elle que •. na sessão de reab('ft&a <"3 ttm syndieato, 
diss~ra precisar da · collaborMã.o dos op~rarios e promette-r:i 
respeitar oo direitos outorgados pela constitui~ão da Repn
b1foa, á qual diz . empenhado em servir.~. · · . 

Outro commentario que e. essas di:~sillus~es e exemplo~ 
serve de conclusão que o Governo tanto temia. vêr sustentM' 
e. entretanto ineptamente. pr-0voea cgmo um dementado. 
· ~ precis.o que fique bem p:itente nãCl causarem estra-

nheza ou espanto a ninguem a · selvageria reqiuntada .e. as 
barbaridades excessivas postas em vntica JJela policia de 
Pernambuco, o grande Estado nortista. Não surpreheride-m 
ellas de í6rroa alguma. São o a.t.testado positivo. eloquente, d~ 
que os governos aqui como e:rn tod.a a p':l.t'f.e, vivem da explo
ração fisear do povo trabalhador, '·cada -vez máis augmentan
do a sua eàrga de :pesadissi.nl.Os t ributos, sem eonce<Jer-lh"". 
porém, estas prerogativas, estes direi!,os incontestes que g6_ 
são verdades na multidão inutil de leis em vig-or. 

São typicos, os factos deseru·olados em Recife. Elles es
tão no pr-0gramma dos poderosos de hoje. A organizacão SYD· 
dicalista <ie . Pernambuco, ·em ·cujo seio se não contavam a.g
gr-emiações cujos associados não tivess~mos mais -assooiado!! 
não tivessem -0s mais alevantados ideaes -de justiça soeiat por~ 
que constituisse o espantalbo da burguezia conservadora {)a
queBe Estado. - burguezia de que o Governo é expressãc 
genu.ina- sof!i'eu -0 maiqr revez que é dado imaginar. Pas
sandO por cima das mais taxativas disposições constftucio
naes, Mmo as que as que garantem a fü,-re assooiação e a li
v.re manifestação do pensa.u1ento, a policia de Pernambuoo 
trou~e n lição dos factos para. illus-f.ra:r os propagandistas d·~ 
saciedade futura. quando p:roclamam a. falle:ncia dos cod\gl)'l. 
nas leis e dos dogmas estataes. . 

· Livre pensamento ? Livre · associação ? Méras dlva~ões, 
abM.rac-tas conquistas com que se procura Uludir o povo · 
mar:tyr, o povo rouba-do. o povo irridento. 

O operariado do ,Rio de Janeiro $be disto. sabe que UE 
leis são uma mentira, a burla democ-ratica. Pois tem. com o~ 
s11ccessos de Recife. a conijrrnncã-o da~ verdaues aue ouv~m 
s~p~~ -

O seguinte periodo é porém um bom fecho para que ·!.t~ 
apure a responsabfli.dado di:< 1::1da mn nf'ssa obra d~ 0nios n. 
:violeneias do actUal Governo. · 



Cânara dos Dept.tados - lm17esso em 29J0512015 00 04- Pâgina 38 de 76 

838 ANNAES D.~ CA:-.IARA 

·Eil-o: 
«Communitiações recebidas de Pernambuco adiantam q~e 

o 4'.estado de siti0> continúa a vigorar. como dispõem os feli
zardos Irmãos Pessõa àe Queiroz, sobrinhos do tio, chefe· da 
<,!~a> republicana, _par.a os trabalhado'res de P•ernarnbueo, 

· · i·-0uba:dos. espancados e colhidos da -surpreza, por ataques po-
1i~iae·s .~ · · · 

Póde-se resumir ainda, este outro para melhor escla
recer qnem mé lê: . 

cDesde o mez de setembro ultiD'.lo que o proletar iado de 
P.ernamhur.o VE'~ . sendo victima dQs ataques mais infames e 
mais covarde;; da · parte da policia daquelle Estado, de coxn- · mum acr.•~rdo com o governo loca! e pll'l'entes do Sr. Presid.ente 
da Republica. ·_ . . 

O act0 inicial destas .. perseguições, cpie visam -exterminar 
completamente as organ izaçõ~s ope.rarias pernambucanas, 
caracterizou-se pela barbaridade sem nome de, em plena tarde 
de 26 de setembro .. u ma horda fardada invadir a séde aa-

. União Geral .i0s Metallurgicos. em logradouro onde se reali
sava l!ma fest ividaJe religiosa, tudêi a!Ii depredando e rou
·bando · a~ importancias encontradas nos cofres sociaes. Dahi," 
então,. a. policia de ·cangaceiros entrou a praticar todos os actos 
compativeis com a sua cspecialissima funcção de salteadora 
impune. 

Taes crimes r epetiram-Se durante uma semana, afora 
espancamentos brutaes de operarios, sem que o Governe> pro
curasse refrear a malta sanguisedent.~ e a imprensa nenhuma. 
informa!;ão publicasse referente aos assãltos, r oubos e aos es
pancamentos . 

.4. Pro1Jinda, redigida pelo Sr. Gonçalves Naia, antigo 
Deputado federal por .aquelle Estado. foi o unico orgão que 
se r cíeriu com ma\s ou menos exactidão ás atrocidades que a. 
policia commettia, ora ás caladas da noite, como os bandidos, 
ora á plena luz meridiana. semeiando o panico em Recife. A 
nota da A Provincia, de 27 de selembro era encabeçada por 
epigraphc como esta. «A Policia, inesperadamente, penetra 
em tres associações operarias, espancando os seus socios e 
pra.l\c;\.nd() deNedações> . Tsto foi o bastante 'Para que o Go
vernador chamasse o. Sr. Gonçalves· Maia pe~o telephone, pe-

. dindo-JhP. e-xplicaçõcs acerca da notic ia publicada pelo jornal 
de que é r cdactor-chefe .l> 

On mais este commentario; 

.a:O chefe de polícia, Sr. Luiz Correia, declarava ao «re
porters$ que ·~Dentro da lei e do direito, tudo; sem elles dous 
eJ~mentos indispensaveis ás reivindicações do operariado, não 
sei atli omle chegarei com as' minhas providenciaSl>. E no 
.emtanto, 1:~S ~uas · proYiçienciaS> eram tomadas ,sem que; ao 
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menos, e.xistisse -em Rc~cife qualqner movjment.o grevisfa. : ô~ 
irnportancia, nem qualquer outra manifestacã.o operaria! 
. Agora, informacões imprecisas do teiegrapho communí-' 
·caro . que a policia voltou novamente as suas iras contra o 
operariado, encontrando um meio habilmente exploraao já: 
pela polfofa de outras cidades: a fantasia de nma couspira<:ão 
:marchista! . 

Como se póde comprehender que, com as suas sédes 
trancadas ou funccionando sob um regimen de (l:est~du de 
sit.io», hajam »robabilidades ele uma conspiração'?> 

Ou este outro ainda: 
~oue i'aziam os operarios de Recife'? Quaes os crimes que, 

porventnra. praticaram, dando motivo · a que as forças poli
ciiles contra elles se atirai:;sem quaes cães hydrophobicos. na 
nncia incoercível de morder, de estrangular? . · 

Si, ao m~nos para acobertar a barbaria, a policia atacasse 
os operarios estando estes entre.irues a manifestações quaes
quer, ainda assim se não_ justificariam o quebramento dos 
moveis das Rssociações e o roubo das importancias contidas 
nos respee-tiYOS cofres. . 

O que mais . espanla, o que mais estarrece é que as mi
t=-erias de que foram victimas os trabalhadores pernambucanos 
sanccionou-as, applaudiu-as o governo do Estado, simples
m~nte porque se tratava rle satisfazer os caprichos de pa
rentP.s do Sr. President.e da Republica na sua sêdê de vin-
gança injustificavel. . • 

O .saque da associação - como do Syndicato dos Maree
.neiros e Artes Correlativas - a qual se encontrava fechada, 
á noite, basta para C3:racterizar a torpeza e a trabição pla
neadas. 

E o Sr. José :BezP.rra, Governador do Estado, garantiu aos 
trabalhadores, . na sua plataforma e fallando em urna aggre
rníal}i'fo operaria do ·Cabo. fechada mais tarde, á ordem de um 
seu filho - garantiu que no seu governo respeitaria as pre
rogal.ivas outor11:adas aos cidadãos da Republica no art. 72 da 
Constitui~ão Federal.> 

Os Jafirões desses erimE\S não deixaram de brotar célerefl . 
• Já Mn Recife se ctiz qu~ sttrgiram dynamites, o que quer dizer 
que a viol~ncia. e o terrorismo do poder geram invariavel
mente a violencia e o tP-rrorí!'mo mais cedo ou mais tarde. 
Em logar de estudarmos le-is repressivas á. apologia do terro
rismo daR massas, façamo!-as conlra a mãe de todo elle. venha 
como vier - a prepotP.ncia· da autoridade e a brutalidade do 

, poder. Seria um magnifico substitutivo penal; a melhor lei 
preventiva a respeito. ~-

. Sala das s~ssões, dezembro de 1920. - Mattricio de i..ta
cerda. 

Rejeitadp. · 
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84.0 ANNAE!'I DA CAMA'R..i\ 

o Sr. Presidente - Estão findas as votações, 
Passa-se ás materias em discussão. 
3ª discussão do Jlr.ojecto n. 631., de 192ü, ai.irinüo o cre

dito especial de 13 :083$333, para pagamento a RandoJpho 
Couto. 

O Sr. Mauricio de Lacerda (•) (peU! ordem) - Sr. Pre
sidente, tencionava requerer a retirada do requerimento so
bre saude publica, mas a. velocidade adquirida nas votaçõe; 
não permittiram que . eu chegasse a' tempo . de tomar o de
vido legar na ordem .do dia, de sorte que perdi por assim 
dizer o meu gesto. Entretanto, como se trata de mate:ria O.e
licada, referente a direitos em litigio, preciso deixar claro 
que o pedido de retirada obedeceria ao desejo de evitar a 
rejeição da Camara ·que póde. ser interpretado lá fóra como 
rejeição especifica, o que não ·se dá no qaso, :porque a Ca
mara em .genero rejeita todos os requerimentos, o que, em 
absoluto, não quer dizer que esteja em desaccõrdo com o 
objecto <lo requeriment o que apresentei. Desejava retirai-o. 
pocque o substitui por mna indicação e sendo o assumpt.o 
:iffecto á propria Camara ·não havia motivo para se pedil' 
informações ao Executivo. Si eu não .pudesse ret,iral-o, certo 
teria pedido a rejeição. 

Coneordo, P.o.is, com essa rejeição condicionada ã decla
ração que- acabo de fazei-. (1!1t(ito bem; ·m,uito bem,) 

Encerraiiia a 3ª di:scussã:o dó p.rojecto n. 631, de 1920, 
abrindo o credito especial de 13 :00'3$333, ·Para pagamento a 
:Rll.ndolpho. Couto e annunciada a votação. 

Aprovado em s• d iscussão e enviad() i Commissiio de 
ltedacção o seguinte 

PROJECTO ' 

N. 631 - 1920 

O Congi-esso Nacional decreta: 

. Art. i.º .F~ca ~ Pres~dente àa Republica autorizado a 
rlbrrr, pelo MJD1st.er10 da F.11zenda. o credito especial de réill 
1.3:083$333, qur. SP, destina a pagar os vencimentos de . Ran
<lolpho Couto. de i dr Janeiro de HJHJ a 2 dP. setembro d~ 
rn17, na qualidade ele enc'arregado do 2º Poslo Fiscal do Acre. 
e~mcto em observa.ncia :1 lei n. 3.089, de s de Janeiro dP. 
10Hi. Thesouro farú o dei:;conlo dos imposto~ devidos. 

Art. 2." Revom,m-se as disposioões em contrario. 

, : O Sr. R~drigues _ Machad9 (:p~la ordem) requer e obt~m 
dispensa de impressao da r edacçao fmal do projecto nu
mero 63{ A, de 1920, afim de ser immediat_amente votada. 
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E' lida e, sern observações approv:iida a seguinte 

fl.EDACÇÃO 

N. 631 A - 1920 

'Rerlacção final âo P.1•ojecto n. 6tH, 'de ·1 MlJ, que ab1·e o cre
dito especial de 1.~:08.3.~33:~. para po.gnm.e.ntn n. Ranàoi
plw .cmf.to. 

O Congresso Nacional decreta: 
· Al't. 1." Fica o Presidente da Republica autorizado :i. 

;:i):>rir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de réis 
13 :083$333, tlUe se destina a pagar os vencimentos de Ran
dolpho Couto, <le 1 de janeiro de 191.6 a 2 de setembro de 
1917, na qualidade de encarregado do 2º Posto Fliscal do Acre, 
e.."'ütincto em observancia á lei n. 3.089. de 8 de janeiro de 
19''16. T.hesouro fnrii. o desconto do;; impostos devidos: 

Art. 2.º Re-vog>11;m-se as disT,1osições em contrario. 
· 1Sala das Comrnissões, "i de dezembro de 1.92G. - Cnrto~ 
'Garcia.. - Ra:Jll Sá. - Pi•ado Lopes. 

O Sr. Presidente· - O projecto vae :w Senado. 
?,• discussão do projecto n .. 632, de 19-20, abrindo o cre

ailo es1)ecial <le 2fi :lifi4!\\223. ouro ,para pa~amento ao Lloyd 
Ht'al Ho1lande7.. 

Encerrada e :mnunciacll.l, a volaçã:ci . 
. Aprovado em 3• di·Scusgão e enviado â Commissão dé 

Redaccão o seguinte . 

N. 632 - 1920 

O Gongi·ess<! Nacional dt'lr.ret:i: 

Art. 1.n Fica n Presiílente da Republica. autorizado a 
abrir. pelo Ministcrio da FazPndn., o credito especial <lr 
2ô :·15/i.$223, ouro, que se deRtin:i a saldar a divida do The
souro corn o Lloyd Rr.al Hollandez, importanci:i de passagens 
fornecidas.. em Am$t.erd.a.m. a brasileiros no começo -Oa g-uerra 
"uropéa. durantf' o? .rnP.zPs rle :=;Membro. no·vcmbro ,.. dl'
Zl'.!mbro ele f91-1. 

ArL ~-" R.evor;r.i.m-i:e as di'sposi.0õcs em contral'io. 

O Sr. Juvenal Lania~tiue (pel.a. ordem) requer e obtem 
Cl'ispensa d"' impressão da redacção final do projecto nu
mero 6?.2 A ---, 1920, afim de ser iromedíatamente votada. 
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E' lida e.. sem observac;ões approvada a seguinte 

tlEDA.CÇÃo 

N. 64S A..- . 1:9-20 

Redacção final 'do wrofecto n.. 632, de 4!120, que abre o cTe
dito e8pecíal de 26:454$223, ouro~ para pagamento ao 
Lloyd R.eai HoUandez 

O Gongresso Nacional decreta : 
.Art. 1.• Fica o P.reside-nte da Republica autorzado ·a abrir 

pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 2G :454$2.23, 
-0uro, que se destina. a saldar a divida do Thesouro com o Lloyd 
Real Hollandez, importanci~- õe passagens · fornecidas, eJll' 
.Amterdam, a braileiros no começo da guerra européã, duwnte 
os mezes de setembro, novembro e dezembro de :1914 . 

Art. 2.º Revogam-se a disposíçõe\5 em contrario. 
Sala das Commissões, 7 de dezembro de 1920. - CarloS, 

Garcia. - Prado Lopes. - Raul Sá. · 

o··sr. Presí(lente - O projecto vae ao Senado. 

3ª dii;lcussão do substitutivo da Commissã.o de :Finanças 
ao projecto n. i4.0 A, de 1920, mandando entregar ao Estado 
de Marantião, a quantia de 8<J5 :272$751, o.uro. arrecadada 
pela Alfand~ga de S. Lui.7.. 

Encerrada. e annunciada a. votação. 
Appro,•ado em 3ª dh::cussão e enviado á Commissão de 

nedacção o seguinte 

PRO.TEC'U> 

N . HO A- 1920 

O 1~ongre~so X acional decreta: 
Arf.. O Governo Federal restituirá ao Estado do Ma-

ranhaio a í(uanti~ ele 873 ·597$873, papel, saldo da quantia de 
~95 :27~3751. ouro, cnr·rcspondente~ a taxa de ~ o/o, ouro, co
brarlQ!! pPla alfandega. nos annos de Hl09 a 19i6, afim de ser 
e:xclusivamrnte applicad'a na construcção do porto de. São 
Luiz. contractado no~ termos do decreto n. 13. 270, de 6 da 
11('\Vf.!mbro de rn18, a:.. rindo Q necessario credito. 

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

O Sr. Rodrigues Machado (pela ordem) requer e obteJJi 
dispensa de impressão da redacção final do proj ecto n. i40 B, 
de 1920, afim de ser ímmediatamente votada. 
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E' lida e, sem observações, approvada a seg:uinte 

. REDACCÃO 
-. 

N. 140 B - 1.920 

fü:dacçtí.o final do p1•ojecto' n. -:40, de 1920, que mando. entre-
9o:r ao -Estado do ?l:la:ranhão a quantia de 895:272$75f, 
ou1·0, arrecadada rela Alfandega de S. Luiz 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. O Governo Federal restitui:tá ao Estado do Mara-

nhão a quantia de 873 :597$873, papel, saldo da quantia do 
895 :272$751, ouro, correspondentes a taxa de 2 %, ouro, co
brados pela alfandega nos annos de 1.909 a i916, afim de ser 
exclusivamente applfoada na construcção do porto de São 
Luiz, contractado nos termos do decreto n. i3.270, de 6 <l~ 
novembro de f918. abrindo o nece,;sario credito. 

Art. 2. º Revogam-:-Se as disposições em contrario. 
Sala das Commissões, 7 de dezembro de 1920. - Ca't'los 

Garcia. - Rmil Sá. - Prado Lopes. 
O Sr. Presidente - O projecto vae ao Senado. 

- 2• discussão do projecto n. 286 A, de. 1920, transferindo ao 
Estado -Oe Minas Gel'aes. mediante: accôrdo, o material des
tinado á navegação do S. Francisco; com pareeer favoravel 
da flommíssão de Finanças. 

Approvados s.nccessivamente em 2• discussão os seguin
.. · tes arli;os do 

PROJ.ECTO 

N. 286 A - 1920 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. • Fica autorizado e• Governo Federal a t.ransf'erir 

(l(í Estado de !\finas. mediante accõrdo com o. respectivo Go
nrno, o maforial existente no rio S. Francisco e destinado a 
na\'S::gaç:ío dl'sse rio, resalYados os riirE itos de terceiro:· 

Art. 2. • Revogam-se as •iisposições om contrario. 
O Sr. Presidente - O pro.iecto passa â 3" discussão. 
O Sr. Oscar Soares (pela ordem) requer e obtem dis

. pensa de intersticio para o projecto n. 2Sú A, de 1920, figurar 
na ordem do dia da sesflão seguinte. 

2• discussão do projecto n. 57D A, de 1920, autorizando a 
abrir o r.redito de 27: 110~, para a construcção de uma linha 
teJegraphica. entre Xiririca e Yporanga; com substitutivo da 
eamrnisiio de Finanças. 

Ent.ra em diseussão o artigo uniao. 
O Sr. Presidente - Acha.-se sobre a mesa. uma emenda 

que vae ser lida. 
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E' lida·. apoiad<t e enviada · á Commisão de Finanças a 
seguinte · ' 

EMENDA AO PRO,J:ECTO :N. 570 A, DE 1920 

Accrescente-s e- no a.rt. :J. º, depoü das palavras «Estado de 
S . Paufo , e 'antes das pa1avra-s ~ ent,re ~quellãs »: 

« e as linh::i.s telegrapllicas a..-, Cout inho a Alegre, de Uas
t ello a l\funi?, Freire, desta ultima l~a.Ji.dade u Rio Pardo e 
dahi <t Affonso Claudio ». 

Sala das .sessões, 7 d'~ -derzembro 'r!e 1920 .. - Heitm• d.P. 
.Smt:;a. - 1\íaiwel. 3írm.ja:rdim . .• 

Ent~erra.da a discu ssão <io- al'tigo unit.:o -do :Pl'Oject c nu
mero 570 A, àe 192(}, e adiada. á "·otação até que 'a refürida. 
1Comrrâ:>são dê parecer ;;om·e a emenda offerecida. 

2• cliscu·:osão do projecto n. 586 A. de 1920, consid·erando 
de utilidade i:mb!ie.a o Cluh de R.eg-atn.:: do Flamengo; com pa-
rer.er da Comrnissão de Gonstii.u)çfío P. .Tti.~tiçn. · 

E ntra em discussão o ~ct .. f ~. 

O Sr. Presiidlente - Acha.m-sr sobre á mesa div&rsag 
emendas qÚ P- vão ser- lidal:i . 

Sliu ;.uccessivaroentr~ li.das. a-poü1d~<> e postas em d.is-
r.ussã.o as seguintes · 

B'.'11Ei~DA S A(l PRO.TECTO :.-<. 5Sll A. DE 1.920 

(2• discussão) 

N. 1 
AccrescP.nte-se : 
1:Fica· igualmente considerado de utilidade publica o 

Fluminense Foothall Club, com séde na Capital F erlC'rn l>. 

Saia da;; fôe·ssõe.s. 2 d P. dP.zembro de 1920 . - Octavio 
Rocha. 

Estatutos do Fluminense Football Club 

CAPITULO I 
DO ·CLUD E SEUS FI!'l'R 

Al'i, . 1.º O Fluminense Football Club, Jun<lado om 2-t de 
jullho lle 1902, no Rio de Janeiro. ondP. tem ~ su~ i:;éd~. é uma 
sociedade t'ecreativa, tendo por objectivo promover enlr1~ 
seus eocio.c; a pratica de toda a. ~ot't.e ele jogos e exercicio~ 
-athleticos, principalmente o .iO?:O rfe footbal.l. hi"'m como r,u-· 
t r-as disersões . 

P ar2grapho unico .· O Fluminem~e Football ClulJ tem per
sonalidade '.distincta dos ·socios que o compõem e, como pes
soa .iuridica de direito privado, preencbewá as disposições le-
goaes a ella referentes. · 
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SESSÃO B..""'1 7 D~ DEZE~1BRO DE 1920 

CAPITULO H 

U0:5 SOCK>S, 5UA:i> CLASSES, 'S~US DEVERES r~ lfüll::l'foS 

Art. 2." Os ~ocios dividem-se em: 

a) effectiv~s; 
b i honorarios; 
e) escoteiros. 
Paragra:pho unico. Os socius effectivob dividem~ss em: 
a} contribuintes; 
1>) aspirantes-contribuintes; 
e) remidos: 
d) benem.ei·itos . 

. · • .\rt. 3_.u Será socio effe<ltlvo-con.tribuin.te aquelle que, 
maior de v1nle e um a!lnos, _pagar a meusailidade de ,quinze 
mil réis e a joia de cem mil réis, 

rarag-rapho unico. A joia será reduzida a cincoenta mil 
r.·~is para o candidato que possuir .capacidade phy.sica spor
L1va capuz de representar o club· em qualquer ramo de ·sporl, 
~eja. ·pela notoriedade dessa eapacidade, seja por se, ter su
Jeitado, com approvação, ás provas que · lhe f-Orem exigidas 
pela directoria. 

Art. 1-." Sel'iL socio effe~tívo aspirante-contribuinte 
a,quelle que, maior de quinze annoa e menor de vinte e um. 
pagar a men:salidade de quinze mil rréis e a ,ioia de cerr: mil 
réis ou d.e qnar1?.nt,.i mil réis: esta <le oonformidade com o 
~rL. 10. 

§ L' A j1~i:1. ~:e.i·ú reuuúdu a cincoenta mil re-is para o 
cand'id;i ro qu,o possU;'ir ça:i:>a-0ídadie p hysfoa eslJortiva. ca.paz 
de reprflsent:i.r o club cm qualque1· :ran.o de sport, seja pela 
n.citorfodade dessa capacidade, ~eja por se ter sujeitado, com 
approv::i\~~o. ás provas que lhe forem exigidas pela directoria. 

§ ~~ .. Logo qnc o socio aspirante-contribuinte a.tting-ir .á 
maioridade passwrá a contribuinte. 

Art. 5." Será socio effcctivo remido aquelle que, soc~o 
ou nã<J, pagai· de umii só vez, em qualquer i;poca, a quantia 
de trcs con!tos dB réis. 

Al·t. ()." Será soei(} effoct.ivo bcnerr;eril-0 o sO(ÜO effe
ctivo a quem for { oní'erido o titulo pelo conse'l.ho delibera
tivo, por proposta e. u intermedio da directoria, devido a re
levante:; ~erviços que houver pre·~tado ao club. 

§ ~ .º Na pro:posta, a directoria farã a expos-ição dos ser-
vJços }>restados pelo socio. . · . 
_ § 2.º O sacio ou sacio:; qm· de~eja.l"em propor a beneme-
i·eucia <Jr. qtLalquer t!Onsocio, fal-o-hão Pai intcrmedio da ui- ' 
reotorir1. ;i. qua11 decidirá prdiminarmente sobre a: proccdcn
cfa da propo·sta, podendo esta ir postel"iorrr•ente ã. discussão, 
no conselho deliberativo, caso 0.-:; ~cios proponentes o re
,qq~wam á. directqria. 
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s 3. º O ·socio benerrieríto fica isento do pagamento das 
mensal!1fades a partir tla \data em que o conselho delibera-
tivo lhe conferir o titulo. · . 

Art. 7.º Será socio honorario qualque.r cidadão alheio 
ao c.lub n. quem for· confo1•ido o titulo pelo conselho delibe-. 
rativo, por proposta da dilreütoria, como prova de rooonhe
cin.ento a relevantes seryicos prestados ao club ou ao 
sport e~u geral independente de questões de nacionalidades. 

Ar~, 8.º Será- socio escoteiro o menor de quinze a.nuas e 
maior de seJtie, que pagar a: mensalidade de cinco mil réis e 
,.. joia de dez mil réis. 

Art. 9° A classe de wcios escoleil'os será regida por uu1 
regulan,(lnto especial, annexo ao regimento interno. 

Paragrapho unico. Ao sacio -::scoteiro não poderá ser con
'!erido o direHo de freauentar o edificio social e reuniões 
noeturuas, salvo casos exêepcionaes, a criterio da diTectoria. 

An. 10. O soeio ~sco-t.eiro que tiver mais dB um anno de 
club, s:<::m Ler incorrido cm falta a1guma. si for acceito soeio 
efíectivo-aspil'an!t.e, pagará. 'Sómente a joia de quarenta mil 
réis. . -· · · 

Pa.1·ag1rapho unico. O i;ocío nestas eondiçõEis está.. sujeito 
aos- requisitos necessarios aos novos so·cios, como o da pro, 
posta por sacio effec;t.ivo. C! só gosará. do favor constante 
deste arti8'0 e dos demab favores prcscripto:; nestes estatutos, 
si fur pl'opuslo àentru do prazo de trinta dias de seu des
lir;n.mento da classe de escoteiron, pai·a ser titulado a .conLar 

_ do mez seguinte ao desse ·deslígamentô. · 
Art. 11. O numero de socios effecLlvo~ contribuintes e 

aspirantes-contribuintes é limitado a tres mil· e quinhentos. 
observadas as excepções previstaº no art. 12. 
. Art. 12. Para o serviço de limitação, haverá um quadro. 

t'eserva exl1·.a-nurrcl'ico. composto de socios effectwos, con
fribuintes e aspíuntes-contribuintes, que g.ozarão dos cemais 
direitos que respectivamente lhe conferem estes estatutos. para 
o candidato que: · 

a) tiver vindo da classe dr; escoteiros nas condições do ar
tigo 10; 

b) :possuir capacidade p1rysica esporliva capaz .de repre
sentar o c1ub em qualtJuer ramo de espórte, seja pela noto
riedade -dessa oo.pacidade, seja por se ter sujeitado, com ap
provacão, ás provas que lhe fore:ir exigidas pela C:irectoria. 

'Art. 13. Ainda ·para o· serviço de limitação pO<!erá ser 
adrnitti fo no quadro e:x:lra-nli!l'erico, sem ai; ·exigencias es
fabelct!idas nu arL i~. numero d~ socios igual ao de Yaga:; 
abertas e preenchidas no quadro limitado. 

AM. U. As vagas que se forem dando no quadro limi
tado irão se.ncl•5 preenchida.;; pdos socios cxtra-numerir.os. por 
ordem chrono1o~.i.ca; de admissão. 

ArL. 15. E' conferido {1,0 doutor Ar11aldo Gttfnli.:. u titttlo 
unicu de patrono do Flti.inínense Footuail Club, em. attençáo 
aos se'l'Viços e:ccepcionaes prestados ao club • · 
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Art. -l6. Desde a. data. de sua admissão, co11.:Jtiluezn de
veres dos socíos de qualque1· categoria: 
· (t) · al)ós ·ter p ago u Joia, IJa;;ar pouLualmeute as mensali
'f.adc;; no principio de ·ca.da mez entrante, sendo aspira:nte-con-
trü:minte ou escoteiro; · _ 

. b ) cumprir e respeitar os pi:esenté estatulos e as aís-
pc;sições du regimento interno; 
· · e) acatar as resolur;'.ões da directoría, sendo facultado, em 

caso de desa,ccõrdo, o re1;u1'so unico c<111~tante do art. i8, 
. Jettra b; 

d) respeitar os membr-0::; da díreetoria ou os seus repre-
sentantes legaes de~tro de suas attribuições; . . 

e) portar-se com correcção qi.;a.ndo uniforn;iísado ou com 
os QistinctiYOS do club, bem Cl)mo· todas a!l opporiuri.ida.cles 

.~m que a sua pessoa a'Ssuma o caracter ou · funccão de sooio; 
t ) não usar, durante a i.ua permanencia nas dependencias 

do · club, em qualquer genero <le reunião esportiva. ou soeiaL 
distinctivos estranhos ás cõre::. de club. 

!/') não tomar parte em disputas officiaes de qualquer 
especie, nas quaes -esteja inscrip to o club, promovidas por 
iigas Oll federações a que esteja filiado, contra o proprio club, 

·Ba}VO Si, antes de pertenCCI' 8.0 seu quadro social, já figurava 
na representação de outra sociedade .confederada, em deter-· 
minado ramo de esporte, caso em que poderá disputar contra. 
o club por essa. sociedade,. nesse ramo de sport, ficando, porém. 
privado de participar dos tremos e torneios internos relativos 
ao mesmo ramo; · · 

· Art. 17. Desde a data da sua admissão assiste aos socios 
e!fectivos quites e honorari.os o <:.ireito de: 

a) frequenta·r o club, adaptar seus distinctivos ·e par
ticipar de todo~ os oulros predicados que Sft lhe destinem; 

b) usar e gosar de toda a sorte de exercfoios ou jogos 
athleticos, bem como de todas as rliversões que o club pos
roir ou organizar; 

e) propôr socios de qualquer categoria, excepto bono
rarios . 

· Art. 18. Desde a <iam da sua. admis!:'ão assistse mais aos 
socios contribuintes quites e remidos o .direito de: 

a) tomar parte na assembléo. ger·a1, popôr, votar e · ser 
votado ; 

d) requerer ao presidenté convocncões e:x:traordinarias 
do conselho deliberativo mediante apresentação de um reque
I'imento assígnado. por cincoeula sooios effectivos, LO minimo, 
no qual v enha e:nressamente ~icado o motivo da convMa
~ão ou por dez so.:-íos no caso do § 3ª, <lo art. 2'f . 

Art.. 19. A ·viuva e :filhas ~olt.eira~ de socio benemerik, 
quando 0i familia não possuir membros varões. terão ingrs:;so 
no club e gozarão das mesmas prero~tivns das familias doe 
soei os effectivos . 



C(rnara aos Depctaaos - lm!J'esso em 29/06/2015 00:04- Página 48 ae 76 

Art. '20 Compete á. diréctori~ a. delim1taçá.c} e regula .. 
iuentação das I>rerosativ~ das senhoras pertencentes ás fa-
milias dos socios. · 

Art. 21. A <lírectoria terá o arbítrio de adaptar as n~r
inas necessarias ao preenchimento ;das vagas aberta~ por 
eífeitos do art. 13. · 

CAPITULO III . -~ ~ 

. DA ADMISSÃO, ELlMINAÇ.:\.o, RE..W~!1SSÃO E PUNIÇÃO DOS SOCIÓS 

-Art. 22. A admissão do soéio será feita mediante pro
posta "firmada por qualquer socio eífectivo quite. 

Paraigrapho unico . A admissão do propost-0 será julgada 
pela dírectoria por . escrutinío sie~eto, bastando, pa'l'a que 
não se torne effectiva, que a impugnem dous votos. 

Art. 23'. o s·ocio proponente será responsavel -pelo paga
mento da joia e mensalidade do seu proposto ·no pr ill1eiro roez, 
saifvo cif'~umsta\IJ..CiaS exce:Pcâonaes, 'de'\.·i·c!ame11t~ · •CoID.Iruni
cadas por escripto á di~cetoria, que ajuizítrá da, sua pro.ce-
dencia. · , · · 

Art. 24. 'O socio que· se a traza1· em sua.;.; mensalidades, 
por um trilrestre, ou contrabir t'livid:t. com o club, de ·qual
quer especie, na importancia <!esse trimestre, sem apresentar 
á. àirectoria ro.:>tivo .Justificado por cscripto e por ella acceito, 
será, depois ode devidamente avisado e exp.ira.do o prazo de 
tolerancia de quinze dias, sem solução de sua parte. elimi
nado sem mais formalidades~ 

.Art. 25. Nãõ poderá pertencer. ao quadru. social todo 
aquelle que, tendo feito parte de outra sociedade, oongenere 
ou não, tenha sido da mes~a eliminado ou punido por acto 
que o desabone, ficando a respectiva syndicancia a. cargo da. 

· directoria ; · · . 
Art. 26. O prOJl-OStó e acceito ·socio que na:o paga'l'." a 

joia e primeira mensa!idade dentro do prazo de trinta -Oias 
da _rlata. da respectiva aeceitação, será elilllinad-0, incorrendo o 
seu proponente no dispositivo do art. 23. 

Art. 27. Todo o socio que infringir quaesqu~r a.rtigos dos 
p1·esentes estatutos e disposições ão regimento interno, será 
imnido pela :directoria com penas de admoestação, multa e 
S'Uspe11são, até nove:nta dias, <Sendo a penalidàde affis:;ida no 
quadro de avisos do club, e, ere caso de reincidencfa ou de in
fracção &a"ave, com a pena de elireinacão do quadro sorial. 

§ i.º O s<>cio suspenso não fica isento do pagamento de 
suas mensali<l-ades, mas tão somente inhibido do exercicio dos 
d1reit0s concedidos por estes estatutos. 

§ 2.º A pena de multa será impostar a titu10 àe indemni
:r.acãe> quando a infrac~ão acarretar prejuizo material . ao 
clu15, podendo ser applioada como sum;1lementãr a. qualquer 
outra. . 

§ 3." Ao socio eliminado, de accôrdo com o presente ar-. 
t~go, cabe appellação para, o conselho cleliberativo, dentro' <!o ·' 
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prazo de quinze dias a contar da comwunicacão, desde que 
a.presente a 1iirectoria um t•cqucrimento a:;signado por -dez 
~ocio::;, inclusive o punido. 

ArL 28. Os socios poderão propõr á direcLoria a punição 
<ie consocfo infraetor. nos Lermo;; dos ads. 27 e 29·, desde que, 
em numero mínimo de cinco, assigneir. um documento funda
mentando os factos que os levaram a tal proposta. 

Art. · 29. Além do.s cilad.os no ai·t. !!7 são motivos para. 
a elírrina1.'.ão .do soc1o: 

a) conde.mnacão judicial ou julgamento pai· causa des
honrosa; 

b) tt•azer desaire ao c.lub ou prejudicai-o em seus inte
resses pm· rnau compo.rtamcnto; 

e) procurar a ruina social t'ola disrnnlia. entre seus 
membros; 

d) rranifcstar-sc io!ffensivamc~1b~ ~1os cl"cditos do club 
dentro ou fóra do recinlo social; 

e) não acatar dcliberar;õcs lumatlas cm conjuüto pela di
r.:ctoria; 

f) faltar rcitcra<lament.r 1:orn u devitlo i·espeilo a mem
bros da direcforia em suas fuilcçõcs. 

Art. ;rn. O soei o eliminado nos lermo:-; dos arls. 27 e 29, 
n:lo poderá ter iugrrsso no club comu visita1utc. 

Arf.. 31. A readmissão tio :-;ocio ~e fará tias mesmas con
di1;ões da admis~ão. 

§ 1.º O socio eliminado nus termos ·<lu arL ~·!, ficará su
jeito ao p~amenlo a mais da tolalidaúe du debito que occa
sionou a eliminacão. 

§ 2.º O socio eliminado uo:; t.fJrmos d1):s arts. 27 e 29 
11f10 [laderá ser rcadmif.idu. 

CAPITULO IV 

DO F'UNDO ~tJClAT.. llECEIL\ r; lJESPEZA 

Art. 3:3. O funJ.o social scní constituído pelos bens mo-
\'CÍS e immove)s que o dub poi>i'i'UÜ' ou vier a possuir. 

ArL. 33. Comprehcudt~-s1• 11a receita: 

a~ át.-> .ioia:; e mensalí<lat.l.t'.~ i~ a!-! rr!misslíes: 
bl os donath·o::; de qualqlJl)l" r~~pcdc>; 
,. \ rateias n~'. :;nh:;<Tip1;líi':,:. qur• vu1·ventun1; ~e tornem ne-: 

•'f'ssaríos para faz1~1· faer• a dP,;fler.as rxtraol'dinarias e impre
vista$: 

d) n rwoúucto tle alug-ucr dn '1ampo a ·~strannos 1para a 
!'"alizal;ãn d!• jog-01;, diYei·timenlD~ ou festas: 

e) o proüutt.o Ja vr~1HJa du malei'ial sporUvc:; 
/) a rcrnJa dos :;e1·vii;u:; internos creados de accôrdo com 

o ai:f. 115. 
VoL XIII 5• 
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Art. SL Comprehende-se na despe:.a: 
(].) o· pagamento de impostos. taxas. alugueres e :salarios 

· d'? empregados: 
ó) a conserva(iàO dos bens do club e do n1ateria1 alugado: 
e) acquisição de apparelhos e toda a t.>:Sp~ci<>: de material 

s r.iorLivo; 
d) material pal'a expediente da sei.:1·etariu e· Lhei;ou-

rnria: · '· 
e) e'tlsteio com restas, .iogos e mais divci·sõ c::i urganizada;; 

pela dii'ectôria; · 
f) gastos com o «bo.I"», e mai:; ~crvi1:0::1 inte1·nos c;l'ea.do!:!, . 

de conformidade com o art. !15. 

GAPI1'ULO V 

DA ASS E:;>iBLÉ.\ GERAL, SUA CONVOCAÇ_.\(l, CONSTITUIÇÃO E 
FU:XCC!ONAMENTQ 

Art. 35. Os $Ocios quites. $e r eunirao. em assem.biéa 
Eeral, convocado8 pela directoria, bientnalmente. durante o 
mez de janéiro, para o fim u111ico de elegerrm cem socios 
e:ffectivos contribuintes ou \·emidos que fotmarão, ~.om o:; 
socios beneml.'..ritos. o conselho dP.l iberaLivo. 

Paragrapho UTl'ico. A chapa de votação para o ~ousetho 
1l:-libe1·ati.vo con:;l.ará. ele cen lo e vinlc nomes. sendo considP-
t·ados supplentes os vinte menos ..-ota dos e resolvidos os casos 
C: e empate pela- ·prioridade da matricula. 

Art: 36. A asscmblêa :;era! poder á r esolver, em qua1queí
l.empo, sobre a cxtincr,.ão do consell10 deliberativo. mas é ne
:·essario qo.c a ,;ua. convor;ação seja requerida n:xpres::amen te 
TJara o alludido rim pela terça parte dos so1~ios, quites, nâo 
nodP.ndo deliberar :>em a present.;a de l.re:.; quartos dos soc ios 
do cJub que a r.:onstiiuem . 

Art.. ~~i. Fóra d<J. h:'l·polhe~c do a1·t. ::16, a ass1~111blea óera l 
S(; poderá ser con.-v0cada r· n~unida para " fim uxclusivo do 
:lrf.. 35, ~ seu p:iragrap ho. sendo nulla ciualquer deliberação 
t.nmada sobre. o assumpto exti-anho êi. eleição do 1:ons~lho ó~
iiberativo . 

,\rt . 38. A asscmbléa g-eral sú poderá ::; 1~r conslituida, 
1m1 primeira. cor.vocação. com a presença de um ler ço do nu
tnrro t.otal de socios; em se..,"'Unda e U:ltúna con,·ucaçãl). po
rfm. ::;erá consl.it:u·ida com qualquer numem. 

~ I ." Destas c-0.nri,.·0ca1:ões :;e <lará i:;ciencia publi('.a a.us 
~ocios com anLecedenc:ia nunca inferior a sete dias · para 1 

primri1·a i·onvocai;ão. · ~ a l.r f' :=; d ia~ .. nara a : :•~unda " u llirn;i. 
§ '.!."' H na :primeir a conynr:a•;iio não hou,·r.1· n umero. pas

~ado::; vinte rninLtll)::: da lwra marca•Ja para a m;semblea o::. 
;;ocio::; 1wesenles lavrarão um lermo <.le prc::;enr;a. e aguardarão 
a seg·uni:la convocação, 
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Art. 39. A assembléa Será sernprc aLerLa. pelo prc:>ident.e 
do tlub ou o -seu substituto il':'-:(lil. C"JUI) ~oi it.ítari dos ~ocios 
presentes a indicação de um prcs1dnute pura a mesma. 

Art.. <!O. O presidente do a~s1!mblêa r.:1)nv1<lrtrá dous so
eios para. servirem de secre Lar111~ 1• (' L~Ji1•:i :.• asscml:Íléa que. 
indique rlous fiscaes, ·qu-c :;e1·v11·õ.o dr: f'SCrt:lrnado1·es cmando 
se fizer a apuração dn eleii;.ão U(' nm ~Pl 1111 tlel il.J~rn.livo: 

Art. 41. o\. acta da assemblf!11 ~ 1 ·1·1i lnwudn pot' um dos 
secretarias e assignada pelos cl011~ r~o11.i li nl anieute corri o pre
sidente e com os dous fiscaes. 

Art. 42. O sacio só poderá 11s111· da palavl'a quai1do est:.i 
Hrn for concedi,Ja pelo presidentn da a1'1Sc111J)lt!a. 

ArL 4.3. Nas eleições. não f'.:in lW rrn i~Litlas prornrações. 

CAPITULO \'I 

no CONSELHO DELIBERATIVO, Sl.íA CO!"\.'OCAÇÃO, CO!llSTTTUIÇÃO E 
-FUN CCI O:VA:.! l':;..:' l'fl 

Art_ 44. O conse1ho deliburalivo. deilo pelos socios em 
assembléa geral, resolverá e.orno poder soberurio, dentro da 
esphera de acção· que lhe é trar,ad:i r1or 1 ~Sll's eslatuLog. . 

Art. 45. O conselho delibeni.th·o coinpor-sc-ha dos soc1os 
benemeritos e de cem socio~ effrctm•~. t'Lmf!'ibuinli:>·s ou re
midos, sendo estes eleitos bfonmilnw11!r" 111•itl a~::;embléa geral, 
na fórma dO' art. 35 e seu pam~1·aplt 1 •. 

Paragrapho unico. As v::q;as qu1• ~·· J•ffelH, por q'llalque! 
('.a.usa, na ...-igeucía do biennnío de cu11~··llit•il'Os, eleitos, serão 
:preenchidas pelo~ supplentl's na m·d1·ul d1• \'Olur;üo. 

Art .. 45_ Os membros da dit·r.dori~. qu••t• fa•;nm parte do 
conselho deliberativo quer uão. l.nnw1n 11u1°tl' nas reuniões 
desse conselho. c0m direito J c ·voto. ,,a!vu os casos em que 
;;ão julgados os seus a e tos. no:.; quae:; :;1'1 1iod1:rii o di:;cutil-o:::. 

Al't.. •í7. O consellw dc!íb,..1·ar1\'11 '"' 1'1•uuü'á ordí-naria-
mentc. eonvocad<, pela directu1·i:1. :!l•' 111\l!Ft.r dl' feYer!:iro do:· 
C<lda :mno para aprt-scnlai:~o :11rn11:il oln l'1'lat.01·10. r;Ontas Ch 
<lirectol'ia. e discus!ião e , . .,li1t::in dt1 l-':11·1·~·rr da commissâ'J 
fiscal. 'e biennalmenf.e. alêm daqur•lla ui l 1·1i.1ui1:ã1J. n:<ra a elei
< ão da. noYa dirtctoria e re~Pl'1:tiva 1~um1ni~~rio fi~cal. 
- Paragrapho u.nico. Nesta rrunião, 1'inrl:1 a materiu de' 
convocação. poder-se-ha trat:i1· dr~ qu:dqtir•r a~~umpto relativo 
ac club. por proposta dr. um do:,; rw•111li1·11,; 1111 l'On~clh0 desde 
que seja considerado pela maioria •ilJJectu cln deliber::ição. 

Art. 48. O coruselho deliberaLivo ~l'l'l°L 1•onvncado extraor
din<J.riamente semp'.re que l'(q• nCL'•:~~a!'Íu nu..; l.1°\'lllu~ du$ arli
i::11s JS. lettra b. e 27. § 3º. tra1.m1ch>-sr~ 1w~1 :1 l'•''·lll·ifio ,.~clu::;1-
Yamente da ma.tl"ria para que foi couvoeui.lr.o. 

Art. 49 '. -0 conselho deliberativo só pod<.:1'<1 ser constitui-, 
do, em primeira convocaç.ão, com a preseni;:.i tla maioria ab_so
iuta dos membros que o compõem, e, em segunda e ultima 
cunvocacão, com qualqiuer numero. 
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1 s I." Estas convocai:iõe::. scl'~o Iiublic.adas com anteccden
da wnca inferior a. sete dias para a. primeira. convocação, P. a 
i!':'es dias 1pa1·a a. segunda e ultima. 

§ 2.º Si na. primeira convocação, nã.o hoUVél' 11umero, pas
s:i.dos vinte minutos da hora. marcada para a reunião, os _mcm
hros presentes lavrarão um termo d~ presença e nguardarão 
a segunda convocação. · 

~trt. 50. A reuillião :;erá. sempre aberla pelo pre:üdente 
do club <Ju o seu substituto lega.l que solicitarã dos presentes 
a índicação de um presidente para a mesma. 

Art. 51. O presidente do conselho convidarâ dou::; socios 
1)ara servirem de secretados e. quando bouvcr r.leições, pe
áiri ao conselho que indique dous fiscaes, que . servirão de 
·~-:cru tina.dores quando se fizer a. apuração dellas. 

Art. 52. A acta da reunião será lavrada por uni dos sc
o ·etarios e aSSJ.ê"1lada pelos dous conâuntamente com 0 presí
d<>nte. e, -quiando houver c~leiçõc:-;, <:om os dous fiscaes. 

Art. 53. O membro do conselho só poderá usar da. pala
vra, quando · esta lhe for concedida pelo presidente. 
· Art. 54. A nenhum membro do consclhà será. concedidti 

a J)alavra mais de .duas vezes sobre o mesmo a.ssumpto, c::r
~ept,uando-se desta restricção o autor da proposta em debate 
a os membros da directoria que terão a palavra sempre que 
a solicitarem. 

Art. 55. Os membros da mesa 1.)0dorão tomar parte nas 
discu ssões sem deixar os seus togares, excepto o presidente; 
que, ao fazel-o, deverá passar a presidencía a um dos se
cretarias. 

Ar:t. 5G. No caso tje tratar-se, em qualquer reunião. de 
as.5umpto alheio ou pT'ejudicial aos interesses ào ~lub, caberá 
ao presidente a faculdade de suspcndel-a temporariamente 
cu até nova convocação. 

Art. 57. A e'leicão para os cargos da directoría e con
selho fiscal será feita por escrutínio secreto, sendo eleito.:; 
l'S que obtiverem maioria <le votos presentes R ·resolvidos os 
t'asos <ie empate por novo escrutinio, no qual só se -votará 
nos nomes empatados. . 

Art. 58. Os membros do conselho leem o direito de :pedir 
i mesa a leitura dos documentos que julgarem indispern;avei:: 
á sua orientação na discussão. 

Ar!.. 59. Desde que dous membros do conselho. pelo mc-
11os, tenham usado da palavra., poderá ser requerido o adia
nient.o ou o P.ncerramento da discussão sempre que o consc -
tho sufficientemente P.sclurecjde, Julgar inconveniente o:.i 
ocioso o prose.:,"Uiment,o dessa discussão. , 

Art. 60. Todos os assumptos serão decididos· por maio
ria de votos presentes, tendo o presidente vot.o de desempale, 
ce qualidac}e, salvo o caso de eleição. 
· Art. 61 . Os membros do conselho não terão direüo tf<J 

voto quando se· tratar de questão que. lhes dig~ JJessoa.lmenttI 
r_espeito, podendo, eniret~t'O, disc'µtil-a •. 
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Art. 62. :Ao proceder-se a eleiç:ío, será f eita s chamaón 
'los presente,s, <1ue irão depositando nu. . urnn. as respooti\'i\'· 
cedulas contendo os nomes dos votados. 

A:rt. 63. Após a a·puraçiio, ·o presidente do conselho pro
<.:l:lm:irá os eleitos, QUP. ~r, consírterarão <leMe Jo:;o empossa-
dos do manda.to. . 

Parag.rapJ10 unico. A mesa offíciará ao;; conse'lheiro<: 
scicntific:mdo-os de sua eleição, para os devidos effeitos. 

Art. G4. As emendas e sttbst.llutivos a qualquer ;propo.:;t?. 
~r~rão discutidos eonjunc.tamcnte com a proposta e. na vota
~ão, t.eráo pr1~ferencin .~obre a propo~ta, snl\'O pe<.Huo em 
contrario, approvado .pr:lo . conselho. 

Art. 65 . O~ membros do conse!-110 não poderão pertur
ôa.·r a serenidade dos Lrab:;i.;Jllos, inLerrompendo-os com a.par
te!l ou quaesquer actos deH~ im-pro-prios, cabendo ao presi
dente o direito de fazer rP.tirar d.a rer,int.o os in'fraetores, em 
c:iso de rein~idencia. 

Q..<\PITUI.O VII 

D!\ DU\ECTOt\lA, f\Uh ELEJCÃO E l>OSSE f. SUAS A'M'RlfsUIÇÕP.$ 

Art. 66. O club será administrado por uma directorin 
'f:leil:i. biennalmente, pelo conselho deliberativo, durante o 
m ez de fevereiro, e assiro. constHuida: 

Presidente e vice-prnsidente; 
iº e 2º secrelarios; 
1º e 2• tbesoureiros; 
Commissão de sport.es, composta r.le oineô rnembr•)s, nrr: 

<lo:; iiuues SCll."á. eleitQ capitão gera'\. 
Art.. 6S. Uma commissão fiscaL composta de tres mr.m

hros, será eleita. bíenna.!menle com a. directori a~ competin
do-lhe emi.f.lir pareceres .sobre· as contas aµrcsentadas por 
essa directoria, pareceres nu~ ~erão snbmettidos á;; duns as. 
semblfas gP-raes ordinar ins que r.omnram c.onht>cim f>nlll da ;; 
contas . 

Arf. . 69. A d irectoria pode1°ú. nomct11· pelo prat.o t!llü 
entender M sub-dirP.ctorm~ ner:essarios n coadjuvar a. êOm 
mi~são de :;porlcs nos va1· iiH l'amos de suas :fonccões . . 

Ar:t. 70 . As vag::ii:; que so verificarem na direcíoritl. ou
rante o hiennio. serúo preench idas por r.leição. em reun1~o 
e:"ttraordinar ia elo conselho rldiberativo. ao fl11n.Q · l'Ompete em
possar immediaLamente os eleitos . 

Paragrapho tmico. Fica ao arbitrio da direcLoria, prt?.
i:ncher ou não as vagas verificadas de primeiro de julho em 
aeanLe no segundo anno administrativo. a nãn .'il"I' que se
jam ella5: superiol_'e;; ao numero de duas. 

Art. i1. A' fürect.oria l!'ompcte collectivamente: 
a) administrar o clnb. zelando pefos seus jnte1"esses; 
li ) e1aborar o r~gimento interno; 
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e) fazer cumprir as . disposições dos estatutos e do re~ 
~imento interno bem como a:s sua.;; proprias resoluções; 

d) distribuir pelos· membros da · commissão de · sportes, 
como melhor convier, -0 serviço especia,l dos varias generos 
de sportes, que collectivarnente administram; 

e) resoiver nos casos em que forem omissos os ·estatutos 
e o regimento interno; 

f) autorizar todas as despezas previstas por estes es
latutos; 

g) determinar as diversões; 
h) <lecretar e tornar effectivas as elíminações e penali-

dades de sua attribuiçáo; · 
i) fazer executar as resoluções do conselho delibera

tivo; 
,1) nomear· os emprega.dos que forr.m necessarios; 
k) escolher e nomear representantes para todo e qual

quer acto em que tenha de figurar o club occasionalmenti:!, 
no impedimento dos seus representantes Iegaes; 

l) escolher e nomear representantes do club junto a li
~as que o club se filiar; 

· m.) organizar o relatorio do club para ser apresentado á 
discussão e votação do conselho delíberativo, comprehendendo 
n balan00 e a demonstração da receita e de:Sp~za, 

Art. 72~ A directÕt'-ia se reunirá ordinariamente uma v~z 
por semana, salvo falta de assumpto e extraordína.tiamenLe 
sempre que o presidente a· convocar, só se considerando eon
Eti.tuida para deliberar quando presentes pelo menos sete 
membros. 

Art. 73 ~ Ao presidente compete: 
a) presidir ás sessões da directorfa, sem votar, salvo 

em caso de. empate, em que terá voto de qualidade obriga
torio; 

b) convocar e presidir a abertura; 
e) convocar as sessões de dir'ectoria: 
d) representar o c1ub activa· e passivamente em juizo 

e em todas as demais opportunidades õu propor á directoria 
quem nessas funcções o substitua, no caso de impedimento 
do vice-,presidente; -

e) ordenar as despez.as approvadas pela directoria; 
f) providenciar conforme lhe parecer conveniente em 

raso imprevisto, de caracter urgente, dando conhecimento • do 
seu acto á directoria na. sessão- seguinte; 

g) assignar todas as actas e rubricar todos os livros da 
secretaria e thesouraria; · 

. h) assignar diplomas, convites, cartões de ingresso e Oll
iros titulas de igual natureza, conjunctamente . com o pri
meiro secretario; 

i) assignar chéques 
tulos de igual :natureza, 
.s::iureiro; 

e ordens de pagamento e outros ti
coajunctamente com o primeiro the-
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Art. 74. Ao vice-presidente compele substituil' o pre.
~idente, quando impedido, em todas as suas attribuiç5es. · 

,.\rt. 75. Ao primeiro secretario compete: 
a) assignar todas as correspondencias e lavrar as acta>i 

das sessões da dfrectoria, assignando-as; -
b) assignar com o presidente os tituqos mencionados na 

lettra h do art. 73; 
e) ter a seu cargo o archivo. 
Art-. 76. Ao segundo secretario compet e substituir o 

primeiro sec-retario, ·quando impedido, e auxilial-o. quanao 
i>ofüfüado. . 

Art. 77 . Ao primeiro tbesoureiro comp~te : 
a) ter sob sua guarda e responsabilidade todos os va-

lores e titu·los de renda pertencente ao club; 
b) arrecadar a renda do club; 
e) fiscalizar a escripturação da despeza e receita: 
r~l assignar os recibos de joia t; mensalidades e remis

sões dos socios. bem como os que forem necessariso ; 
e) assignar com o presidente os titulos mencionados na 

let.tra i do art. 73; 
f) fazer as <iespez~s autorizadas pela directoria; 
g) apresentar á úirectoria, na primeir a sessão de ca:da 

mez, o balancete relativo ao mez anterior conjuntamente com 
a lista de socios incursos no art. 24 ; 

h ) organizar os balancos ano·uaes e demonstrações de 
<:ont,as de receita e despeza do fundo social; 

i) superintender a cobrança de todos os títulos sociaes. 
Art. 78. Ao segundo thesoureiro compete: -
a) substituir o prime1t'o thesoureiro, quando impedido 

e auxilial-o quando solicitado; 
b) ter sob sua guarda o almoxarifado do cl!ub; 
e) zelar pelos serviços internos creados de conformidade 

com o art. 95 • 
Art. 7!> . A' commissão de sports compete : 
a) escolher os jogadores e turmas eSJ)ortivas; 
b) dii-igir os jogos; 
e) communicar ú directoria as infracções disciplinares 

commetticlas pelos socios na pratica de ,jogos ou exercicios 
sportivos;; -

d) zelar- pela boa ordein e conserYacão do material es-
portivo do club; · 

e) dar parecer sobre os assumptos lechnícos sujeitos á 
deliberação da directoria: 

f) submetter á deliberação da dfreo~oria ·os projectos que 
elaborar fóra das disposicões do presente artigo . 

Art. 80.. Compete ao capitão geral presidir ás reuniões 
da commissão dP. sport. para o cnmprimento de suais attri
buiçõ.es constantes do arL. 79 . 

Art. 81. O director que deixar de exm-.ce1• o seu cargo du
rante trinta dias ou não comparecer a tres sessões consecuti
vas, sem causa justificada, per.derá o maoda~o . 
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Art. 82. O director que deixar de observar reiterada
mente as dispo&icões . referentes ao seu cargo, estahelecidail 
nestes estatutos, incorrerá na Pena de perda do mandato, a 
qual lhe será imposta pelo conselho deliberativo por proposta 
da directoria. · 

Art. 83. Quando excepcional e momentaneamente hou
ver impedimento do presidente e vice-presidente,. a presi
dencia do elub será óccu:pada. pelo. director em exercício que 
se lhes seguir immediatamente na ordem estabelecida no 
art. 66. 

CAPITULO VIII 

DA HEPR.ESEN'l"AÇÂO DO CI.UB EM' f,IGAS DE SPORTS 

Art. 84. O Fluminense Football Cluh como filiado a liga 
de sports, manterá junto ás mesmas a representação exigida, 
que será escohhída de conformidade coro a lettra l do art. 71 
e estará na dependencia da directoria. 

Paragrapho unico. A representa()ão do club !.erá manda
to annual, podendo os seus membros ser substituídos tempo
rariamente, em caso de impedimento justificado ou qUando 
tenham de tratar questões em que divirjam do mpdo de pen
sar da directoria. 

.::APITULO IX 

DO P.EGJ<>.IE1'TO I:-<1'ER.!'iO, St:.\S DI.3POSIÇÕE~ F. SEUS tl.\'ISOS 

ArL. 85. O reg·imenlo interno completará a funcção dos es
tatutos, regular:nentando-o n exprimindo n ordem interna do 
club e sua. fiscalização; este l'cgimento conterá relações de 
absoluta confiane.n. e communhão de idéas com a. director-ia. 

Art. 8íi. A' directoria compete a revisão do regimento, o 
que deverá ser Jc~ito de ·J" Je janeiro a 30 de abril de cad~ 

·anno. 
Art. Si. A tli1·eclol'ia quando não .l!Uilgar necessarias altê

raç.ões no rei:i:ímento, podcrfi. adoptar o do anno anterior. 
ArL 88. Pt>lo seu caracti;r fundamental. o regimento in

terno tem forca imperati vn. sobrP O!'I soei os. 
Arí. 8~. /\.~ disposiç:-ürs do t•egimento interno. em vigor 

podem ser nlicradas on· ampliadas, com medidas tra:usitorias 
que se impnham momenlaneamentr», ao criterio da directoria, 
<]Ue ant.As -cl~ n~ divulgar, as su.irit.ar:t. :'1 approYa~l'.ío <'111 ~nia~ 
rNmÍÕP1'. . 

Art fJO :\.;; d i;;posir.ü1:s t.rnrnd 1 orins Lomnrão o nom1• c!r 
m•faofl ~ s('rári · divulfa1iJas por ml'io de• :ifftxuc;ão no quarJro 
d1> avisos, 1.rwn:rndo-sP," dcsdi' Jogo. pnl'f e integrante do rr~gi
mento eom inrlos o;; sr.ufl Affoilos. 

Art. !H. São caracteres obrigaforios pura. que o regimento 
interno Lenha acção imperativa: · 

a) ser distril:mido aos socíos sem dístincção algumi:.; 
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.b ) "t:slar dn inteira conforrnidadú com ;:ts dlsposii,:iíc;; dos 
P.statutos. 

Art. f.>.'.!. Si'io ·l'equisitos essenl:iar.s pal':i nh1·i~at.nrirdr1d1• 
dos avisos : 

n; a approv::u;ão da dírf'cloria; 
b ) a divulgação, por affi:ro n:i. séú-c cJ,1 eluh. em rrnPei~ 

officiaes com a assignatura de um doi; sr~cretai-io~ . 
Art. 93. Vara que um avi130 deixe de vigoru (, neceS:sario 

que out.ro venha. nxprri\~arr.ent.e declarai-o sem effeilo. 
Art. !).l. Os :ivíso;; ciu actvcrtenr..ias q·u{' não precncher·em 

o disposto no ,art. ~W. :: ~·1·âo (·ílzEüdel'adoe m~l'o;; affb::os in-
1·ormativo::i. 

CA.PTTT.JLO X 

Arl.. !Hi. A <lirr.r.t.nria fica aul.ol'izada a manl.er para com
modida,de dn,; soc:ios os H~rvic11;: inlernn::. (Jllfl .inlgal' indispen-
mais de cinco me7..e.$ eh: contribuição. · 
saveis. arr enC:a<los ou por ·sua conla direda, ~empre sob a 
f iscalizaç.ão immediata 1fa. mesma. direct.oria . 

Art.. !16. A directoria fir:i. aut nriz:ida a adonirir material 
esportivo para rev1mdel-o aos sor:ios. qur. :l·Ssim. st:> poderão 
prover Mm mais farilídadP. 
luta de socios. 

Paragrapho unicn. l\n caso do dissoluciio do .c:l ub, os seull 
bens serão distribuic~M pM 1•ata <>nl.!'P. os. ;ior. ios quites t:> com 

ArL. fti . E' rxpt·essnmr•ntf' pl'nhihirJo nn clnh, sob prna 
de ~x:pul~ão immr.<liat a dos inl'l.iga<lürPS C]nnlqur'r man ife;;I :ição 
diffí<'uldadct'i insupcravcb e por àp)'1rovat;ão di- maiol'ín. abso
de ca.rac.lcr polit.ico ou i'elígiol"o. ol1 qu e lt~nha. por base que
stões de nncionali<:!ade, bem como to(!n. e on:il qnf'r e>5:pí't"ir> de 
jogo dP o::.m• a 1Jinh riro r. ele .in~o>; c:arteaclo:;. 

Art. HB. O pavilhiin rio dub 1·~ dividido r•m duas parff'S 
iguac!>. <'nearnada. a supC'l'i<w l': vPrÜ1' a infr.rio1\ ;;;r.parad:i.~ !lot' 
uma fnixa brnnca. tc·nrlo ao r1'nlr11 o mono~rramma hl'anl'o do 
elub. · · 

Arl .. O!l. O;: !lo<>.io;:. nãn 1'>::>.ponctr,m ~nh::idiariaml'nf r P"la.:> 
obriga(;óes f'()nl.ralti•~!'ls PXpr.~ss:L nn int.r1wionalmrn te l'm nonw 
do r:lub }Wln;:; sn11$ ri>pr~:>.f:nt.anl1•:-; lrg-aes . 

Art. 100 . O ':·luh porl f' 1·:i ~Pr clí$S01\' ido por mol i\·o <11~ 
riiffi cul rlaíll'~: insllpl'r:\\'"i" " rnr appro,·a~tío dl' maioria 
abc;olula ele sor.in>õ . 

D!SPl)81ÇiiP.~ T!lA"-'.S!TOl'l.IAS 

Ar!. . iO!. O augmento de joia, mensalidade e rr.m1s~ao a 
quP. se r.:fercm os árt.~. :i• r> 5• começará a vigora·?- a i de 
seternb1·0 rio anno corrr.nte , 
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Art. 102. Approvada a presente reforma rlo€. estatutos, :1 
tlírector'ia convocará ímmedialamente a assembléa ge!'al para 
c!eger o primeiro COD$elho deliberativo <lo Fluminense Footbalt 
Clnb, cujo mandato terminará a 31 de dezembi·o cfl 192 l. 

Di~l~OSI('..ÃO FINAL 

ArL. 103. Os presentes estatutos appruvados em assem
bléa geral extraordinaria. de n de julho de 1920. com;tituem a 
lei organica do Fluminense Footba!f Club, que Lodos o.s socio~ 
são obrigacos a acatar e cumprir e só poderão ~er reformadoo. 
depois de dous annos e ent.r•at'ão eU1 vigor setent.a e duas 
horas depois da. ~ua puhlir.ar,ão no D-icm'.n ()f(icial. 

Mesa da assembléa geral que approvou ós present~ esta-
tutos: 

Cornelio Marcondes da Luz, presidente; 
Dr. Eugenio A. Alves i\Iergulhão. 1 º o;P;cret.ario; 
Asdrubal Menclonça, 2• secretario·. 
Direc.~oria sob r:u.ia gestão foram reformados e:'ltes ~~ta

tutos: 
. Presidente, Dl'. Arnaldo Guinle; 

Vice-presidente, Dr. Octa.vio d:i Rocha Mirandl; 
1.n secreta cio, Dr. 1\fario Pollo; 
2º sec~etario. M. Marcond.es Fert'az; 
i º l.he:soure1ro, A. Ilebello Valente; 
2º thoooureiro, Luiz Leonel de :!\four:i.. 
Commissão de esportes: _ 
A..ffonso de Castro (capitão geral); 
Francisco Bueno N etto: 
Dr. Hermano Durão: 
Dr. Herberto Filgueira~; 
Dr. Afranio Costa. 
Commissão fiscal : 
Octavio Reis·: 
Bento .da Rocha :\1iranca; 
Luiz Borgerth. 

N. 2 

Ace.res1'f!nlf': «e o Club de Regatas de Bota fogo>. 

Sala das i>essões. '; de deiembro de 1920. - Pm1 lo de 
F1·onti'n. 

Ficam ig:ualmenir reC'onhecirlo;; com.') in~lituir;ões de üli
lidade publh:a: ~Botaf'ogo FL 1Lba!J Ctub. Club de Regalas Gua
nabara e Club de flegatas Botafogo». 

Sala das :;:es.-!ões, 2 ue dezembro ~e 1920. - krmando .Bu·r-
lamaqui. · 
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N. 4. 
Accres-ccnte-se : 

' São igualmente considerados de ulilídade publica o Ame-
r ica Foolball Club ~ a Associai:ão «Pro ~fatre», ambos desta 
Capital. 

Sala das ,~·e~sõe!>, de dezembro de 1920. - Nican01· Nas
cimento. 

N. 5 

Ao arL 1 ". accrescente-se depois tla palavra <l'lamengo;\) : 
e os demais clubs filiados. i Federação Brasileira das So
ciedades do Remo: 

Glub de Regatas Bota.fogo: 
Club de Regàta.s Gragoatá; 
Club de Regatas Icarahy; 
Club de Regatas .S. Christovãn: 
Club cte Natação e Regatas; 
Club de Regalas Vasco da Gama: 
Club de Regata s Boqueirão do Passeio: 
Club de Regatas Guanabara: 
Club Internacional de Regatas. 
s 'ala c!as se<isões. 7 dt> dezembro <te 1920. - llfaudcin. rle 

Lacerda. · 

N. ti 

E' considerado instituicã'.ú de utilidade publica. o Jockey
Club Paulistano, com séde na capital do Estado d& Sã.o 
Paulo. 

Sala <las sessões, de dezembro de 1920. - Carlos 
Garcia. 

Justificação 

O Jockey-Club Paulistano i'oi inaugurado em i.876 a 
desde então tem propugn.ado pela industria pa.storjj, reali
zando cpnstantes exposições, que de anno a anno demonstra 
o melhoM.mento da raca equinea no Estado de S. Paulo. 
Está como o Jockey-.Club Fluminense e Derby-Club, ,já con
::.iderado.s como de utilidade publica, em igualdade de con 
dições. 

Encerrada a 2• discussão dos arts. 1 º e 2" do projecLo 
n. 586 A, de 1920, considerando de utilidade publica o Clul> 
de Regatas do Flamengo; com parecer da Commissão de Con-

• stituição e Justiça e ànnunciaWa. ~ votação. 
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Appr01:ados sur-cessjvamenLe em 2• discussão rol\'o' a9 
emendas os ~eguint.es art.igos do 

PRcacro 

N. ~86 A ~·1920 

O Cong"resso Nacional resol-ve: 

Art. L" Fica considei·ado de utilidade publira o Club de 
Regai.as do F1'J.mcngo. 

Art.. 2.º Revogam-~c as disposições c·m contrar·io. . 
Awrovadas suce essivamenle as rercrid:i~ 1~mendns nu~ 

rneros 1, 2, 3, 'l , 5 e 6. . 

o Sr. Presidente - O pro.iccto passa á 3• discussão, indo 
ante:> a respr.ctiva Commis~ão. para ser redigido. 

·Encerraoo n 2• disCU$Süo dos arts. t~ e 2~ do projeclo 
n. 630, de 1~20, abrindo o credito de 3.281 :71<$$1.!10, para 
pagamento ás companhias Commer.::io e Navegação e Nacional 
Costeira e anunciada a vo!Jlção. 

Ap-provados successivament.e em 2• discussão 05 seguin
tes artigos do 

PP.oJEC'l'O 

N.630-1920 

O Congresso Na.r.ional dPcreta: 
Art. Lº Fica. ·o Govp,rno mtlori.z:i.do :i abi-ir pelo Miní s

terio da f!!lzenda, o credito <lS'í>•'r. ial rfo 3.281 :7·16!ii190, parn 
pagamento de compromissos assumidos durante n periodo cl~ 
guerra. en t.re o Brasil e a Allemanha. com as Companhia Na
cional -de I'favega~ão Cost.fr il'>'l e Commercio C' :.'\a\·egac:.ão, l'P.
spccf.ívament.e, correspouàentcs a i. ·'.t.ú:'. :2St$27!1 e réis 
·1.879 :4.3!t$916. 

Art. 2.º Rcvogam-::.r: ar, disposii;-Oes €:111 eon~rarin. 
' 

O Sr. Presidente - O pro.ire to passa á ::i• disr.ussão. 

O Sr. Paulo de Frontin (pül1t. ordem.) r.~qurr r oblcm 
dispc:ma d<> int.r..rsticio par:i. o pro.iE'ct.o n. r.:w. de 1920. fí
gw:ar na ordem rio dia ria !)Pssão seguin!.e. 

'.J• discu!'.i'.ã.o do pi·o.irclo n. tl!i8. de 10~0. aul.orizando t1, 
ab1·ir o (·redito especial dt~ fi. 100 :000$ }Jara. ·auxilio :i. em
prezas CJU!' f<'nham ;;;atisfC'ito ·:is exig~ncias da lei n. 3.31C. 
de 191';, ~ dos decretos ns. ·12.M:~ e 12.9H, de '19i8. 

Entra ern discussão o artigo unico. 
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Q Si·. Presidente - Adiarn-e.c s-obrc a mesa duas emen
da:; que vii.o ser lida;s. 

São successiv~cnto 1ida::;, apoiadas o çnviaàas á Com
míssão de Finanças as seguintes 

Emendas ao projecto n. 6!Jo, de f920 

Ao art. iº 
-ti0.000 :000$000>. 

(2' discu:ssão) 

N. ! 

Onde se diz: .;:(} .100; 00:0$Qll0» diga-se 

Sala das sessões, 7 de dezembro de 1920. - Pro.ncü;co 
Va.llad.a>"es. 

Jus tifica.ção 

A elevação aLtendc ú. mensagem do Governo. 
Estão em vigor as leis n. 3.31U, de 1917 e decrnLos nu~ 

meros 12. 943 e 12. 9-H. de Ht18. Elovado o credito pela 
fórma acima (} que é a pedido do Poder Ex.ecut.ivo, fica este 
habilitado, como conJ1êm, a nttendei· ás emprezas que solici
t.urem os 11.,uxilios legaes, dentro <lo prazo. 

·Sala das sessões, 7 de dezembro de HJ20. - Francisco 
V o.llaàare s. · 

N. Z 
Onde convier: 
Art. Fíoa. proro;ado para dous auno~ n prazo da lei 

n. 3.316, de i917 regulamenLada pelos decretos n. 12.943, 
e i2.4H, de 1!)1f8. 

Sala <la~ se,5sões, 7 de dozcrnbrn dr~ 19201. - F1•ancisco 
Vulladres. 

A pro1•ogação attende aos interesses <lo c~tabelecimento 
entre nós da. industria do ferro e do cn.rvão, e é solicitada na. 
mcnsa.gi:!m do Poder ExecutiYo, que lcYou a. Commissão ~ 
concluir pelo projccto n. 658. 

O Sr. Paulo de Froutin \ • .! - S1.'. Presidente, pedi a 
pala\'l':.t :-ollr1• o 111·n,indn 11. li::i~. aul.ori~ando a abrir o cre
dttv 1~~pcrial <k n. J uo: 000:15 P<ira a11xi lio a ·~mprezas que 

(') t~le discursü ná1) foi rcv is tu pelo orador. 
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· t enham satisfeito as exígencias da. lei n . 3.316, àe 1917, e dos 
clecretos ns. 12.943 e 12.9'14, de 1918. 

A · honrada Commissão de Finanças. tomando em consi
ti t>racão a mensagem do Governo. Hmitou-se á par~ Que jâ 
'representava compromissos . assumidos por fórça dos dous al-
ludido.s decretos. · 

A imporlancia dos compromissos monta ao total de. 
ê.100 :000$, assim descriminada: 
U::.jna Nsperanr,u ...... . ........ .. ....... . 
Companhia Siderurgica Mine-ira ...... : . .. . 
Companhia Carbonifera Rio Grandense. · ... . 
Companhia Norte Pauli$ta de Combustíveis 

1 . !)(}{) : 00"0$()0(} 
1.SOO:OOOaJOOO 
2. 000 :0()0$QOO 

800 :·!)00$000 

A Gommi~sãiJ .de Finanças não ·quiz attender á segunda 
parte da :>olicitação da mens:tgem, que era a pror ogação -Oo 
prazo dos dous decretos citados, que ~ão destina.dos a pro
teger a~ inçlustrias nascentes d~ carvão nacional e da side
rurgia. 

Ella. declarou que não parecia conveniente. no momento 
a.ctual manter ªs disposi~ões daquelles dous decretos, porqu(, 
.iá. existi,a, em estudos na Gamara, projecto de lei concernente 
ao assµmpto. / 

Ha, por ém. grande differen(;.a entre um projecto de lei e 
a prorflgação de uma te L O que o Governo solicitava é que a 
lei j~ prrimulgada. que já teve effeito. relativament e a varias 
c0mpanhias. continuasse em vit;or. por ter terminado o prazo 
de sua ''ige.ncia em 30 cfo ma.rc;o do conente anno, pelo prazo 
cl.e, pelo menos. tres annos . Mais ainda . Que todas as tenta
tivas que . füem sido feitas - e são ~m grande numero -
com attin~ncia. não só á sid•3rurgia como principalmente ao 
carvão nacional, não fossem interrompidas quanto aos au.:. 
xilios qnrJ o Governo devia prestar. Sabemos que, agora 
mesmo. acaba de ser descoberLa. uma bacia carbonifera im
lJOrtante, na opinião do :;eologo que apresentou os respecti
vos estudos. na região do valle de .:requitiohonha, em Minas 
Geraes; Nú.o posso dar ínforma~ões seguras a respeito, mas, 
em lodc o caso, como mui conceituado f? esse geologo, parece
me que, quando alli se fazem esses estudos, quando igual
mente estão sendo feitos outros estudos no Paraná. e em 
divtrsos pontos, onde tP.em apparecido afloramento do car
vão nacional, mesmo nc Rio Gra.nde do Sul, zonas novas teem 
sido objecto de estudos, como Gravatahy, parece-me, repito, 
não se deve :,:uspender a execução de uma lei, em que con
fiavam os que ·estão á testa desses e~iudos, esperan.do a obten
•:áo •ie~t;e,; :nixili0~. para r P.a.lilar a eX>pl-0ração da: industria 
:in!':ce11 Le. 

A Commíii:<ii.0 de Finança!" te.v~ opportunidade. pelo ~eu 
homado Relalt0r, mf.'11 nobt>e amigo, companheiro de bancada, 
Sr. Sampaio Correa. de declarar que na Gamara ha um pro-
j ert.o que db: re:;peil-0 ao a~:sumpto. · · 

1 
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Quando tal proJecto fôr convertido em lei poder<i até re
vogar as leis an_teriores. 

Si as medidas constantes do projecto forem preferiveis 
·as a.t~ agora em ,vigor, nii.o haverã .inconveniente na substí
t.uic.;ão dª':; antigas. Mas é certo que, si não provídenciarmo3 
.sobre a prorogação a que se re-fere a Mensagem, desde que, 
em 80 de marco deste anno, terminou o prazo da vigencia do 
decreto concernente a auxílios a industria de extracção e be
nef icü,menLo -do ca!'vão, tal interrupcão vem trazer, como já 
tem acontecido, inconvenientes sensíveis quanto ás iniciaHva:;; 
IJarliculares que se iam francamenle d'esenvolvendo e que, 
::-egundo penso; já estavam, em t:ertos Estados, so.b a acção di
recta dos respectivos Govi?rnos . 

. Assim, .per exemplo, o Governo do Rio Grande ào Sul tem 
tido uma a.eç:.ão inuif.o efficienfoe no tocante aos estudos da 
mina. de Gravatahy. . . · 

O SR. ÜGl'AVIO Rocr-u -- PerfeiLame.nte; o Governo rio
gramlense liga. muita importancia ao assuropto. 

o SR. PAULO OE FRONT!N - ••• mina que ainda não está 
t;-Xpl·Jra·da. 

O S1L A.l,VAHO BAP"l'ISTA - '1 â csL;i aLé produrzin<lo. 

O SR. PAULO D!': .Fao:-:n:-: - Enlã.o ainda maior razão Le-
11110 nas poncteraç_óes llU'e ora faço. 

Não me par-ece, pois, CalllVcnienLe que haja. urna int.~r-
1;.upção na politica sc;uicla até hoje a respeito do auxilio a 
e.,sas duas indush'ias. de inconíestavr:l im[Jortancia. 

Por todas e:>ta::; condições. apresenlo uma emenda, artigo 
additiv-0, ao pro.iecto da honrada Commissão de Finanças de
terminando que fique. prorog·ados até :31 de <lezembro de 
·rn2:::. os praws de que tratam <)5 decretos ns. 12.943 e 12.9H. 

~i n Gongws~o, ha:;eamlo-sc na op[níão da Commíssão de 
Fimrn<'a~, puder <~t·ear uma nova legislação qt.lle venlm sanar 
alguns' dos inconvenienles da vigente e que possa ao me.~mo 
tempo fazer com que. essas duas industrias '[)rosoeren., se <le
senvolvam~ se tran5formem. realmente. em verdadeiras indus--
lrias pelo volume da sua prodncçã-0. de modo a compe~ir com 
os producLos simil1ares estrangeiros. que ímport1amos, serei o 
r·rirr.:eiro ~ dar o meu· voto a iissa proposta, que virá de ma
neira maio;; c-0mpleta rr:solver f'SSes dous important.cs pro
lliemas. 

Ist.o não ob:>ta. cntret<.tnLo. <t prorogação que proponho. 
afim di> que se nã.o int.errompa. v pouco que se tem feito .. co.n
~i&tenlc 11<1 pro.h~r·~tín rpll'' .i;'i f rm r1ar:l0 rP,:ulf.;v:lns a.pr,.,r.i:1.vr>iS. 
(A w·t1t1f'ns. ~ 

!°<"JnlJP l.1~rn10 :t r;;!.a~ ('.llll..;id1;ra.tcJe~, ~egurn d1~ qnf~ a 
Cam:.ira adr.1vtar~ a 1~irwnrla que formulei_ · (Muilo IJqm,; muil.o 
b11m.) u ... _ .. .._; 
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\"
1·m á '.\lesa, '~ lida, apoiada. e enviada á Commi:ssão de 

Financa~ a ::eguinte 

EMEKDA AO 1'ROJECTQ N. 658, QE H/20 

(.2• discussão) 

N. 3 

Accrescente-se: «Ficam prorogados até 31 de dezembro 
de 1923, os prazos de que tratam os decretos ns. 12.943 e 
f!3.9H, de 30 de março de 19Hb 

füo, 7. de dezembro de :1920. - Paulo de Frontin. 

Encerrado a. :z· di:;cussiio do artigo unico do projecUJ 
n .. 6~8, qc 19:'W e adiada a votação até que a rcferída com
n11ssao. d~ parecel' Sobre as emendas offel'(!CÍdas. 

Encerrada a. ~, discu:ssão <lo arLigÓ unico <lo projecto 
ll. 23-! A. de 1920, despendendo alé 150:000$ com a constru
cção de linhas 1 elegraphicas rlc Ferros á Pslacão de Escura e 
de Ferros ::t S. Domin~os do Rio tio Peixe; com pa1'eccr favo
ravel da Commissti.o de Obras Publícas e :mbstit.uLivo da de 
Finam.:as e annunciada a volarjio. 

O Sr. Presidente - A este p1·ojeclo a Commissão de Fi
mlll!:~ls urfcrcceu o seguinte 

SUBSTlTUTJVO 

O Congt·1!i':i:-iO i\acional resolve: 
Arl. 1." E' o Poder Executivo autorizado a incluir as 

linhas J.~legrapl!icas de Ferros á cslação da E;;cura. na. Estra
da •fo Ferro Victoria a Minas, e de Fe1•ros a S. Domingos do 
RitJ do Peixe, no nmnicipio da Concrição do Serro. Estado de 
:'llinaê Ge1·aes. enl!."e aqucllas que devem ser coustruidas poi· 
~onta das dolac:ões que vie,rem a ser concedidas na lei de or
c.:amenlo da dei;prJza para l 'J2J, parn a conslt·ucr;ão de novas 
linhos tclcgraphicas. 

A.rt. :!.º ncvogam-~e a~ tlisposit;ües cm contrario. 
Vou ~ubmctler a Yolos o substitutivo da Commissão de 

Finani,~as. 

App1;ovatl0s i:;uct.:essivamcn!.~~ em 2• discussão os arls. 1°_ 
o 2" do rcfrl'iúo subslitulh•o da Gomrtüssão de Fínan<;al:i fi-
1.:ando prejudieado o proje.Ho primitivo. 

9 Sr. Presidente - O projeclo pa.i;~a á :3~ discussão~ 
z• discussão do pl·ojecto n. 5i5 A, de 1920, autorizando a 

abrir o credito àe .H :800$, para construcr;ão de uma linha 



Cânara dos Dept.tados - lm17esso em 29J0512015 00 04- Pâgina 65 de 76 

SESa:\.o E:<\! 7 DE DEZEMBRO DE 1920 ses 

teiegraphica entre Pie.dade e Sorocaba; (}.Om substitutive> da. 
.Commissão de Finanças. 

Entra em . discussão o artigo umco. . 
O. Sr: Presidente - Acha-se sobre a mesa uma emenda. 

que vae ·Ser lida. 
E' lida, apoiada. e enviada á Càmmissão de Finanças a 

segµinte . 

EMENDA AO PROJECTO N, 575 A, DE 192-0 

(.2• discussão) 

Aecre~cente-se no a.I't. 1• depois das palavras «Estado de 
S; Paulo » e antes das palavra.<;' «entre aquellas ~: « e a linha 
telegraphic.a,, <lesl·ina:da a Jiga:r a villa de Affons0 Claudio á 
villa de ·Santa 'rhercza, no EsLado do Espil"íto Santo» . 

. Sala das s essõ8s. 1 de dezembro de 1920. - Antonio · 
'.:1gttirre. - · Heitor ·de Sottza . ...:_ iJlanoei Monfardim., .. 

Encerrada. a. 2• discussão do artigo unico <lo proj ecto 
n. 575 A, de rn20, ficando adia.d~ ·a votar,ão até que a re!f-e-
rida Commlissão dt~ parecer ·sobre a emenda off-er-ecida. . 
. · 1• d iscussão <lo· pfojecto n. 592 A, ·de 1920, re:;-ulando os 

·contractos de eonstrucção e exploração de estradas de ferro; 
com parecer e emendas da Commissão de Finança~. 

A.:pprovado em 1 a <liscmssão o' seg;uíinte 

PROJ'EC'l'O 

N. 592 A.- 1920 

,; O Congresso Nacional resolve: . 
1 Art. 1.0 Os contractos de c-0nstrum;ão e <le exploração <le . 
tmfego das estradas de ferro serão :feitos pelo Governo Fe-
deral nos termos da presente lei. . 

Art. 2.0 Quando a renda bruta rp.royeniente da arreca
. <lação de· 'fretes, passagens e taxas accessorias não attingir ao 
mínimo necessario ao serviqo do ·trafego, o Governo garantir~í. 
as estradas de ferro a 4iffere.nça entre aquella · renda e este 
minimo. . . 

§ 1.º Entende-se como minimo necessario ao .servic:.o do 
tr~ego a somma. das · seguintes parcellas: 

1 •, juro inaximo de 5 % (cinco por cento ) sobre o ca
pital effectivamente applicado na construccão e no appare.., 
lhamento do tra:fego da estrada. na occasião e:qi qu e ella for 
:entregue ao uso 1publico; 

2ª, amortização do m'csmo capital. çorrespond-ente ao 
prazo da concessão; 

3•; <lespezas de custeio do trafego e da conse1'''êJ:cão da. 
estrada até ao ma:rimo de 3: 000$ (tres contos de réis) ;por 
a.nno. e po1• kilom et.ro. 
~ .. ~ ~ 
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§ 2.º O p-agamento <la differenca a que ·se refere es~e ar
tigo será feito semestràlniente, em dinheiro, apó:> tomada <l.e 
contas. · · · 

Art. 3.~ Si a renda bruta exceder ao minimo de que trata. 
o artigo anterior, a estrada terá.. 4e pagn;r ao ·Governo uma. 
péi'cetrtagem sobre ·o excesso ver1f1cado. 

§ 1.º Essa porcentagem nunca será inferir u. 110 o/o c..aez 
por cento) e serâ crescente com. o excesso. . . · . · . 

· § 2.0 Uma parte do r estante desse· excesso sera destina.era 
a ;0onstituição de um i'undo de augniento ·do material rodante 
e de tracção e a: outra pârte caberá á estmda, para attender 
ao crescimento das despezas . -de . conservação e de custeio e . 
para formar a sua. renda liquida, da q00,l os funccioiJ.arios e 
o:Perarios terã:o uma porcenLagem .a titulo de partici.Dacão nos 
lucros. 

Art. 4.º O capital a ser effectivrunente applicado na con- · · 
$trueção e no. apparelhamentb do trafego da estrada será ifi-
J..--a.do .' no eontracto de concessãa. . ·. ·. 

Pllragtapho unico. Para qu'e se f.aça essa i.':ixação, o Go
verno exigirá .os· estud-Os, projecto.s e orçamentos com todos 
os detalhes que · julgia.r ~ec-essarios. \ · 

A:rt. -5.u A's estradas .que depositarem nó T·hesour() Fe
deral,. em. títulos· da divida publica, á importancia de c~pital 

. fÍXJ(!,do no contracto.. pagará o 'Governo, em dinheiro, e. por 
·secções nunca inferiores a· 50· (cincoenta) kilometros, a im
portancia da parte daquelle capital relativa. ·à cada uma 00.S 
secções referidas. á medida que ellas forem sendo entregues 
ao uso publico . · . · 

·· § 1.º O deposito dos títulos oo: divida 9ublica de que trata. 
este artigo, será realizado por parcellas, fixadas a juiz.o d(l 
Governo, dentro .do. prazo não excedente de um anno da data 
do contracto. · 

2.º Os titulas da divida . publica deposi~dos pelas es
tradas no. Tihesouro Nacional nos termos deste artigo vence
rão os juros a que. tiverem djreito durante todo o prazo do 
contracto, mas -só serão restituidos á estrada no fim d.~ 
prazo da concessão, se· A. mesma estrada houver renunciadr1_, 
á garantia de que trata .o· n. 2 do § 1° do art. 2º desta Ie;. 

§ 3.º Se a estrada não renunciar á garantia de q.ue íratl3, 
o n. 2 do § t• do art.. 2º da presente lei, o .Governo inuti!i
zará~ semestralmente., . tantos titules da divida publica tlepo
sitauos peID. -estrada no Thesouro Federai, quantos corres
ponderem á. quota de amortização do capital mencionada no 
referido art. 2° desta lei'. . 

· _.\.rt. 6.º O capital a d~spender na construccão ae estradas 
de ferro nos termos desta lei não poderá exceder tle 
60.000:000$ (s_essen-00, mil contos de réis) em cada; anno. 

Art. 7. º As estradas concedidas em virtude desta lei i;e
verterão .á União, findos os prazos .das respectivas concessõ'3s, 

'-,prazos que n~ porlerão exceder de 60 ann-0s. . 
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Art. 8.• As <;oni:.;essões do, e:)!.:L'a<la.::; de ferro autorizada;; 
pela. preseiüe lei ou serão requtlL'idas ao Congresso ,NA.eional 
ou· serão pelo Governo. offerecidas, em concurrencia publica, 
quando por lei ,for determinadu. a. construcçii.1> de qualquei-
estrada de ferro,. · · 
: An. 9.• i) Governo po<le~·~i enfreE;al' ;1 admiuistracão de 
·erupr,:Jzu:; ou compttnhiat, mediante concunencia publiua, as 
e;;itradp.:> de . Iel'rO por .die ai:.tuá.ln:,enté adminístiradas eJX.
eepçã•J ~·eita da ~st1·a.da de Feno Central do Brasil e ctâ Es
tr<>.0a de }\·~:ro tio llio do Ouro. 

!l 1 .'' .A's estrádas de que trata este arti~u. desde que dei
xem lie ::iClr administrada.s pelo Governo, fica.l'ão subordina
das ao regimen da presente lei. 
· § 2.º Pc:mi. o's fins de appLícaoão desse regímen ás dita~ 
~~lrallas; será consiclei·ado como capital a· sonuna da:s seguin-
tes parcdlas : .. · 

1 ', a in.portancia. correspondente ao va.lor ela estrada na 
occasião do contrac:t.o, valor que será. objecto de concuTrencia 
e não podel'á ser inferior a um mínimo fixado DBlo Governo 
nos "3ditaes de concurrencia; 

2\ a ·importanci'a corre'spondenLe ao valor das obras e 
mélhoraH:íen.ti)'S a intTôduzir na estrada, dentro de prazolô fi
xados pelo Governo e segundo orçamentos por elle elaborados. 

§ 3:' A''s emprezas ou companhias que assumirem a adlhi
nistra~ã.c de estradas nos termos desle artigo poderá ser ap
:plicado o disposto no art. GQ da presente lei, pagando o Go
verno, em dinheirro, ás ditas emprezas. ou companhias, tão 

~ s6rilei1.tc a parte relativa 'ªº n. 2 do § 2º deste arl1igo, á. me
dida i.iUe forem sendo ·~oncluidas as obras e Uielhoramentos 
nel!e mencionados. , 

Art. rn .. O Governo ffoa autorizado a rever os contractos 
ele e;;tradas de forro ora. em vigor, no seruLido de confor
mal-os ás disposições desta lei, podendo pawa. o mesmo firr.· res
gatar :~s concessões feitas sob o regimen da legisla~ão an-
1 erior. . 
' At'L 11. O Gove:rno expedirá o regulamento e as mstru
tcões 1~eces...<:arias á execução desta lei e fica désde já aucori
zado n. realizar as operaÇões de credito nue julgar prechias á. 
e:$·~a: ~xecucão. 

Art. 12. Para fazer face ás despezas da.União para man
ter .no paiz' o serviço de viação ferrc-a, fica ereado o impo~!-0 
de 5 % (cinco por cento) sobre os fretes b passagens re!Jel:i~
dos por tcdas as estradas de ferro que percorre~ o terr'lto1'10 
naci:inal. - . · 

Art. :1.3. Ficam mantida:s as dispos.icõ~ aà legislação ge 
estradas de ferro ora em vigor, que não estiverem rrevogafas 
por esta lei. , " . : ,. 

O SI'.. Presidente ,.._ O projecto passa á. 2- "discu5sã11: 
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O Sr .. Octavio Rocha '(pela . Qrdem) requer e. obtem dia .. 
:Pensa de intersticio para o 'prdjee.to n. !592 A, de 1920, figurar 
ria -0rdem do dia da. sessão· .seguinte. · 

DiSCUSEãO unica. do parecer da Comm.issão ue Finanças, 
sobre as emendas offerecidas na 3• "i:Iiseussão do prójecto 
n. 327 A, de 1920, COllCederido a. João _Parson<ias_ de C,arvall:~o 
a Construccão de uma esLrada de ferro, do l'io Pindara ao r10 
Tocantins· com parecer da Commissão de Obras Publicas so
bre as emendas . em. a• <li·scussão; substitutivo desta e parecer 
da de Finanças favora.'vel ao substitutivo (vi-de ·projooto nu
mero 327 B, de 1920. 

Encerrada e a.nnunciaéa. a votação . 

o Sr. Presidente - Durante a 3' discu~ão deste pr~ · 
;iecto forai:n offereci<las as .seguintes 

EMENDAS 

N. 1 

Accrescente-se ao .§ i º do art. 1 Q' após a palavra privi,... 
le,$io o seguinte: ~de especie alguma». - ~ad11.giies Machado. 

N. 2 

Su:pprima--se o § :::!" do art. 1°. - Rod-ri.gues Machado. 

·E6sas ·emendas e· .ao proje~to a Oommissã-0 de Obra~ Pu-
bli!}as of!ereceu o seguinte · 

SUBsTITUTIVO 

o Congres~o Nacional reãolve: 
Ar.t. i. º Fica o Presidenté da Republica autorizado a con

ceder ao .ci<ladão João Parsonda-s de Carvalho, licença para 
construir, sem onu.s algum paro.. o Thesouro Nacional. uma es
trada de ferro, da bitola de um metro, ·com o nerc-urso · appro:ti
mado de 450 kiloroetros. que, partind'o de pÔnto navega.vel do 
·rio• Pindaré (Engenho Central), ' 'á ao rio Tocant.ins, cont.Or
nando o trecho encachoeira<lo acima da juncc;ão com o Ara
guay~; re.salvados, porém. oe direitoi;i de Lerceíros e a facul
-Oade .. pdr parte. do Governo, de construir um ramal da. Estrado. 
de Ferro <le S.1Luiz a Caxias, com ponto terminave-1 na mesma. 
·margem ·do Tocantins. · 

Pal'agrapho unieo. · O Governo fix::n·á em t1·es annos o 
prazo maximo para n apresenta~ão d(l projecto definitivo r. or- .. 
camento da estrada concedida . · · · · 

A'rt. 2~~ ' 1'evo'g-am:....se as disposlÇões em contra.rio . 
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Vou ,;ubmef.tér a votos o !nlbstitutivo. 

Approvado em 3. .. discussãóe enviado :i Conimissão de Re
dacçã.o Q referido substitutivo da Commissão de Obras Publicas 
fie.ando prejudicados· o p1'ojerto J}rimit-ivo e. a;:. i:>.m1mdas nu
meras ".f e 2 : 

o Sr. Rodrtgue~ Machado (pela. oidemY - Sr. Pre8i00nte, 
pedi a palavra para mandar á Me-:;a. uma declarai.:ão de vtito, 

. Vem :í ·Mesa. P. é lidn a .;:eguinl o 

DECLARAÇ.4'..0 DE VO'J'O 

Declaro. ·qúe votei contra o substitutivo n. 327, -Oe ,1920.· 
Das emendas ao referido · projecto por miro apresentadas. o 
substitutivo o.cc-eita inteiramente um - a qUe mandava. s'\.Íp
primir o ex:drtinilo :p-a.ragrapho que permittia a livre nave
gaç1fo em certo$ <lias, e n ·outra qui: visava tornar bem . claro. 
os Lermos do pro,iecto, de accõrdo com o parecer. foi em 
parte attendida, mas por outro lado muito peiorada. De facto, 
essa emen<!a t.inha em vista n estrada de Caroa.ti !lO Tocan-
1;il).s qúe não é apenas «Uma. cogitação, ou melhor, uma aspi
ração:!), conforme se declaI'a. no parecer, mas faz pn..rte ifo plano 
de -viação geral do pait, .1fi tendo o Governo :Federal feito os 
estudo.s em toda a sua extensão .e· approvado o t.r~ado e orça
mento do primeiro trecho de Coroat.i a Pedreiras. ,Agora mes
mo o Senado acaba de a.pprovar uma emenda ao orçamento 
da Viação autorizando o ·Governo a começar a construcoão 
dessa estrada que é de importancia vital para o Maranhão. O 
subst.it.n:iivo traz a grande desvantagem de sup:i>rimir a con
dição «sem privilegio~ do projeeto primitivo; da Commis~ão. 
presfando-se, atém disso, g. ir.ti>rpret.al}ões t.endentc$ :i.. a~ .• , 
monsf.rar que ao reir.!.;i'ente se deu o pritlifc(Jio de consLru1. 
·ú'inn estrada de ferro at.f\ ao Tocant.ins - Com effeito a i~t-0 n;-, 
a,;;o a maneira pela qual "le acha rediftido o subst-Ftutiv<.Y qni;, 
diz 4:'l'esalnaa1o.ç. põr6m. os d?'.refto.<: de te1'cei1·os· e a facnldn.tf(!, 
po'r pane tflO Gm1m~no, de construir um ramal da Estr:tda dt> 
;I"erro de f:. Luiz a Ca:cia.s .• con1 ponto terminái•el ?10. mesm.a. 
margem do To~antim». Ora. si i> necessario rosalvar os direi
_ tos de t-e.rceiros, que no r.aso não h~m razão rl"' /i-er rior não 
erisf.irPm. P. a f:w-nldade <la Uniã" comitruir urna ~t.rad:t. q-un 
partindo de ponto differente v:i t.P-rminar «:na m,e.~ma margem 
do Tocantins , póde dedu?.ir que. fríra dessas cond\(:-ões, .::6 o 
requere.nte póde MDSl.rnir e~t.ra<la ri!' f P.tt'O IJl.lP terminf' rlo 
Tocantins. 

Impossibilitad-0 <le oniendar o ~ub~Üutivo da êorrirnissão 
'de Obras Publicas, que · repr-esenl.a um lamentavel recuo· do seu 
'Project.o primitivo. oor ter sido apresentado ás em·endas da · . - . . ' . -
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· 3ª discussão, appello para o Senado que, certamente, i:,ofrigirá 
essa . part~ do p:r;ojecto. · 

. Bala das sessões, 7 ce dezemtira de 1920. - Rodri,gues Ma-
chado. · · "· . . _ 

O Sr; Presidente -:-- De accôrdo éom o Regiment.o, entra 
em discm1são o f,egui~te requerimento of.fer~ci~o na sessão de 
hoje pelo_ ·sr. - ~fariQ Hermes: .. _. 

N. 82 .. 
. Requeiro que, por interme.dio da ':Mesa, · informe o Poder 

Exee.utivo : 
iº, si o Governo tem c;0nhecimento Qfflcial da. ªP!'~~nta

ção de U!lla :proposta sobre fabricaç~o qe. arrríai:péntQ~, aP'l'e.,,. 
sentado por um dos delegados do Bra~il á Assembl~a" ga ;LiS]. 
das Nações; · · · ·-" · : 

2°, o Governo foi consultado sobre ::i. :;ipresen~cão 4ª 
. mesma e si concorC.a com a &-ua. · adopção. · · . 

O Sr. Hario Hermes - Sr. Presiõ~te, pec,U ~ p~a.vr~ 
para produzir algumas . considerações, que ju·lgo necessarias e 
opportunas. sobre . o requerimento tfo \nformaçõ~t? que di-; 
rigi ao Poder 11.ixecutivo, . com relação á. attitpde p.~ nossp re'-
presentant.c na Liga das Nações. · . · 

No -referido requerimimto indago «si o Goyerno tel!l co
nhecimento offiefal da aprcs~ntaç;i~ de uyµa prop9§ita sobl'e 
fabricação de armamentos. formulada P.Pr u.n:i d9s clelegados 
de B.rasil á- Assempléa dá t.~~ das Naci:'.í~~ •. · _ · .. 

De se.ia.ri.!! saber si o Goyerno fpj · Qp.v~do e . çoµ~"9-ltado 
quanto_, .á. ,Propo~ta alludida, elo '!lO!lSó representap.te, Q ~r. etµ
beixadcft Gastíj.o da Cunb.a, no sentido de coll.stituir Q fªl;w~co 
do material_ de guerra um moµopol~o (lªs n.ações que Q pro-· 
duzem. . . · . 

Do ponto qe vista que inspirou o. nosso patrMQ, ª9 9ff e
recer a referida proposta, a idéa· mereceri;i., com certeza, os 
appl11usos e· o apr:iio de t.ódçis nós, que .a~pi:rarqo$- i:>9r WP!i pá~ 
duradoura e segura, (Appiados .) , 

Collocsndo-nos, por<-m, no pÕnto de vista que di7, com a 
deteza da DOS$a int~idade e <ta nossa so)Jer~"fl.ia, a medida. 
suggerida por S. El:;, tem uma gravidade e-xitepcional. ~ eij.
carando o assumpto por este prisma, COniO pl"ofissio~11I qu01 
sou, conheae.nno .a sitl1a~ão do Brasil e da Aµier-ica de SuJ, não 
xne era licito deixar de chamar a atte:a.çã9 do Govern.D P~ª- o 
facto. a que aJludo. . , · 

Si pj)s, paiz que n~o fabrica m;it~ri.~I p~.r~ a ~:ua d~resa, 
que e~o~t~ ~ :nui.ter!as p.rim~ ~m brµto, . cp:n:w o ferro e 

. .o-qtros _miri~rªes, si nós pps ~:ri.tre~rnw.s, de ·P=@:>~· ~tª4M; . . ?t~ 
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mnnopolio <lP. qna lro õu <:inco paizes <rue elaboram asse ma
terià.l, Jamais poderemos Ler a segurança da .nossa defesa, 
pela falta. absoluta de garantia na acquisição dos meios a 

· ella neeessal'io's. 
Nas mesmas circumstancias que o Brasil; ficarão todas as 

µaçõ~s suI-ame.ricapas, e . até · muitas do. continente europeu, 
:pois. que apenas cinco ou se.is paiz~s do · mundo, taes como· a 
França; a Inglaterra, os Estados Unidos, .a ·Belgica, o Japão, 
produzem esse material. . . 
. Eis porque indago do Govern.o s i. elle foi consq~tado antes 
àa apr~sentação da. proposta, si coro ena concordou, . por
quanto, no caso de ter a .repr esentar,ão do Brasil; na assem
bléa da Lig-a das Nações uma autonomia tal que :Possa. de 
motu-proprio, alvitrar pro•·idenoias dessa ordem, o Poder 
B'xecutivo e o Poder Legi>;lalivo não mais disp~rã.o de ele
mentos para influir no caso. depois da delibe~çã.o definitiva 
tomada na mesma assernbléa.. . . · 

O vot.O'. do 'Congresso Nacional, neste caso, depois da 
·questão rP.soivida · p~la assembléa, seria . um· voto platonico . 

nese,java recordar ao ·nosso Governo a attitude que teve . 
o · eminente conselheiro Sr. Ruy Barbosa, na Conferenc~a de 
Haya. Conh~c:ido e reconhecido por todos como um genio, não 
mo consta que S . Ex:. em alguma occasião tivesse, em actos 
de tal importancia, o poder d e qUe vae gosando a nossa re
presentaç'ão na Liga das Nações. 

As informações, que tín.hamO'S áquella época, ermn <Je 
·que os assumptos, assim, de maior grayidade, de maior in- · 
teresse, para a nossa pat.ria, eram sujeitos. ao contTóle do 
inesquecível barão do- Rio Branco. E si ·medidas como essa 
que ixnport.am -na garantia e seguranoa do paiz, são alvitra
das sem urpa col)sult.a previa do Governo e sem um remedio 
depois de acceitas pelas nacões. é preciso que com mais pru
<iencfa. e mais call!1a, evitemos <JUe novas propostas seme-
Ihàntes possam ser apresentadas. . 

· Não quereo<lo, Sr. Presíaente, que de longe pareca haja 
nas minhas palavral! censura ao representant-e do Brasil na 
Liga d:i.s Nações: repit.o, como já affirmei . no começo do meu 
discurso. q11e o inter.;>sse do meu requeri~ento é apenas o de 
<lhamar a attenoão do Poder Executivo para os assumptos qile 
se vão . resolvendo na assembléa da Liga das Nações: 

E como tenha lido n'O Pafz de um dos , dias da semana 
passada, um artigo doutrinar ia sobre a .materia, tomo a li
berdade de lei-o, afim de que n Carnara dos respectivos t.ermos 
'tarnbem tenha conhecimento ~ E' . ~ SP.guinte: 

«O IT.AMARATY E A DEFESA NACIONAL 

Um düs delegados. brasileiros á Assembléa · {'fa Liga das 
N';u;ões, · o SI", Gastão da C'\lnha, a'J)re~~ntou ' t!.ll'.l~ ·:rp.9Ção, r,w 

' " 
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.. sentido de ser estabelecido o monopolio do Estádo, no tocante 
ao fabrico de material bellico. Não sabemos se os delegados 
brasileiros, naquello grande congresso das nações -estãa
:;.gindo por sua conta e risco e á. revelia do Governo. Esta 
observa(}ão poderá. parecer estranha, mas, em materia de po
lítica externa, todas as cousas são, bo,je, possiveis neste paiz.: 
O Sr. Presidente da. R.epublicn, absorvido por outras preoc
cupa.ç·ões; considera as qunstões internacionaes oomo assum
ptos de importancia secundada. Assim, pelo ·menos, infor
mou, uma vez, o Sr. Minisiro (las Relações Exteriores ao ple~ 
nipotenciario de uma grande potençia, que pediu venia ao 
ch"anceller .para transmittir ao seu G;overno aquella interes
sante coll!municacão, sobre º'·modo como o Chefe da NaçãC> 
brasileira encarava os uegocios exteriores. Desinteressado o 
Chefe do Estado da ·politica externa, não temos a ".elar pelo3 
nossos interesses internácíonaes sinão o sorriso do chaneel
Ier inex:ce.divel. Parece, portanto, que não 'é impertinenefa 
perguntar se a. moção, apresentada em Genebra, é um pro
dueto das oeogitações ínternacionaes do musicista do Itama- _ 
raty, ou ·mais uma das. manifestações da· veia fertilíssima do 
Sr. (fastão da Cunha. 
. Em qualquer hypothese, a proposta., formulada, em nome 

do Brasil, no Parlarçento das Nações, é mais uma . prova do! 
perjgos que este paiz. ristá correndo, devido á . acephalia da 
cbancellaria e uo descaso do Sr. Presidente da Republica pelai3 
questões de ordem externa. Aiites de tornar bem clara a na- -
-~ureza da situa(:ão a que ficaremos reduzidos, si a. idéa do 
monopolio do Estado, no tocante ao fabrico de material bel
lico, fôr- adaptada pela. Liga das Na~õeS', convém fazer um 
rapido retrospecto da origem e do desenvolvimento da idéa, 
que o Sr. Gastão da Cunha, com um assombroso esqueci
mento dos interesses .brasileiros em jogo, tomou a iniciativa 
de concretizar em \1ma moção. · 

Como é sabido. um grande numero de declama.dores su
perficiaes, que confundiam effeitos com causas e, pueril
mente, .pensavam em attribuir um acontecimento de determi
nismo tão complexo-, como uma. grande guerra, a acção de um 
grupo restric.to de interesses, insistiram em vêr. na industria 
dos armamentos, o'. P.Dincipal factor da situação internacional. 
cujo epilogo foi a conflag1·acão de 19H. De nccôrrlo com essa 
corrente · superfi{'ial · e sentimental, os pacifistas, que, Jogo 
no começo ~h. guerra, organizaram. na Inglat.erra, a League 
of DemoCTatfr Control, ineluiram. ao lado tJo famoso grito de 
morte á -«diplomacia secreta~, a· idéa da nacionalização das 
industrias de trrntcrial bellico, afim de- que ,depois da paz. 
não e::tistissem mais interesses 1:i"art,icul:i.rr.s emperihados em 
crear situações .intermi.cionaes, ·tendentes n determinar gran
des armamento.o;. 

E" curioso· . observai~ que essa · idéa, surgida de círculos 
então desfüuidos de prestígio e eclipsados pela forte e densa 
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nuvem de emoções guerreíras. foi cnt.relanto, acceita. coro ex
trema cordialidade. não sómente nos paizes alliados da Eu-

-ropa, como nos Estados Unidos, então neutros, e na propria 
Allemnnha. onàe o chanceller von Bethmann Hollweg fez com: 
que a suti imprensa officiosa applaudisse, calorosamente, a 
idéa. recommendando-a como um rios pontos _n. ·estabelecer oo 
futuro Tratado de Par.. . 

O mol.ovo, que levou o·s g·r,;ivcrnos imperialistas das gran
des potenc'ias a acolherem, com tanta sympathia, a idéa do 
monopolio ·do Ei=;fado nas industrias de material bellico. é tão 
transparente. qull, em duas palavras, podemos tornal~o cla
rissimo. As grandes nações, que díspoem de industrias orga.
rJzadas e que contam com o ferro e o carvão, teem toda a: 
"antagem em impedir que os pequenos paizes pequenos 
possam recorrer á. industria particular de povos mais 
adiantados, afim -Oe adquirkem, assim, os armamentos e as 
mu:iiições que não podem fabricar, ou que, apenas, conseguem 
pL'oduzir em escala muilto reduzida. Por essa :fórroa, as pe
quena.s pol.enci.as ficariam com a sua personalidade política 
praticamente annirplillada e sô poderiam ter os armamentos 
que os seus proter.1.ores, m0lhor nppn.rclhados lhes 'quíze~em 
r.cnr..eder. . . 

Em Versailles, a questão não 'foí levada por diante,. poi·
qu" a confusão decorrente do choque de tantos interesses op
postos não permiWu o ent,flndime:t:lJO entre os representantes 
das grandes pot.encías. dívídídas po1' tantas questões, que cada 
\Utla encarava eómo viLal. A~ora, cm Genebra. reapparece o 
monopolio do Estacl(} em :i.rmamentos, pela iniciativ.a. -de um 
dos . delegados de uma pot.encia. cuios interesses de defesa 
milit.nr vfí.o sol' mortalmente prejudicai:los pe'lõ citado mono-. 
. Polio. · 

A significar.ão do que propoz, na sua maçã.o, o Sr. Gas
tão da Cunha !'\ simplesmente quP. o Brasil, que não tem si
derurgia. r.ujo car•vão :i.inrla 1! uma inco~ita sob o ponto D~ 
\;is~a me1.allurgico. qtrn não tem usinas, não pssue estaleiros. 
não dispõe <i~ compd,,ncia~ !.cchnictts, especializadas na in
fltlBLria cios al'mamcntos. \'tte ficar na situação de não poder 
:vlqufril' scnaó o materi:il bellico que os governos das gran
ds polénr.in.s nos qui:r.erem t'ornN'.Cl·. No regimen actual da H
n~ cxplornc.ão <la inclusl.ria de material bcllico, poctnremos 
r,m tem:po de paz. com:prar as armas e as munieões de 
que car0ccmos pnr::i. 'ó preparo da nossa defesa, ond:e bem en
tendermos. Uma vez esl.abrlecido o monopolio, só poderemos 
comprar aos governos. que rrgul:u.-ão os fornecimentos, não 
<le accôrdo com os nossos desejos e as nossas convcniencias de 
P.egi.lrançn. nacional, mas segundo a orientaQao e os interesses 
polit.icos que tiverem n nosso respeito. Em outras palavras. 
o monopolio do Estado na industria. do material bellico im
porta. pat'a o~ pni2es, ~omo_o Brasil, na. subordinação, abs9luta 
da nossa poTIHca militar e naval aos governos a que tn:cr-
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mos de recorrer , para obter delles, directamente, arman1entos 
e.munições. 

Seria. difficil suppor QUe uma· medida, tão gravemente 
ameacadora , aos interessés fundamentaes ·da nossa defesa na
ciona:l, houvesse surgido, espontaneamente, da leviandade do 
Sr. Gastão da Cunha, Pu da risonha innocencia do Sr . Aze
vedo ,Marques . . E' mais natu,ral, é mais logico ad.míttir que, 
neste caso, o Brasil esteja servindo de instrumento incon
sciente a algUma potencia, que, babilmente,, aproveita a cir- . 
cumstáncia de uma da.e; pequenas potencias estar com · a sua 
direcção -Oiplomatica nas m~os debeis de um velho pra:<dsta 
aposentado, ·para converter esse paiz, em abandono, na aJ;i
vanea com que se vae mover a molhe ·graniticn, de$tinaõa :: 
esmagar as pequenas nacionlidades. 

Neste momento, ha uma .potencia que tem interesse es
pecial em estab~lecer, ·sobre um certo gnupe> de nações . mfl
nores, o contr~le absoluto sobre os elementos militar~ e -na
vaes, que lhe será dado pelo monopolio da -industria de ar
mamentos. A essa potencia. ligam-se os maior es interesses de 
foo.lidari edade geograpbíca e as mais vivas sympathias poli
ticas. Comtuç]o, nií,o 11he podemos entregar as chaves da nossa . 
defesa nacional, sem abdicar a soberania, que, ha um seculo, 
nos . foi conquistada pelos esforços dos nossos antepassados . 

. _Foi seguindo essa ordem de idéas, qne O Paiz se i,nsurgiu 
c.ontra o contracto. qiue ia dar a um syndtcato, formado á 
sombra do. gov~rno de Washington, o dominio da nossa. in
dustria si.derur~ca, como combateremos. amanhã, quail!quer 
operação financeira,- que, porventura, envolva uma ameaça · 
ao flJturo do Brasil independente e soberano . 

Parodiemos o · pro1oquio veneziaµo diante das aspiracõ~s 
imperialistas do pontificadó . medieval, e' sejamos, primeiro, 
brasileiros e, depo_is, americanos.~ 

Concluindo as observaf)é)es, que achei de .moo dever fa
zer do reciúerimento que envio á Mesa, espero e desejo sín
t:eramente para tianCiluillidadé minha e daquelles c:zue ~stão 
observando o assumpto sob o ponto de vista em que m.e col
loquei, que o 'Governo procure, por todos os . meios e por to
dos · gs modos, evitar que semelhan~e prop'?s~a. possa se:r ac
ceita: e abraçada por uma resolu~ao def1mtiva no seio da 
Liga <las Nacões. 

Era o. que tinha a. dizer. (lluitn bem.; muito-bem.. O m·o-
do1· foi ,muito cuniprim.entado.)' · · 

O Sr~ Augusto de Lima ':"'"'- Ausente,- em trabalhos .de Com
miss1io, não me foi iJ·ado ouvir o. diseurso do : lustre coUega,. 
Sr. Deputado Marío. Hermes, pelo que requeiro o adi~ento 
.da dis~nssão por 24 horas. 

. . O Sr, Presidente - Peço ao nobre Deputado mandar por 
.esçrjpto o ~u r~g\i~rim.~ri.U;>. · 
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· Vem a Mesa, é lido, apoiado e posto con,junctamente effi; 
discussão o seguinte . 

REQUERIMENTO 

Requeiro o adiamento da discussão, por 24 horas, do re-
<rueriIJ1~µtO" n. a2. . 
, . Sala das ;;essões, 7 d'e dezembro de 1920'. - ;Augusto de 
'Lima. - . .· 

App;rovado. 
O Sr. Presidente - Fica adiada a discussão do reque

rimento xi. 82. .. ,-
Acha-se sobre a mesa o · segu!ÍD.te 

REQUERIHENTO D~ URGENCIA 

Ftequeremos urgencia ipara imrilediata dis~ussáC> e vom-
01)',o do P!-'Ojecto n. 668, ide 1920. 

Sala das ses;;õe-s, 7 de dezembro de 1920. - Arnolpho 
Azevedo. - Pmtlo rle Frontin. - Fe'!'1'eira: Braqa. - Pedro 
Costa. - Octrwia Rocha. 1 

Approvado. 

O Sr. Presidente - Em cónsequencia do voto da. Camara. 
vnu suhmet.tf'r á 2~ dü;cµss5o o pro.iecto n. 668. de 1920. 

o prnjp.cto r r) sc~ninfo.: 
• 

N. 66'8 - 1920 

Prm.t{deritüi sobre a df.tifalio das ,,eações efet"tomes no Districto 
Federal 

O Congresso Naci onnl decrol1a: ' 
Artigo unico. No District.o Federal, a divisão das secções 

.. 1 ~iloraes e dfalribui~ão dos respectivos eleitores constaptes 
11n~ relacõei:, quo lhe nevarão ser, com a devida antwendencj.a. 
' r:viadas . pelos ,i1.1i1.es do alistamento. serão fetas· pe-lo .iuiz 
~"deral da 2" Vara, quarento. dias antes do designado para as 
dcições de Deputados e re-novacão dc. ter00 do Senado: revo-
g-n.das as disposicões em contrario. · 

Sala da Commissão. o de dezembro de 1920. - Cunha 
Nachado, Presidente. - Am9lpho Az~vedo, Relator. -"""" Gf!,
·1neraindo Ribas .. _,. Mello Fra'T/,CO • .,...- !)oe9dato .MQ.ia. - Marr;.aL 
de Escobar . ...,... ·veri.ssimo de Mello .....,... Turúuio .C~:pello. -
Pru4ente de Mora.e$; · 
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O Sr. Presidente - Está em 2ª. diSBussão o artigo ufüco 
d'o projecto n. 666., de ·1920. (Pausa.) 

· Encerrada e approva<lo em 2ª discusAAo o referi<l-0 a'l't.igo 
ur~ico do projec.to n. 6'68, de 1920. 

O Sr. Presidente - O projecto paesa á s• diaenssão. 

O Sr. Paulo de Frontin (pela. o-rdem) requer . e obter.a 
-Oispensa de intersticio nara o pro.iect;o n. ·-668. de 1920, figurar 
n:.i. .. ordem co rtia da !.'i;.5são ~eguint-e. · · 

O Sr. Presid~nte. - Nada mais havenoo a tratar vóu le ... 
vantar a sessão ·::le€ignan\Io par 'i!amanhã, a seguinte · 

011.D.E'M: DO l>JA 

31 discu5são do p1'ojecto n . 668, de 1920, providenciando 
60bre a di:\risão das sec~.ões eleito't'aes no Dístricto Fe<!era.l; 

3• discussão do projecio n. 597, de 1920, abrindo o cre
dito especial de 1 :277$'-136, para pagamento de diffeNmca de 
gr~tij'icação a Eduardo Francisco dos Santos; 

s· d1seussão do projecto n. 582, de rn20, :abrindo o cre
dito .especial d~ 3 :276$343, para pagamento a Manoel Quirino 
.rorgc e Americo .rosé Ordano; 

3• -discussão do projec.to n. 633, de 192{), n.brindo o · cre
dito e-.~ecial de 2.000:000$, para pagamento dP. t;nhvenções 
'devidas pela construooão de i?sLrada~ ce- rod:igem. 

3ª discussão do proj~eto n. 654. d e1920, abrindo ·o ere
di to de 699 :77:>$332. supplementar á~ vl:lrba.o: 17" r 20• do ar
tigo 2° da lei n. 3.091, de '1920; 

3ª discussão <lo projccf.o n. 266 A, de 1920, i.r:rnsrerindo an 
Est,nc!o de Mina~ Geram:, mPdiant.r> nectirrlo. n mril.erin.l dl'st.i
nad<> tí. nave:;aciio do S. Fmnei~r.o ; i!Om parf! rf'r fayorayt"l d:.i 
Cotnmis..~ão de Finan~..as: · 

3• d·iscu~são do pro.ir.elo n. o::io. de f920, abrindo o cre
dito de ::t.28i :7'1G~i90. pnrn pr11:i·nmr.-nto i~ Compa.nbias C0m
rnprcio P. N:we:crnçi'io e Xncionnl dr Na.ve~nc;ão Cost.eira; 

3ª disC'ul'são {)o projcr.t.o n. 6!ifl, d1~ 19'20, autorizando a 
nbrir o ct•edito de' 2. 566 :5·25$662, !'Upp-lí'mentnr :i '\'<'rbll 15• 
<ln nr~nmento vigentf' do Mini.~f rr·io rln. GtH•rra; 

3• discussão do J'li'O;ierto n. 23.'J A. de 1920, despendr>ÍHJo 
!lté 150:000~ r.om . n. const.rncçúo ·de linhas tele~nphie.'ls de 

·Ferr~ :'t. est.acão àe Escur:i o d?. .Ferros a. S. Dóm?ngos do 
Rio do Peixe; com parecer favora·vel da Commissão de Obras 
Publicas e substitutivo da de Finanças; . 
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2• di::;cut:-~ão do p1•ojeclo 11. ;:)92 A, de 1920, reí:l'ulando os 
eonLrac.Los de construcção e exploração d•j estradas de forro; 
com .Pa.l'Ccer e emendas da Conunlsi:ião <lc flnarwas; 

· 2• discussão do projecto u. 449 ,A, de 1920, a;utur1zUJJ.do a 
pronw1;ã.o ao posto de 2~· ~enentes dos tres sulr--ajudant2s 
machinistas que não. completaram o tenipo exigi<lo pela lei · 
n. 3.-634, de 1918; com •par·ooer favoraivel das Coro.missões de 
Marinha e Guerra. e de :FinanÇ'RS; . . 

2• discussão do projecto 11. 567 A, .Je ·1.920, ma.nda.n.~o 
r0Colher a uma caixa eSp,ecial metade <fo im},}üsto sobre o sal. 
de I>rocedencia do Estado do Rio· <le .lu,neiro; com parecer 
i'avoravel da Con)missão de Finanç-ai;; 

2·' discussão do proj~clu n. 490 A, d~ '192U, autorizando 
GStuuos -de bari·agem e acudagem em zcnaa assoladas Pela 
sooca; com substitutivo da Co:mmissão de Obras Publicas e 
parecer favoravel da ele Finança,.s; 

Discussão unic~a do parece!' n. -16. de 19.20, mandando 
archivar o telegra.mma em que o Cen~ro Republicano dos 
Fum\ionarios Publicos Federae;3 <le S. Paulo solicita a refor
rna dos Correios; 

Discussao unica do ·pa1·ecer n. 4'1, de :l.9.20, mandando 
arcbivar o telegramma em que o pessoal <la administração 
dos Correios .-Oe Victoria, Espirita Santo, pede a e.levacão
dcsta administra:;ão :t 2~ classe: 

Discussão unic~. do projccto n. 366, de :1.920. cI'ea.nclo o 
cargo de engenheiro arehite(',to <l-0 Ministerio da. Justd~a:; com 
parecer <la Com.missão de Finan1.:.as contrario ao pro.iecto e 
favoravel ao véto que lhe foi oi:mosto pelo Sr. Presidente da 
Repuhlica (vide .p:rojecto n. 36'6 B, de 1920) .: 

Discussão nnfoa do i·equerimeni.o o. 82, de 1920, pedindo 
informações ::,obre a proposta apresentad~ ó. Liga. das Nações. 
em relação aos armamentos. 

I.evanta-se a. :>essão {;s 15 horas e 30 minutos . 

. 158' :3ESS.10. :EM 8 DE DEZfüVBllO DE Hl.:l!J 

PRESIDENCIA PO ~·Ul. llUENºO .G&\ND,\.o, . PllESIDY.'NTE 

A's 13 horas, compar0~em cs St·s. S.uGno .Brandão, Ju
venal Lamartine, Oct,acflio de Albuquerque. Ephig"mlio de 
Sa;Ues, Costa. Rego. José Augusto. An~onio Nogueira, Prado 
Lopes, Hercu~a.no P'arga, Luiz Domipigues, Agrippino Azcve
<lo, _.i\rmrundó Burlam!J.qui, Thomaz Rodrigues, , Tl10ma~ 
'Aceioly, Osorio ·de P~.iva, Frederico Bbrge8, Eduardo T<t.\>ares, 
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Ger·vasio FiÓra.ninle, Deodato ~laia, Mario llermes, Dl1aldino 
'.:e Assis, Seabra Fil'ho, Ra.lll Alves, Elpidio de .Mesquita, Ro- . 
d1·igues Lima, Eugenio Tourinho, Leão Vellos(}, Sàmpaio 
Corrêa, Paulo de Ft·onti~ B.amü'o Braga,. Verfasimo de Mello. 
rrancisco hlal'coDdes, Ma.rió de PaUla, i'.Iauricio de Lace:·da, 
'l'e~a Brandão, A-ugust.o de Lima, Albartino Drummono, 
Se , Figueiredo. José .Bonifacio, 7.oroa.stro Alvà.renga, 
rausta Ferraz, :Moreira. Brandão, Ca.!llillo Prates, .Mello 
Franco, Carlos Garcia, Ferreirá, Braga, José Roberto, Bari'Cis 
Penteado, César Vergueiro, .M:a.rcolino Barreto, · José Lobo, 
,1oão· de Faria, Carlos de Campos; João Pernetta, Eugenio · 
Muller, Sergio de Oliveira, 1\íaroal de Escobar e Dozninrgos 
fuascarenhas (58) . 

. O Sr. }>residente - A lista de presenl)a accusa o coro.pa-
i:ecimento de 5$ Srs. Deputados. . 

Abre-se a "essão. 

ó Sr. José Augusto (servindo de 2• Secretario) procede á 
leitura da acta. da sessão antecedente, a · qual, é, sem obs~r-
v~wões, aP,provada. · 

O Sr; Presidente - Passa-se á leitura. do ex:i;iédiente. 

· O Sr. Juvenal · Latnartine (2• SeC'l·età'rio, servindo. de fº) 
i1rocede á leitura. do seguinte 

EXPEDIENTE 

Ofíicios: 
Do Sr. 1° ·::;ecretarfo do Sençido, de 7 do i.:orrentc. úorn

municando .qu·e nesta <lata, a.queJta Casa do . Congresso Nacio
nal adoptou e enviou á sencç.ão, as seguintes proriosições dc:;,fa 
Camara: ' 

..... 
, Providen:ciando. svbre a l.'.ú!lslrui;\;ão de casas Dllra ope-

1·ari0s e proletarios; _ 
Abrindo o credito cspcc;ial ele 7 :i .:?0$671, para a lle11dl!r .á 

restituição de peculios de aprendizes marinheiros, desviado:; 
c.riminosamente ; 

.Abrindo o credito especial Lle i. 55çi: 60Z.'S,i94, papel; e ti~ 
25 :3H$86t, ·ouro, para pagamento de dividas de exi~rc:foios 
1indos. 

Inteirada. 

Do mesmo :-;en11ol' e d~ i....~·U<•l tlala, enviando " p1·11,kt'Lu 
clu SenadQ, autorizando o GoYerno a. empregar até m~l 1;1J1ltu::=, 
para. auxiliar, sob a forma de empresl,imo, a creação de coope-
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r~tivas de e.otbumo, pur inLi:: rm cdio. dus i:c~pcctivos .~y1Hl i ;;nl<i;; 
;H'efor.enciacs: - A' Commissão de Finauç:i.:;. 

Do mesiíÍo senho1-, e de iguu.J data, envia.ndo ª" emendas 
du ::>cnado, á p.1:oposiçflo de.sL<t Gai.mu·a., i'ixaudu a 1.h:speza do 
Jlinisterio das Relações Exteriu1·i.>.s pa.t'a u cxerdciu de- 'l'fl~L 
. ..:... "\. 'Gommissão de Fina.uças. 

Do l\finiste~·io da Ju:; tiça, e ' .:\egocio:s luterhJres, 1.fo 2 do 
~ut't'cnle, enviando a seguinlr, 

ME.'iSAGEM 

.r.ixma. i:Sr. :Pre.::;idEmle da Gamara dos Deputados - Tenho 
a honra de communicar a V. Ex. que ma.n.cei publicar, pelo 
decreto n. 4. 203, desta da La, a resolução do Congresso Na
cional :proroganào novamente a actual sessão legislativa até 
a.o dia 31 'cte dezembro do· corrente anno . -

Rio de Janeiro, 2 Je dezembro de 1920, 9~· da lndepen
dencia e 32º da Republica. - · EpfüilJ'io Pessôa. - Ao archivo 
u01 dos autog.raphos, enviando-se o outro ao Senado. 

Do Minist.erio da Marinha, de 6 do c;otrente, enviançio a 
seguinte 

:.\'.[ENSAGEM 

.Sr:> . !Vlembros do Congresso Nacional - Apresentando
vos a exposição do Ministro de Estado dos Negocios da. Mari
nha, __ sobre a necessidade de creditas supplementares a di
versas verbas do orçamento em vigor do mesmo ministerio. 
na import.ancia total cc 9. 956 :2'86$932, papel, e <ie réis 
57:1 :&i5$920, ouro, tenho a honra de 6olicitar-vos a C<>mpe
tente autorização para a abertura dos mesmos creditos. 

Rio de J aneiro, 6 .:1e dezembro ·de 1920, 99º da Indepen
dtmcía e 32" da Republica. · - · Epitacio Pessüa. - A' Com

, miss·ão· de Finanças. 
Do MinisLerio da Agricultura, Industria ~ ~ommercio, ele 

7 do cor rente, enviando as seguintes 

!Nl'OFtMAÇÕES 

Sr. 1 ~ .Secretar·io da Camara <!os Deputados - Em re
~po,;; ta ao vos;;o of:ficio n . 571, de 2 do corrente · aez, em , vir
Lude du. requisiçã.o da Commissão de Financas, tenho a honra 
<le l'emetter por cópia a infoI"macão que me foi prestada pelo 
diteclor do Servico Geologico e Mineralogico. 

Aproveito o ensejo para apr•esentar-vos os protestos de 
n1iuha elevada ·~,;:Lima e distiucta coosider o.ção.-Simões Lopes. 
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Exino. ~r. Mini~t1;0 ua At;Ticullura - Obedecendo ao 
que me urdcnaes, para attendcr ao pedido ele inform·ações da 
Commissão de Finanças da Camara dos Deputados, sobre fa
lirir.as de s6da caustica IiO paiz, tenho a honra .de informa1· o 
seguinte: · 

A ~ Si exisLe qualquet. i'abl'ica de sóda caustica.. inslal
laàa ou em vias {ie in1Stallaçã.o no paiz. · 

Dê vista conheoo duas : ambas muito acteantadas na ~on
strucç~o;. nenhuma, po1'ém. em í"uncoionamento. 

A do Sr. A. Santos, estamos i;nformados de que está. ter
minanc!o ;x sua apparelhagem e pretende clcut.ro de tres me
zes com~çar com uma produ~ção de dez toneladas diarfas. 

B - QBaes eão ellas e onde estão situatlas: 
A de .A. Santos & Comp., situada no Eugenl10 de Pedra, 

Treguezia de Inhaúma no Districto Federal, em uma ·vont:a. ro
chosa fronteira á ilha.· do Governador, perto da est.a.(,;ã.o dú 
Ramos; e a da sociedade anonyma «A Carboniea.», situada -na 
rua D. Clai·a. sobre o 0anal de '.Remfic.a, no Districto Federal. 

e - .S.í essas installações re::>ull.::n·am do deéreto- n. 13.280, 
de 13 de novembro de .191s, i;;;to é, :õi foram fundadas· por al
gum do.s 'concurrentes· cJussificados no concurso aberto pelo 
Gover.no para a concessão das· favore~ au~orizados pelo decreto 
n. 12.921, de 16 de marco de 19·18: / · 

Seria cl.ifficíl respQ.nder a esta. perguuía, porque teria sido • 
preciso acompanhar o llistorico individual . de ca<la . um dos 
-conimrrentet3. · 
· o- caso é que fundadas. não es-lavam. ante:; .do concurso, 
como a.inda hoje; não eslá nenhuma prompLa e acabada. 
; Deante da crescente elevac-ão do preoo de um producto 

é~scncia1 para r:,Tande numero -O.e . jndust.rias, e da ameaça do 
<lesapparecirnento completo ·desse p1·oduct.o, como ú natural, 
lev:i.ntou-se a idéa de fabrical-o. i 

E muitos foram o5 planos para taes fabricas: uns vi
sando evitar a paralyzação das suas fabricas de tecidos, sabão .. 
eto.; .outros buscando os lucros que então enxergaram cla
ramente devia dar .a industria da soda, com os seus ~ulttp!os 
consequentes. De outro lado o Governo,. buscando amparar 
as grandes industrias, c_om-0 as <los teeidos, que davam vid11 
a. mHharcs de familias, e que teriam de soss<>brar, come~n 
a considerar ·1)5 resultados para -0 paiz da crea!}ão {}aquella in
dustria que .gera mil outras. Emfim, todos os elementos s~ 
conjugaram formando uma atmosphera em que resultou a 
necessidade :imperiosa 'do estudo <la chimica industrial, feliz
mente hoje reconhecida. como merecedora. dos maiores cui-
dados da adminisfa·ação. . 

Assim se levantaram aMórdes QS esforcos dos inclustriae~ 
e do Governo. . . 

A. Santos & Comp., :pr-0prietario ee fabricas cre tecidos .. 
pomeçou a est:udar os melhores processos de fabrie.ação e já 
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havia mesmo, · su.pponho, encommendadu alguns apparelhos 
I!a 1'....merica do Nort'e. 

«A Carbonica»~ já havia iniciatlo a~ l:iuas construcções, 
tan~o que no concurso apresentou as plantas do que já havia 
leito, e. se uomprometteu :J, conduir a fabrica no prazo -Oe GO 
dia~ . 

O fa.efo é que {)Oill a abel'lm'a e o resultado do concurso 
principalmente essas duas installações muito se animaram e 
desenvolveram, como Uvemo::; occasfüo de verificar em ul
teriores visitas. 

Quanto <Í.S outra:s unas: a t:ompauhia Nacionai de In
dustria Chimka, e a -de Antonio Luii: da Si,lva parece que to
talmente deviam resulLaL' dos ia'\·ores promeUidos e que 
ainda es:pcro.m a sua. vez de eiecução, porque até , hoje, 'que 
nos -0onste, não comecaram as respectivas instaUacões. 

D - Si, apezar da cessa'}ão da gu·erra, ainda se mantem 
a necessida-Oe de fomentar a c.riac;ão de fabricas dessa na
tureza. 

O caso da guerra. com a;; suas cousequencias funestas de 
:mpossibilrdade de importação dos materiaes indispensaveis â 
vida e á cívilizacão, apenas veiu ..deUJ.onstrar a necessi'd.adc 
-de pr-0duzir cada paiz todos os elementos de sua vida, força 
·e riqueza.-

Claro' es-t<.i que pa~·a essa p1·oduci;ão. ec;onomica. é indis
pensavel contai' no sólo e clima. as rnaterias primas e todos 
os agentes que cu operam nas i.·ariadas producções. 

No' estado actual da civilização, em que o indusirialism'> 
vae cada vez mais predominando sobre ú militarismo, são 
axioma.s : o gráo de civilizacão e potencia mede-se pefa pro
d.uccão do ferro; o grão do adeantamento industrial mede-so 
pela 'l)roducção <lc acido sulfurfoo, e tambem, de moclú um 
tanto mais vago, pela propol'çrio ue soda necessaria para. ~a
f.ul'ar -~ prouuc1:.ão do a1;ido sulfurico. 

Felizmen'Lc ·quanio ao primeiro, \.h:Yernos tC1' a cspe
ranç<J. do conquistar Jogar l.'alicnLe no mundo: a mu.oir pro
fu1:ão do minerio o mais privilegiado, quédas Jc a.r:,ruas abun~ 
Janlcs para a ;fusão elccLro-thermica, fforestas interminas 
e ;;olo para substituil-as, que fornecerão o carvão de madeira 
a l'.educção nos fornos electricos; e além disso jazidas cre 
i:;ombustivel fornecendo coke mineral para. reduccão do mi
nerio nos fornos altos do -antigo processo de fabricacão. Fe
lizmente a administração encaminha esforços nesse sentido, 
protegenqo a pequena industria que coroe'}a a medrar ras
teira em um ou outro cantinho do paiz, emquanto acena {1 
grande industria estrangeira pura uma tran~plantação de a1:
\'orei:: eolossacs. 

Exactamente nas ·mesmas i.:ont.lii;ües uo ferro está a .sutltt. 
A materia prima é o sal commum abundante nos nos~o:> 

ware.s tropicaes, e formado pela. e..,·aporacão nas salinas na~ 
Yol. XIII 56 
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t.uraes das .costa~ isoladas do norte. O oulro elemento é a 
~·netgia electi.:íca das cachoeira::;. 

E ainda l;arnbeni uma certa pro-porção de combustivei;; 
1iara evaporaçõc$. 

Essa· questão .do:: Cíon1bustivei~, bem que 1.odos Ó:; dia.~ 
se aggr:iva, ainda não se apresenta . tão umeai;ad<>ra entre 
u6s; e parece permittir esper·ar pelo dia P,ffi que á energia 
electrica .chegue a vez de rnbstituir todn. e qualqner fonte eh~ 
calo1'. 

' 
Por· isso é tJU~ nos pa1·ci r:e não poder ser elevado o cusLo 

da p1·oduq;ão da soda no Brasil, e permittk vantajosa 1;on
<.:urrencia com o estrangeiro. 

· Mas a .;;oda é mercadoria .. barata pelo:: productos subsi 
diaz·ios e :rp.il manufacturas que a sua fabricação engendra; 
assim .eHa :;e acclimará melho.r onde as inàustrias cllimicu:: 
tiverem o maximo deeenvolvimento. 

(j .. cllloro é em tal quantidad>e que chega a espantar na 
:-;uperproducção. 

::\las as propriedade$ descorantes e a~tiseptic.as do cnlol'(! 
fazem <ielle hoje uma necessidade. . 

Não só na indus~ria ··dos tecidos eomo nas de pasta de 
xna:deira, e do papel industria. que pa.rece a mai s apropriada 
ao nosso meio, a-lém de mil producto::; da hygiene e pharma
cia. Não menos presada deverá ser a · sua. applicac;ão como 
formicida, no estado . Hquídv, ou em bombas, comprimido 
sob fortissima -pressão. Sómente por esta al)'Plica<;ã.-0, me
receria a maior somma de prote~ões. 

· -Outros e multiplos são os productos, 11ue obtem partin::l•J 
do chloro e do acetylcno, que · felizmenfo .iá vamos produzin
do: chloroformio, teti-ach!orureto de ~arbonio, t.etrachforu ·· 
l't\Lo de acetyleno, todos dissolventes dos CQl'po:; 01'.'axos, sem 
t' perigo· da inflammabilidadP.. 

Por seu !ado a so-<h\, a:lém .Jos · mnlliplO$ 1'mprego:;; nas 
fabl·i<:a.s de tecido~. nas rJ~ sabão, na purificação dos petro
J eus e dos oleos d'e sehisf.o, vae culminar nu ;;1·ande industria 
thimicu. por ex.cellcnciu - ·a das materias corante:;. 

As côt·es dr~ anilinas que o . nundü resC\rvá.ra par·a a fa
h1·icação al'lemã. faz~m hoje o empenl,)o de Quasi toclas a:.:= 
na~ões. . 

E. si recei armos da. fali.a ele foclinico.~. <tur~ rcahncnLc ··~ 
11 nosso maior d 8fcil.o. de,•emos lembrar-no~ de que em llrev1~ 
poderemos i;onlar com os resultados do ensino da cl1 im ica in-
1 !usf.ri al. 

Po1• Üi:5t1 1~. que pen;;amos •JU~ :iniinandu a,. indu~tt:ía flr: 
:.:.oda caustica. te1·cmos in1pulsionado o . dc•sri.nvol .... imenlo je 
todas as ouLl'as indu:>tl'ia:; l1~c lmica.s. tlella lJecLirrent es. 

5 de dez~mbro do 1920. - Gonzaga de Campos. - A 
tntem r'ez ·a rel1uisii.;ãu. ,, 
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São successivamente lidos e .ficam .;obre á Mefü!, ;1,Lé ul
:lerior deliberação os seguínte~ 

l>1\0.T l>C"l'Ol:l 

·fundAos~·t.d" A renda da ~uix:as !Jconomicas fede1'.aes, cujos 
~ depositas n5. oatlin;irem a 30. 000 :üQü8. 8erá 

- de 1 ojo. 
~\rt. 10 conladol' no juiw na .rust.ir1a Federal. terá o 

,venmmento- mensal de 200$000. 
'Art. o vencimento do fJCSsoaJ da:;; dc[egat:ias nsc<~e;,; 

dl:) 11hesoul"o no;,; Estados será conforrnc a. regra geral. divi
dido me tres partes consfüuindo rlua:-: - o ordeuado ,, uuia 
a gratificação pro labore. , 

:-\.rL . rQ runccior:-ario fcdeL·al que üontar li.O anno8 dr\ 
sevv1ço hqwdo podera aposentar-:se com todos os vencimen
!OS, ~ddicíonaes. e gratificações. cxtroordinarül:;, Jprava.dll .•a 
~nvahdez de a,ccordo com a. lef,'1slaçã.o em vigor. 

:\.i·t.. Revogam se as disposicõcs em conirario. 

Ji1,~·ti.tirxu;ão 

.fJ ~\ renda adual das cai:xas e insufi"icient~ (1 1jZ ufo' 
11ara. expediente, limpeza, augmento ao funcelonalismo de ac

: côrdo co mas exigencias do desenvolvimento na,tural do tl'a
. bal'ho, melhora das vantagens dos seus scrvidoes. 

halho, melhora das vantagens -dos seus servidores. (J\laurJ,, a 
· vida.. o exige corno a.r:tualmente, ct.c. 

2) iO conl..ador do .iuizo é o unico i'uncdonal'io ql.I(' niín 
tem venciment() r>ois, ~ União paga desde o .iuiz até o of"
ficia1 de justiça. 

3) 'l'o:dos os funccionaríos fede1·aes têm os seus venci
mentos divididos em tres partes, menos os ~s delegacias fis
caes. Se o contadoe da delegacia de Minas, por exemplo qui
zer aposentar-se com 35 annos de serviço, terá 6 :000$ de l)l'de
nado. cmquanto o dos Correios, nas mesmas condições, terá 
~uasi 12:000$000 .. 
- E a propria lei orçamentaria para mm já deu em purte 
iissc passo, concedendo, pm· exemplo, aos serventes e conii
.nuos dous lcr~~o:'i dos Yoncimcnlos no caso de rccahir sobre 
lJUaiquer delles o sorteio para o Exei·cito. 

!J.>01' esse e outros moLivos obvias, o projecto deve set· ap
pro-.·ado.-

Sala da.s sessões da Camai'a, S de dezembro de 1920. -
~tlbertino D-l'timmond. 

Art. Fica o Poder Executivo autorizado a enüttir até 
·100 .000 :000$ para o servíço de resgate gradual das apoiices 
Üí.\ divi<la 1mblfoa.. 
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ArL O l'esgate será feito pelo ·valor nominal, com pre-
íerencia para as apolices emittidas dE:pois de !889 e por ordem 
de antiguidade da emissão. 

. S~rão resgatadati ~rn ultimo Jogar as .eaudomufas .para 
f:.ar:mtlr -contractos e 'fianr;as que inLeressam ~ União e rcdu- · 
:nda:s a deposito nas caixas economicas fedcrae:l' as que forem 
Perte·ncentes a orphãs ou interdiict-Os. 

Sala das sessões da Camara, 8 de dezembro ele 1920. -
·Albertino Drummond. 

. Justificação 

A dívida nacional em U·polices, não eompuLadas as ultima:; 
emissões, é de: · 
Apofices unifo1·miza!das Ui % ~ .. . ..... . 
-Diversas emi~sões (5 % ) .... .... ...... . . 

(esta série será. augmentad.a de cerca 
de 100. OOOl: 000$.)- Obras do Porto 

. (.ao portador) (5 '?"() ) ••••• ••• • •• • 
Compromissos do Thesouro (aci portador) 

(5 % ) .•...•...... . .............. 

Tratado da Bolivia (3 o/o) •..••• ...•••... 

' Total. .... ............... . 

.'5/28 .80tl :901)$0~0 
-190. 630 :{100$000 

18.-096:500$000 

63 •. :1.04 :000$0-0U 

1.629:000$0-00 

1.102.261:40-0$000 
Faltam alguns dados sobre -as ultimas emissões. A União 

de janeiro de 1921 em deante -Oispenderá cerca de 60.000:0003 
para satisfazer os juros dessa divida formidavel. 

Entretant-0. esse ·peso annual sobre o orçamento, é para 
a fortuna. publica e par'tioular um .g!'ave erro, pois o paiz, 
t endo tudo por fazer. não Dóde e nem deve permitti:r essa 
immobilizacão do capital particular. E' mister impulsionar a 
iniciativa indivjdual, compellir o ·car1 ital particular a iwoduzir 
O Úla:dmo POSSÍYe]. obrigai-O a IllO"tirnento. 

Para não innun<lar o 1i1ercado de papel-moeda, que fi.caria 
des\·alorizado, é que proponho o resgate · gradual mediante 
emissões assim cst>açadas e pa_rcelladas. de modo que a cir
culação não será excedida do seu maxZmo razoaveJ. 

Na França. por exemplo, antes da guerra, ao cambio da
quella época. a circulação· era de 50$ por pessoa. Hoj e está 
decuplicada ·pela necessidade do momento . 

No Brasil ella é actualmente de 1.825:000$ a·pproxima
damcnte. l\fas deve-se levar em 'conta, que nos bancos estão 
:parados em deposito quasi soa. 000 :000$, nos cofres ºº" 
usural'Íos. en~traviados. estragados ou queimados ,_. mais ·ou 
menos 2ÓO. 000 : 000$000. 

Rc:::t.a o saldo .para ciroulação, que é assim insufficie-nlr:, 
porquanto, (l Brasil bem póde ter até 30$ por I1essol'- -sem 
-com isso reduzir mais a ta:li.a cambial, que, ao contrario, se
ria -compellida a subir, pois o dinheiro em movimento im-
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riul_sionatia' a prO'ducção,_ e;on~cq11cn.temen t.e u exportação e 
11ss1m o saldo sobre a imporla<;ao t:errn razão ri ara aug:m{.mt.:n: ., 

Sala das ·sessões da Cam:i.ra. B de dezembro de 1920. -
~4.Lbertmo Drummonà.. · 

São s uccessivamente l idos e vão a imprimir o seguint.es 

PARECERES 

N. 48 - 1920 

MtLn(la o.1·chivwr o 1·equerim.enta de Lou1·eru;o da Silva Oli
veira soifl·e o projecto n. 605, de ~ 92<J, da Camara d.as 
Dep1tto.dos 

-_l" • .\RECER. DA CO~t~.IlSSÁO DE F!NA'.'iÇ:\S 

O _yidadão Lourenco da Silva Oliveira, em requerimento 
<ialMo de 2~ de novembro findo, recI.amu c:ontra o pro,jecto 
n. 605, que torna obrigatoria a atraca~ão e contra a emend:i 
apresentada ao orcamento da receita p~lo illustre Deputad() 
Arlindo Leoni, sobre de!'.'pachos sobre agua, de inflammavcis 
e corrosivos. 

A S'oo reclama<:.ão visa o art. 4° do. proje~to n . 605~ ar
tigo a que a Commissão de Finanças deu sub~eitutivo. A 
Commissão de Constituição e Justir,a por isso não se pronun
ciou a repeit.oi. 

Quanto á emenda do iUustre Deputado Sr. Arli-n.do Leoni 
ao orçamento da receita, est.:i send<> estudada pela Commis
i;âo, cujo eminente Relator tomará, quandoi dér seu parecer. 
r~m cons]derar,ão as objecções do autor do memoriaL acc~\-
1.ando-as ou repellindo-as, como melhor for para o interes~e 
nublico. Tomando assim delle conhecimento, a Commissão de 
Finanças opina pelo seu archivamento. 

Sala da Commissão de Finanças, dezembro de 19.2.cr. 
Pacheco ?,fendes, Presid~nte interino. - Octavio Rocha, Re
lator . - Oscar Soares. - Celso Bayma. - Souza Castro. -
'Carlos Ma:r:imíliano. - Sampaio Cor'!'êa. - Josino de Aranjc. 
- Octa:1:io .~[anaafl'eira. 

Lourenr,o da Silva Oliveira representa á Camarn. <los 
D eputados cont.ra o art. 4° <lo proje~to n. 605, de :1920, esta .. 
helecendo ·a obrigatoriedade da atracação de navios nos cá_e$ 
do,s portos brasileiros onde ha obras de melhoramentos e con
tra uma emenda do Sr. Arlindo Leoni prohibindo os despa
chos sobre agua para os generos inflamma.veis e corrosivos 
de procedenQia estrangeira . 
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Ao projecto 605 apresentou a Commíss5.o de Finanças 
'Um substitutivo, que foi preferído pela Gamara e está com 
emendas em 3" discussão e áquella Commissão está sujeita a 
~roenda Leoni, no mesmo .sentido, do art. 4º que não preva-
leceu. . 

Não sendo ma.is do conhecimento desta Commissã.o o as
sumpto do projecto impugnado pelo requerente nem a eua 
tend.o víndo o de que tratou o Sr. Arlindo Leoni, ~ de pare
cer que se não entre no merito do requerido e vá o reque
rimento ú Com.missão de Finanças, o que ora requer. 

Sala das Commissó~s. 2 de dezembro de 1920. - Cunha 
Machad,0, Presidente. - Arnolplw Azevedo, Relator. - Ve-
1issimo de Mello. - iJfm'<;al Escobar. - Prudente dr: Mo-. 
'f'aes. - Turiano /Jam.pello. ,__ Deodato Maia. ,....... Arlindo Leo
ni. --, Gomercindo Ribas. 

N. -19 - 1920 

Nanda arcltivar o telerrra'J!lma dos funccionc.rios publicas 
postaes dü A_mazonas solJ'J'e a ref 01'1/La dos Correios 

A Commissão de Finanças <la Camara i·ecebeu dos f'un
ccionarios publicos postaes do A.mazonas o telegramma an
nexo, solicitando a approvação da reforma dos Correios da 
Hepublica. 

A Comrníssão é de opiniãt> .que esse telegramma. se.ia ar
dlivado, Yisto a alludida reforma depender da. opportuna so
licitação do i:ioder Executivo,. que a reputa, eomo a Cn;mara, 
u1·gente. mas aguarda o examf.l dos recursos financeii'os de que 
possa dispor para leva.1-a. n effeíto. 

Uma reforma eompleLa, com.o seria de desejn.r que· se ·fi
zesse~, pediria elevada verba, e os recursos são precarios. 

E' possivel que ainda este anno o Sena.do vote mnioi· 
ve-rba para. o serviço de Correios ao orçamento da Via.gão, e 
jii proporcione assim uma málhoria, para ser feita. rndical 
1·cforma. em tempo opportuno. 

Sala da Commissão de Financas, dezembro de 1920. ~ 
Pacheco Mendes, Presidente interino. - Octavio Bocha, R.e
latoi·. - Celso Bayrna. - Sow;a Cast1•0. - Josfoo de A1·aujo. 
- Cm·los Maximiliano. - Octovio Mmwabei1·0. 

N. !30 - H).:20 

lndefe1·e o 1·equei•imento de Henriqu.e SaJ;usse L11ssac sobre 
concessão de um.a e.çtro:da de (en·o 

(Vide pa.recet• n. 19, de 1911\l.) 

Com os documentos juntos, apresentados em plen~rio, 
~nnexos ao requerimento do Sr. Deputado Lengrnber Fllbo. · 



C(rnara aos Depctaaos - lm!J'esso em 29/06/2015 00:27- Página 11 ae 54 

Sil1 

volta ao seio de~tn Commissiío o pro.kcto n. '1. !J. dl' :l!H.9, 
que trata de um pe~lido de rol1'cí!S.'iiio Jeito pof' Henrique Sa
lusse Lussuc, para construir uma cstt:.i.du de . fcL'~O t)artindo 
da Poi:~a, do Cr._ju', nesta CanHül, e ternün:rndo nu r!·eguezi:l. 
P.e It::upu, rn1 margem fronteira da hahia de Guanabara. 

• Esses docur.:'lentos, que se acham ::mne~ados u este .oro-
j('eto, consistem no seguin te: 

e~ rP.(!"ncrimcnto explii:;:ltiY<• da::; vrm tng-en,.; (lo iwdid,1 de 
r.once::;são dn cstrnda r.lc ferro d;i rua da ;\lr;:;ria (pr·ar:::i ~fa.uú.); 
até Jt.aipn', no Est.aclo do Rio '": Janeiro; . 

i 
b) c6Di:l. de uma p1:-,nLa gco~apl1íea · na t!scaia de · 

----. idic:móo approximadamente o traço da. via ferrs;i 
333.333 
pedido; · 

e) croquis de tres lances da uma parte cm elevação; 
d) esboço em perspectiva, marcando a voo de passaN, o 

traçado provavol nu travessia. da h:ibia; 
e) noticias de diYersos jornaes sobre a · importancia do 

pedido; · ~ 
f) memorja l àescriptivo sobre a estrada de ferr:o re<rue-

rida.. , 
Tendo sido submettidos :t estudos. com a. deYida at,teni,:ão. 

os novos papeis agora cxbibiclos á nprecia~.fio da Commis~ã\) 
<le Obras Pu.blicas. nsta não encontra. nr.lles matcria nova ou 
r:i:i:õcs que determinem alteração no seu par·ecer. primitivo. 
F..sse parecer não foi satisfeito, nem modificado com a no,·a 
documcn tni::ão. nem do r)onto tle vista techn iN1, nem i:fu;llll.o 
f.s diffieuldu<Ir;; rlt> ordem finnncl"irn. 

De accdrdo, poi~, com os l'i..md:>m~nlo>; exlcrna<los no 
momf'nlo opporí.uno, ~onli1m:i. <~sla. Comnü~;;ão 1:onvl"ncida de 
que u solir.l Latão <lo m<'lhoraint'n to r~q n<:'rido nü1) t.t'm Yisos 
d(~ cxrquibilidad<'. 1'011~f.ilui1id11 a1wnas ucla müa [.t'nl.u
Uva. eommcrrial. qu\' J\iio tf!m ftmú:rnir:L1to •·m int.erf)sso llU
h~ico. em ordem a podl~t· justificar n;; f):'\:r.•'1o)1~innacs f :wn1·r:; 
sn!kitndo;; ao Podei' Lrgi$laLiYo. 

A Coimni;;são (]<' Viação t' Obra>: Pnblicns mant.1~rn, ,por
lnnt.n. o St'll 1;arcef)l' j:í. exlernado. sem alte1·ação do seu cr i 
tt'rio. "m frire dos rlncumenlo;; a ~ora. ·~xhihi rlos. 

Snlo. das <::ummi:;sõcs. :;. dr d<.'zmnln·o d~ 1920. - .4. l1101' 
P1•otrr, PrP.siden~P. - Bm'illisn. (;n11r;alves, Relator. - 8ono-
1·11fn Alves. ;._ Antnrn:o .4.!}'11i1·r~. - .To(ío P~nirlo. li:lpiri:io 
·'11' Jfcsquilfl. · 

() cidadão i;orlc-nme.rieann Hcm:iqnr, Salu;;sr T.n;;;:a<.' 
PNlin rone.es.sfío di: uma esl rnd;1. di: rcrro part iIHiQ tla r-ua. d::t. 
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Alegria, bairro de S. Christovã,o, áesfa Capit::t.I, e t crm.innnlflo 
erir Itaipu', no Estado do Rio. ' 

Dando o seu parecer technico sobre o pedicto, a Com
missão de Obras Publicas classificou a obra de aventura com
:merciaI, sem probabilidade de exeqU1ibilidade, sendo ·Relator, 
o ex-Ministro da Viação, e reputado profissional Sr. Bar
bosa Gonçalves. 

A Commissão de Finanças acompanhoUi a de Obras Pu
blicas e deu tambem ;parecer contrario á concessão. 

Voltou o requerimento ás duas Commissões, agora, me
diante requerimento do iHustrc Dl)p·ntado flumi:nen!':e, Sr . 
Lr>ngrubel.' Filho. 

A Commissão dú Obras Publicas. examinando novamente 
o pedido. acompanhado de novo$ docmnenf:oo:, reitera o ~.:u 
p~rece1· indefe::-indo :i. pretem.;ão. 
' . A Commis<>rio de Finanoas concorda U.1mbem 00m n 11•\ 
übras Publicas e não a<"onselh:i ;'i C:amnrn. qn~ d1} o sct1. vot.o 
:'t concessão que nc.a.rret.:i. onn~ para o Thf'~our.o, ~"m vm;:.agl'm 
al~uma. para a .naoão. 

Sala ~a Commissilo de Fina1wm:, dP.zcrrü>ro de 1920. 
- Pather.o !.tendes, Presidente )nt.críno. ·- Or.t'l'vfo z:ocha. 
nclator~ - Osco.i• SoaNJS. - Celso Br..yrn:i.. ~- Sou::;o.. Cast1·0. 
- Ca1•los Maximiliano. ~ S(lm.JJaio Co1•1'1'n. ()ctn.rio Jlan
{lGbefro:. - Josin.o de .4rau:io. 

N. 51 - 1.920 

Manda arc/l.i1.:ar o 1·eq1.1.erim,e,1to de Lourenço dlL Silva OU,... 
?Jeira. sobi·e o p1·0,jecto rn. 60!í, t.le ·1920; do, CQ,m,n.t·a do$ 
Deputadós 

O cidadão Lourenço da Silva e Oliveira, con-cessiona.rio: 
do servico de inflammaveis e .corroshros <lo Distrieto Federal, 
fez o anne..-xo requerimento á G:ommissão 'de Financas, pe
d.fado sua attenQ<âo ;para. outro memorial que dir-igiu á Ca,... 
mara sobre as disposições do art. 4º do projecto n. 605, 
<le 1920, sobre obrigatoriedade de a.tracacão. 

ro novo requerimento foi feito sob o fUndam<!nto que a 
Commissão de Justiça não tivesse· enviado á de Finanças o 
memorial. 

Isso !tláo se deu. A Commissão de Finanças já tem em 
seu :poder o primitivo memori;!I, com parecer da Commissão 
de Constituição e .Tustiça, que agiu com a sua p;oesteza cos
tumeira. 

Por isso, a Coromissão de Finanças opina [)elo :trclüva-
m9~. · · 

Sala da Commisssão de Finanças, 7 de dezembro de 192-0. 
- Pacheco Mendes. Presidente interino. ---. Octavio Rocha, 
Relator - Oscar Soares. - Celso Ba.yma. ,..- Sou;a Castro • 

. 1 . • 
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- Cm'l()s Jf a:tfoâUa·110. • - Sl1f/i1.1)(rfo r:rrrrêa. - Or:l<.w-io Mm1-
(fabeú-a. 

São successivamente lidos e vão a imprimir os sE!guíntes 

PilOJECT'OS 

. N . :!22 A - 1920 

Isenta de dú•eitos de impo1•tr.11Jão o material que .~e· destinar 
ao Lab01·ato1io .de ObsenJações, mcr:ntido e:m ·Mandos pela: 
Esr:ola ck Jfcd'icina T7·opi1:al de LiVeTpool; 1·om. parece1· 
fa:1Joravel da Com•missíjo 1/e Sattde Pttblica e stt'bi~tít1tti1Já 
da. de Finanças · 

Nada iem a oppc)r a Commissão de Saude Publica no 
pedido d<! isen~o de direitos, :inclusive os de expedição, ;para 
o material que se destina ao Laboratio de Olbserva1;ões, man
tido em Manáos' pela Escola de Medícina Tro.pi,::al d·e . Li
verpool, a que se refere o ·p.rojecto n. 222, do :presente anno, 
apresentado pelo Sr . Deputado Antonio Nogueira. 

Aliás, soluciona<n'do favoravelmente o pedido em questão, 
·nada mais faz esta Commissão do que ir ao encontro do que 
ao Minísterio da Fazenda pediu a Directoria Gera.! de Saud() 
Publica em seus officios ns. 1.241, de i1 de abrH ultimo, e 
1.894, reiterando · a solicita~ão constante ao anterinr e que a. 
Aste parecer juntamos por c6p-ia. 

Faz suas a Commissão de Sa.ude Publica as co11si<l.-erações 
'feitas. sobre a. justiça ao pedido, adopta os conceitps emit::
!.Íd'Os so.bre o valor technico de tal instituição e não tem 
<11m10 neg:ir a somma consideraveC.de serviços que aquella 
}l)Uginqua regiao do nosso paiz presta aquelle estabelecimento 
de saude, não pequenos serfü) os ensinamentos que á scien ,ia 
medica o mesmo prestará. 

Sala das Commissões, 21 de novembro de 1920. - Tei
:r.ei1•a Brandão,. Pres idente. - Palmeira Ripper, Relator. -
Rodrirm.es Lima. - Diom;sio Bentes. - Domingos Mas
rnl'enhas. - R,mtl Barroso. - A.l-P.xandri.no cln. Rocha. 

Mini :>tcrío da .lusU 1~u r, N~go1:ios InLeriores - Directori:i. 
(~N·n( de Snude Publica' - Sf'0r.:ãn ele ExpP.dicnt.~ - N. 1.2H 
-- Rio .clP .lunefro. :l7 rl1~ alw il 1fo Hl:?.O. 

E~mo. 81'. ~Hnistt·o ri~ E;;Lado dn. Jusl.i1;n o Negocios In
/.1•1·iorcs - A J·:~c:ola dA Meífi r.ina. Tropical cfo Livetpool m::m
Uim cm l\Jn.náos um labora.Lorio de: observações para o estudo 
das molt>stias tropicaes no Brn.sil, dirigido pelo Sr. H. \Vol
ferstan 'I'ilomas. Esse Iabor::i.toL'io recebeu da. Inglaterra uma 
!'rmez:.::a de material scientifíco constante d·e moveis, arma-
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-:;ã1J, 1 élas de arame. centrifugadores, pias, lornúras, animae;; 
de laboratorios e out.ros objectos destinados ao mesmo fim. 
Trn.Lando-se <le um instituto que presta relevante& serviços 
no pniz, tenho n honra de pedir a int.ervençáo de Y. Ex:., 
Junto ao l\linisterío da Fazenda no· senLído de ser Mnoodicta 
isent)ão de direito~ alfandegarios para o materfal referido •. 
.Rogo tnmoern a V. J~x. qu~. ca~o seja feita po1· aqnelle mi
nísterio a concessao ri.ue ora lhe solicito, sejam trnnsmiltidas 
telcgraphicnmrmie as n-ece-ssarias ordens no inspeelor da Al
J'andega de M:múo.s, afim de qu(': possa Ler livre: sahida da
qnella ~lhmlega o nrludido material. 

Snude o fra'Ler·nidade. - Cm>los Chagas, direetor geral. 
Confere. - .4 .• Milanéz, 1º official, interino. 
·~tisto.. --- J. Pedroso~ secretario. -~ 

:Ministerio da Justiça e Negocios Intf.~1'íores - Directoria 
Geral de Saude Publica - Sec~ão de Expediente - N. 1. 894 
~ füo de .Janeiro, 14 de julho do 1920. 

Exmo. Sr. Ministro oda .Juslí(}a a N_egocios Interbres -
Tenho a l1onra de reiterar a \[. Ex. a solicitação constante de 
meu offieio JL 1. 211, de 17 de ab1'íl unimo, sobre a. isenção 
de dü-eítos alfandeg-aríos para o ma.f.eritl.l procedente da In
glaLcrrn, destinado :io Labora'I orit1 Je Observa4;ües para o 1os
t.udo dn.s molcst.ias lropicaes, mantido pela Escola. de Medícína 
'I:ropieal de Liverpool , cm ·rvr:ináos. \'isto ter siCJo conr:edida. a 
isern:;iío sómenle no;: medicamento~ para o c.-..mbatc das vcr
mino!'-es. Ilogo lambem a Y. Ex. que se digne ue providencial' 
Junto ao Mínisterio da Fazenda. no simlJi:fo dP ::;er foJ;iiiLado ao 
Sr. Wolfer:::tan Thomas q. assit:,'710.ltn•u cio Lermo rll'l 1·e~pon
~abilidade, <lo matP,ríal em qucslão. pelo prazo 1fo novcnrt.a 
dias. Esta di1·pt1oria vr.ri<~ venia a V. Ex. para. pondet'ar qH(~ 
:lfJUC:l!e in,;l.if.ul'J presta ao paiz os mais assig·n:iladoi\ ~e1·vi
f·o~, sem, éli li'ctanln. gosnr de 1'uvor algum dos podi>res puulí
c:os, maxim~~- trri.tanc.lo-Be: Oí• um ponl-0 elo T1ns:::o LeI'l'ito1·io ond" 
até agora não cbeguni.m us soccorros da Unifio para comba
ter os nl-ules que :1 !li. :flng•dlo.m a. populaçfiü. A~u::u·do as p1·n
vMencias que o l'Sf;larcddo ,,,,pi rito de just i<:a <Ir. V. l!:x. ""' 
·d ígne <l<?: oletemlin:.u· ~obrl' r• :1.~:;:11 mpto. 

· Saud~ e frrd i•t·nirlade. -- l'cu·los Clrny11g_ 
r.onft\re. - Cm·los B. Pcmande.~-, 3" ol'ficial. 
Cnriforme. - A. J.!ili:me;;, 1• official, interino. 
visto. - J. Pedrosa. 
O projecto n. 222, deste anno, da au'.loJ·ia rio illusl.r~ Sr. 

Deputado Antonio Nog;11eii-n. ~1'1 póde meret:1•1· ri·:inro apuío 
da Commissfio de Finanças. 

O Laboratoriú de Observ:i.(•Õrs manLido. ~rn l\fanáos. pela 
E~cola dP ·Mi>rlfoina Tropical CÍf~. Liverp0ol, fJ um eslabelr.ci
mento sci~nlifico deslinf!:'ílo a preslur os mais assígnalado:; 
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&erviços ao paiz, propondo-se, como de fac·lo o faz, com abne~ 
gação e alta competencia, ao estudo de nm dos scn mais vi
taes problemus, qual o ela paLhologia 1ndigena. 

Todo o :rnxilio, pois, que lhe dér o podl)l' pnblfro é obt·a 
meriloria. 

Assim o enlendcu o. Di1·~ctoria Geral de Sa.ude Pnnlica, 
pleiteando. i·eHeradamenLc. aliás, peranb;} o Ministerio ·da Fa
zenda, o favor rlc que ti·:üa. o 1Jrojedü em ques tão, isto ~. a 
isenl}ãO dos direi Lo~ ue imporlaç&o, ini.:lusive OS de expediente, 
do material destinado á oegunização 1~ funccionamr.111.0. dess1~ 
insLitulo scientiffoo. Assim o entendeu tambem a douLu Com
missão de Sau-de :Publica, em un:nüme parecer favoravcl. 

Outro não é o cr.iterio da Commissão de Finanças, que 
considera do seu dever recommendar ao voto da Camar::i. o 
referido projecto, modificado pelo seguinte substitutivo, que, 
em nada o alterando em sua essencin. acautela. todavia, os in-
teresse~ da industria nacionnl · 

SlJBSTITUTIVO .AO PROJEGTO N, 222, m: 1920 

0 Congresso Naciou:il decri"l.a: 

ArL. 1. º Fiua isento do Dagamento dos direitos de~ im~ 
nor·La0ão. inclusive os rlr• ~~xpedienl.c, c1 maLeriuJ QUP. se de~
ti11ar ao Lnb1)rn.lorio d<: Obscrv~HiÜc~s. mauLido em MaM1os. 
pela Escola. cti~ ~fodicina Tropit;al de J,ivP-rpool. ~onsl.unt.e d·~ 
1.Jrogus, l1!las de arame. cen!.rirugadoL'éS e demah~ apeti·ceho~ 
JH'Oprios de laboralorio e hem .assim animaes que forem tles
ti nau os :ís tJCSQLtizus scicnl:.Hicas daquelle institu'to. 

Pnl'ag-rapho unico. Af-> isrni:ões a que se refere este arLig-o 
não f.ie applicum ao material e animaes de_ que haja. simi!aL' rle 
producção nacional. 

,\rt. ~- u A. Faumdn Nac:innn.J resLituirü ao dirccLo1· Jo 
rneuc iuriado labo1·:1Lo1·io ns qu:rnt.ías que Lenh:'l. cobraclo no 
conenLe exeri:icin nf>la enln1dn -de qualcyner m~lf.crial pura n 
fim alluàido no aL·L J º. 

A i·t. :J. ~ Revor;am-se as disposições em contrario. 
Sal::i. das Commíssões, ,3 de dncmbro de 1920. - Pochf!t!1) 

Menrles. Pn~sidente. interino. - Sou.::.a Casti·o, Relator. -
Sampaio Con•ê,, _ __..:. Garfos Ma;r;imiliano . . - Oscar Sof!-re11. 
Octa11fo Noclw.. - C(:7so Bayma. - Jnsi1io dP. At•m110. 

PRO.Tl\(IT(l N. 222. DE 1920 

O Congrr;:.r::o Nnr:innnl df>r;retn.: 
.l\1·r .. 1." Ficn. isento do pngilmenl.o dos direito~' de impor

far!io, inrlt!:'<iVfl ns rl~ · e:'l:'.pcdieqle. o m~lerial ~ue se destinar 
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ao Laborato!'io de Observações, maut.ido em 1\lanúos p1•la Es
cola de Medicina Tropical de Liverpool, constante de moveis, 
armação, drogas, télas de arame, ·centrifugadores, pias, tor
neiras. animaes de laboratorio e quaesquer outros .aocessorio i 
destinádos ás pesquizas scientificas daquelle instiituto. 

Art. 2.º · A Fazenda Nae>ional restituirá ao direetor do 
mencionado Iaboratorio as quantias que ·tenha cobrado no 
corrente exercicio pela entrada de qualquer material para o 
fim alludido no art. f ". 

:A..rt. 3." Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sPSSÕes. agosto de :1920. - Antonio ./\l(l(IYt.efrr.. 

N. 243 B - 1.920 

A ".füriza a con.~trucção de um edificía vara os Telerp·apho.~. 
Oon•eios e Collecto1·ia Federal de Barbacena.; <:Óm. parecer 
da Commissão de Finanças sobre as emendas apresenta
das em 2~ discu&são 

A Commissão de Financas acceita a emenda apresentad:i 
ao projecto n 243 A, de 1920, pelos Srs. Deputados Reitor de 
Souza, Manoel Monjardín e Antonio Aguirre, de accôrdo com 
os termos do parecer emittido sobre D mesmo projecto. e .iá 
approvado pela· Commissão de Finanças. 

Sala das Commissões. 7 <le dezembro de :1.920.-Pa.checo 
Mendes, Presi'dente Interino.--Sampafo Corr§a. Relator.-Os
(:ar Soares.-Octaiiio Rocha.-Celso Bm1ma.-Ca1•los Ma:r,imf
.füuw. - 'Octa1Jio Mangabeira.,_ J osi'no de Ara:11 .. in. - S1)1l:'.ll 
Castro. 

li:MENO.a.'S .o\.O PROJECTO ~. 24.3 A, DE 1920 

( 2• discussão} 

N. 1-

. Art. f.• - Depois da palavra -illarb"acena:1-. accrescente
r-e: «e em todas as cidades de mais de 20.000 habitantes. 
tcmdn prP.fr;rrmcia as capitaes dos Estados». 

Sala rbt.: ~"~~()P.i:;, 26 d~ noyrrnhrn d<> 1\'.!20. - 1\lm1'fl 
[fnpli.~/(/, 

N. 2 · 
Accre1;cente-sC': 

ArL E' tamhem o Poder Execntivn autorizado a mandar 
construir nu cidade de Victor.ia, capital do Estado <lo Espi-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 00:27 +Página 17 de 54 

SESsAo Ei\I 8 DE DEZEMBRO DE 1920 

ritt:' Saufo. lll"n edifido 1.1aea nen,~ fuuccionar:em as repat·-
1·,it;ões i'edcr<.ies: Administi·aç:i.11 . d o::; Correio~ 0 Tc!~gra:phos, 
rodenrJo para i.:;:;o despenrlf'l' all; ;t quanl i;i de 3:)0 :000$000. 

' S:J.la d;1~ ~essõc::;, 2.G de :10\Ttnbrn de rn20. -- lleiloi· dr: 
Sot~:::a, - Ma.11od ilfon,irr.rdim.. -- !1-n.tm1.i'.1 Agufrrr:. - Vcris
~inw dr, Mello. 

O Congresso Nacional resolve: 

Arf .. 1. q E' o Poder Executivo autorizado a mandar con-· 
:;.!.ruir na cidade de Barbacena., um cdificio pa.r aas reparti
ções fedcraes - Telcgrapho, Correi os e Gollecloda Federal, 
rwden.do deapender até 100 ;000$000. 

Art. 2. • Revogam-se as disposições cm (;OUtrado. 

Sal~t da:-:- .sessões, ô de agosLo ce t\.120. - ·.fusé Bonifaciu. 

~. H3•í .B - 1920 

J:.:nwné-'(.J. do Senado tJ.u p1'1Jje<:fü <JllC u1;..lon:Zlt u. núe1·fo1•u âo 
cred.ito especfol. de 20 :2.'J9$060, paÍ'li pagamento ao D1· .1 
Antonio Angra de Oliveira e outros, em 'l!Írt'lt(fje de seiL
tença jucticiai•ia; com pw·ece1' da Comrnissão o}: Fírw.nt,·as 
fa·voi·avel â emenda. 

A "'lll•!nda dt1 :-Sf:11a.d11. ;tuL1wizamlo u. ab1~t·tura du c1·cdilo 
cspec:.ial -Oe :?li ;J39~UGU, desLi nadu au paga111enl<• do Dr-. Anlonio 
Angra de Olinli ra e outro.~. r!un·igc uns lapso& .Ua rcvi~ão do 
lJiario do Con(J1·esso, lapsos que passaram despercebidos em 
todas as ~uas publicaQÕC::!. n rrojccto sahiu desLa Commissão 
sem P.l'rí"l '1e l'specíe alç;uin;L e ,oenc;ionava a quantia de 
20 :200$üHu a diYidir-"'' ••11i 11ar·1~cllas ignaes de 10 :f Hl$530. 
uma do Di·. Angra d1: Oliv1·i1·:1 ,. 11c~rn da viuva ~ filhos do 
D1·. Carlos Borges !\Ionl eil'o. 

· Opimtrnn~ pela ncecilai;ii•> da l'nWnda. 

!:laia da;i Commissúcs, ; <lc d•~<.emLro r!~ J VZO. - Padww 
Jlendcs. Pr:e;Jidcnlc inf.erino. - Bolthazar Pe1·ei1·11, Helalor. 
- 0;>cri1~ Suui·es. - Octm;fo !loclw. - Ceiso Ba·yrna: - Souz1J. 
Ca.~r1·0. - Sum.poin Cor1·Jo. -- rrwlo.1· Ma:dmiliano. ·-:- Oclo:1.>fo 
JlunqnVe ira. 
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Emenda tfo Se1iack rJ:O projecto 
n_ .'':M-f, de -1920, da Gamara dos 
Deputados, que abre o c1·edito 
c~pecia.l de 20:239$060 parrL 
pagamento ao Dr - Antonio An
gra de Oliveím 

Ao art. t~ - Em· vci de - os 
creditas espccia.es - diga-se: " o 
credito especial,,, supprimindo-se 
depois de - ao Dr. Antonio An
gra. de Olirnira e - as pala.nas 
«10:H9$380n. 

:Senado Federal; 26 de n~vcmllJ·o 
de i920.-Fmncisco A.luaro Bwmo 
de Paiva, Prosidento.-Maiiocl de 
.A.lenca1· Guimtu•ães, i º Secretado. 
- Pedro da Cunha Pedrosa, 2° Se
cretario. · 

Projccto ri. 334, de 1920. da 
Carruzn:z, que abi-c o c1·edíto de 
20; 239$0(-JO, para pagamento 
ao Dr. Antonio Anyrrt de Oli
veira 

O Cougrcsso Nacional <lci:.rcta. : 

Al't. 1.° Fica. o Presidente da 
Hcpub1iaa autorizado a. abL"lr~ pelo 
Minísterio ela. Fazenda, o creditt 
especial de 20:239$060, destinado 
ao pagamento de i0:1H>S680 ao 
Dr. Antonio ADgra de Oliveir•~ o 
de réis iO::H9S380 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 :l.9!8a !5 de fevereiro de 19i9, 
a que foi a União condemnada na 
somma. das percentagens de~idas 
áquelles dous procuradores da 
Republica., na liquidação força.da 
da. Estrada de Ferro Oeste de 
l'-!inas, 

Art. 2." Revogam-se a.s dispo
siÇOes em contrario. 

Sala <las Comrnissões, (l de se· 
tembro da f920.- Dol'va.l Porl.o. 
-Deodala Maia.- José AfoGs. 

~. 3.í5 A - 1920 

itbn~ o ci·edito especial eh: 4: 150.'5, JJUl'a 1w.anme11to ao 1i1,s1,jor 
d·1·thu.i· Xw;í<:r Mun:ira. ,,. cu1Jitão José LOUl'des fJ1u,mn
rc7.cs Padilhu..: eorn )J1.I1'cr:cr da.~ Cu1m1ii:;i;óes de OfJrl1$ 
'Pt~blica.s e de Filw.tzras sobn: (t. crneuda em 2·• llf:irnssáo 

'Sobl'e a cmcndu ao pro.iecL0 n. 3lt'5, ú de parecer a Com-
inissão de Finanoas que deve ser ouvida preliminarmentl) a 
·Commissão de Obras Publioas. . 

Sala das Commíssões, 26 de outubro de 1920. - Carlos 
ae Campos, P1·esidente. - Souzp. C(l1Stro, Relator. ,_., Oat!ar 
Soares. - Ramiro Braga. - Celso Bayma. - Alberto Ma7·a
nhão. - Josino de Araujo. - 'Carlos Maximiliano . ........, Pacheco 
Mendes. - Octavio Ma.nuabeira.. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 00:27 +Página 19 de 54 

A ·CDmmissão de Obras Publicas, tomando em eonsidc
ração a. emendtJ. offerec.ida. pelo Sr. Dept,fado João dl-} ?.-fe
nezes ao projecto n. 315, dP. 1920. e..\itende, preliminarmente, 
q u'~ é lifl toda f, convenienci a que sob~'e tal assumpto ~eja •)LJ -
Yido o Poder Executivo. 

Nestas condiç·ões, não querendo retardar a maróhi:i. do 
proj ecto i-eferido, cuja ma teria nada tem de commum com 
11 da. emenda em questão, é de parecer que seja destacada, 
para constituir projecto em separado,· e que sobre ella preste 
informações ·::t Gamara o Poder Executivo. 

Sala das Commissões, 2 de dezembro de 1920. -- .1lom· 
Prata, President.e e Re!A.tor. - Barbnsa Gonr;alW.)'. - .Jvü.tJ 
Pe-nido. ___, Honorato Alves. - Antonio Agnirrr:. 

Está de pleno accOrdo a Comroissãa de l<iinan~:a:; oJm ü 
nareccr da. Coromissão ele Obras Publica-;, sobre a emenda tio 
Sr. Deputado João l\foncz·es ao (l~·ojecb n. 34.r>, 1le 1920. 

Assim, !J1mbem e de ~cu pal'C(;CL' ;;e,it.t ouvi•Jo, preli.mi
uarmente, sobre o assumplo, o Poder Exccu~ivo ,r; qmst.itaa 
a referida émcnda projecio ein separado. 

Sala das Commissõe:::. 'I de dezembro de 1920. - Pacheco 
Jfendes, President.e inLerfnu. - Souza Cast1•0, Relator. - Us
ca1• Sow·es. - Octavio Rocha. - Cdso Bayrna. - Sarnpaio 
Corréa .- Ca.l'los Jl~ximilicmo. - Oéltl'Vio J!anaabei'ra. - lo
:;ino de Arau;'o. 

(2' diSCl.l~S;ilJ) 

Fica o Governo i.:;ua!n11!nt.t:. :rnLnri;,;;do n. pagar a quantia 
oc 6'ül:OUOS pol' 33 kilomP.tro~ d;~ r>Sl.rad;1. (fo rodagem da 
empreza Auto Via(;ão Scrg-ipanu, á razã.o de 2 :ooo.i:; pOL' kilo
metro. e-orno ~1.uxilio á cons lrue~ií.f• da c::lrada de rodagem 
de Estancia a Salgado, no E~Lado lic :-5erg-itw. - Joiio Menezes. 

Artigo unil!U. f'it;a o P0der .ExccuLivo au~orizado a abrir, 
,pelo l\IinisLerio dt'l. Guerra, <.1 cL·cdito r,special de .·i.:150$. para 
occorrer ao pagamento de vantag·ens, nos exe1·cic1o:s ·de 19:19 
~ 1920, que competem ao major .Artbur Xavier l\forcira e 
capi~ão .José de Lourd1~s Guimarrrcs Padiltia., fiscal e ajudanL~ 
,da Escola. Mifüar, para aluguel de casa nas pro~imid;,i.des do 
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m~·smo estabelecimento; revogada:; as disposii~óes em con
trario. 

!&la. das CommissÕt!S, 31 de agosto de <192'0'. - Ca1·los de 
Campos, Presidente. - Souza Cast:ro,. Relator. __. Battha:ar 
Pereira. - Pacheco lrlew:les. - Antonio Carlos. - Osca1• Soa
i•es. - Cincinato Braga. ,......, Ramiro. Braga.. ~ Octavio Man
aanei. - Sampaio Corréa. 

N. 42( A - 19.20 

Permitte a conti11~uação 1w serviço activo aos sargentos do 
Ezercito que contarem, mais de 20 annos de serviço arre
yimenta.do; com su.bstitutivo da Commjssão de J.Ia1•inha. e 
Guerra e parecei· fm:o1·0.~Jel d1" de Financas 11,0 ''efe»ido 
s u.lutitut-í:i;o. • 

-O projecto n _ ·121, deste anuo, proi;ura regularizar n, 
:iiLuaoão dos sargento~ do ··Exercito. No al't. iº, estabel6cc 
que aquelles que contarem mais de 20 annos de serviyo arre
<.irnentado, sem interrupção de praoa, e que tenham serviço:= 
de guerra, poderão continuar no serviço activo, i.I1depen!1entc 
de engajamento e sem limit:e de idade, emquanto bem set"Ví
rem. No art. 2º determina que os sargentos que contarem 
mais de 25 annos de serviço, sem interrupção, com servicos 
oe gUerra, serão reformados no posto de 2º tenente, com o 
respectivo soldo, a e..Yemplo dos da Brigada. Policial e Corp.1 
-Oe Bombeiros do Distrfoto Feder1-l. · 

~I). disposição do art. 1º não parece conveniente nos ter
mos em que está. redigida. O reengajamento deve obedec':!r 
a. determinadas condições, entre as quaes a de vigor physico 
índispensavel. 

O de!lreto n. H.397, de 9 de outubro de !920, que apr 
provou o re.:,"Ulamento do Servir;o l\Ulitar, no § 2~ do art. :n. 
prescreve: «Poderão reengajar-se. satisfazendo as oondic_:õ,.,s -
de conducta acima estabelecidas: a) os sar-genws, n.té com
pletarem 35 annos dé idade,· perfazendo no maximo tres 
quartos <:lo total dos sargentos da companhia, esquadI"âo ou 
ba.teria; b) os sargentos attingidos pelo art. 6~ da lei n. 3.211i, 
àe 3 de Janeiro de 1917, até completarem 20 annos de ser
viço.». A dispensa do limite da idade sem mais condição po
deria acarretar a permanencia na tropa de sargentos sem n 
neeessario vigor· physíco para a afanosa funcçã<:1. .Entende, 
por isso, a Commissão de Marinha e Guerra que o art. 1 ~ 
do pl'ojecto póde ser approvacto -0om a modificação seg'Umte, 
de caracter geral: -tPoderao reengajar-se, satisfazenao n.s 
condições de boa conducta civil e militar, os sargentos qu~, 
embora tendo a:tt~ngidô a.o limite da idade, de 36 annos, po:;
suirem a. necessaria robustez physica para o desempenho oa::: 
ft.mcçõe::;, vel"ificadn. a referida robustez em inspeCl;âr.1 (h; 
$au<le. / 
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· A disposicão do art. 2º é jusf.a. P- acha-se pet'feiLamentc 
.iusti.fica<la nos considerando>; í]tle precederam o projecto . 
Deve, porém, ser eliminada. a cxigencia edc :sel'vicos de 
t;I_Jerra:i> visto haver sargentos que contam bons o valiosos ser
viços, em tempo dPi p.az, no largo tempo de 25. annos, sem in
ter.rppção, merecedores, portanto, da el.iensã.o da. mesma re
salia. 

Em face do exposto,. a Commissão de Marinha e Guerra. 
apresenta o · seguinte substitutivo a.o projecto: 

O Congresso. Nacional decreta: 
.Art. 1. º Pode.rão r eengajar-se, satisfazendo as 'condii;õ~:: 

de boa conduct.a civil e militar, os sargentos <lo E~ercito que 
embora ·tendo altingido ao limit.e da i<lade legal, possuir1m1 a 
r.ecessaria: robustez physica. verificada em inspecção de saudP. 
para o desempenho .das funcções que. lhes competem. 

Art. 2. º Os sargentos <lo ExercHo que contarem mais tlr. 
25 annos de a~tivída-dc militar. ·sem interrupção, com bon~ 
serviços, serão reformados no posto · de 2° tenente, com e 
respecti vo Boldo . 

A·rL . 3 . º Revogam-se as disposições em con~rarío. 

Sala da Gommissão de Marinha. e. Guerra, 25 de novem~ 
hro de 1920. - Antonio Nogueit-a, Vice-Presidente. - Joa
'Juim, Luiz Osorio, Relator. - Lyra Castro. - Osorio ãe Paiva. 
~ SaUcs Fflho. ·,_..Armando Burl,ama,qiâ. 

PARECEI\ 

E slu<lando o projed o u. 421. . de HJ2'0-. que permittc a con
tinuação no servi._;o activo rlo Exercito aos sargentos que con
tarem Jl'aii; de 20 aonos <lc servic.o ar.regimentado, a Com
missão c:!e Marinha e Gu f\rra. no intuito a~ acautelar as dis - ·. 
l)o~jções .cJo decreto n. H. 3~7. <fo O d0. outubro de 1920, qu·e 
approvou o regulamento dn ::;ervi1.:.o militar, e de c:<dcnder a s 
regai ias do proj cct{i a.o:'õ ~an;en Los que a1)resentarem em seu 
aotivo bons e valiosos s~ni1;ns r.rn tempo de paz, apresentou 
o segnint~ substitutiw•: 

O Congresso Nacional d ec·n~l a: 

Ar f.. 1.º 1Joderão recng-ajar-si>. satü:fazcndo as condições 
de boa eonducta civil. ~ ir.ilitar, os :;argentos do E.\:et·cito que. 
cmhora ten<lo a tLingído ao limite da. idade legal, possuirem 
a net e$saria r obustez physica, verificada em inspecção de 
sau~:! r. para o d esempenho das funcções que lhes competirem. 

Art. 2.º Os sa!'gentos do Exercito que contarem mais de 
25 annos de actividade militar sem interr upr;ão, com bons ser
viço$. sC'.rão reformados no posto de 2° tene11te, com o res
pectivo soldo . 

Art. 3.º ;RJevogam-se as· disposições em oontrario. 
~~Drr n 
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.Pelos fundarr.ento:s exposlos 110 douto parecer C:aquella 
Cornmissão, que adapta, pensa a Commissão de :Finanças que 
d()ve ·ser ac:ceito o alludid{) substitutivo, pois, consutta os in
Lcresses do Exercito, amparando ao mesmo tempo a velhice 
dnquelles servidores e o futuro de suas respectivas farrilias. 

Sala das Commi;,sões. 7 de dezembro de J 920. · "'- Pacheco 
3lendes, Relator e Presidente interino. - Oscm· Soares. -
Octavfo Roclw, com restric!;ões .. - Celso Bayma. - Souza 
Cast1·0.-Josino d~ Araujo, com ,restricções. - Cr;:,,-Zos .Maiei
-núliano. - Sampaio Cmo:!'êa, oom restricções.-Oct.avio Man
oa~eira. 

PROJECTO ~. 421, DE '1920 

O Congresso Nacional dee~rcta: 
Art·. Os sargenlos {]o Exercito que conLarrm mais de 

2ü annos de serviço arregimentado, sem inlcrrupr;ão de praça 
e que Lenham serviço de guerra, poderão continuar no ser
viço adí-vo, independenlc de engajamento e sein !irrite de 
kh1de, emquanto bem servirem. 

A>:t. Os sargentos do Exercito que conl.arem mais <ic 
25 annos .d·e serviço, sem interrup-:;ão. com servi110 de guer1:a, 
se1·ão reformados no posto de 2• tenente. com o respoolivo 
soldo, a exemplo dos da Brigada Policiàl e Corpo de Bom
beiro::; desta Capital. 

Sala das sessões, 17 de setembro de rnzo. - Mario Hei·
mi?s. 

N. f35 ·A,-- 1~20' 

i1fonda cullucm-, no edi/icio da Carnam, wna púu:a de úron;;c, 
co-mmemoraliva da ·visiiti de S. ili. o Rei'.4.lbeda I; corn 
pm·ecer conttra1'io d~ CommJJissões de PoUcfa e de Fi-
nancas · 

• O 'projecto n. -135, do .corrente anno, <iispõe: 
«Art. :l.º ~\. }lesa da Ca1mara·dos Deputados mandará ~ol

lnear no Jogar de maior destaque do edificio do :J1onroe t..ma 
plaea de bronze, na qual fique gravada a da~ da visita de 
Sua illagciilade o Rei Alberto I, dos belgas, ás duas Casas do 
Con~resso Nacional, abrinodo-se màra tal fim os creditos ne
ccssarios. 

1A1·L 2.° Revogam-se as disposições em conlirario. 
Sala <las ses-sõ1?;,;, 27 de sctemh["o de Hl20. - E'flkir1cnio 

àc Soll!:s. ;I) • 

.-\ iniciativa rlo illuslrc rcpre,senLanLc do A.rnawna~, si
gnatario do projceto, mereceria a approvação da Ca.mara dos 
Deputados Si essa já se encontrasse cm installacão definiLiva, 
n-0 projecLado Palacio do Congr:esso Naqional. S~ndo, noréml 
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a sua inslallação acliual •p1·ov i:mria, a Commi·ssão de Policia. 
11ã0 :se a1nima a rccornmendar a adopi;ão do proje.ctQ. muito 
embora e:sleja ele accôrdo i:om -0:: intuilos da homenagem que 
se prelendeu com elle r en<kr ao soberano que nos honrou. 
éxcep(:ionalmenle, ainda ha pouco, C!om a S'Ua visita . 

.Sala da Commíssiío de Polida. 20 de novembro de rnza. 
Bticuo Bi·muião. Presidente . - Arub'ade Be;er1·0.. 1 º Secreta-
rio . . ..:._ Ocl«cilü~· de A.lbu.q·tt.1:r1tw. · · 

A Commis-são de Finan~.a::., tondo em visla o parecer da 
Commissão de Policia sobre o Droj ecllo n. 435 do corrente 
unno que manda collocar no cdifi.cio do Monroe, uma placa de 
brrmr.c, cómmemorat.iva de visita do Rei dos Belgas ás duas 

. Casas elo Congresso Nacional. <leix3 de aconselhar a appro
. vacão e voto da Camará o refc1·ido projecto adpptando os fun

<lamenlos mencionados no ua.rcc1:1· da_Commissãó de Policia. 
Sala. das Commis~õr.s. ·t de dtv.embro de Ht?.O. -Pacheco 

Jfetufe:;. Pre$í<lentc interino. - Celso Ba:ymti, Ilclator. -
Oscai· So11n!s. - . Octmiic Tr.m:h,11 .. - Sou.za Casfro. - Carlos 
Jla.:r;iruiNn1w. - Oi;lcwio ;1Janyal;ciru .... - Sarn11aio. Cor1·eia. 
Jo;si.1!0 de .Anmjo. 

Í'HOJ.t::t.:Tú N • . \33, D.E Hli(} 

O Con;;t'l':-i::<O N~wional . l'e~olve: 
;\r:L. I ." A 1\lc~a da Caniara r.fo.:> Depuf.:11.los nnmt.lani col

l1Jcar no Jogai- ue maior desl.liquc do edificio do Moru·oc, uma 
placa de bronze na qual ~ique gravada; a data da visita d-e Sua 
J\fajcsLadn o Rei Alberto I. dc;s belgas, ás duas Casas do Con
~:rcsso Nacion::il, ~brindo-se pm·a tal fim os credilos necessa
ri-0i:: . 

1A1,:t. ~-" llcvogam-se as disposições em conLrado. 
Sala (las ·~essõcs . 27 1fo setembro àe H>20. - Evhir1i:nfo 

(/t: Salli.:$. . 

N'. fi7!> ,\ - H~.:?O 

Al11·c: o 1:rcdilu tJSpr:citi.l . de (] f: ./ 2ij$~1 ;'), ,1uo·rl 11ouo111.c11lo no 
/Jf}.c!tarr:l João .4.dolp/t.r1 Jfr:11w1·ía; com 7>a1·cccr conl.1w·io . 
!la CornmLssti f) de: Pi11a11..t.:os á cmc'll.do. of f i:reâtfo cm. 
:J" tlisr:u.s.\·ti.o 

Ao l)l'O.iccto n. '5'i !l-, de 1\J21J, ai~toriiando· a aberL·ura ·do 
t.i'eclito especial ele 61 :·1 25$21rr, destmado ao pag-<1.menLo, em ... 
virtude de scnlenca judieia.ria dH ultima instancia, do ba
charel João Adolpho .Memoria, . demittido dçi ca;rgo de ,juiz 
preparador . do· Acre, antes de frndo o quadrien010 da lei -
(• illuslrc Sr. Deputado Alval'O Baptista apresenWtj c:;La 
emcuda: 

«Art. L • Depoi:; da palav.ra Aure, accrescente- :;e: e rc
~pousabiiizada. a a•utoridade que o demittiu . ~ 
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O bat.:barel -Toão .Adolpho Mémoria foi nomrmdo var <1 
exercer aq;IÍ.elle cargo a ô de setembro de 19'10; tomou posse 
a H de janeiro ele 19'H e, sendo a nomeação annullada por 
-Oei.:rclo de 22 de de:i.:embro de 1910, teve ·conhecimento desse. 
ado do Govrno a H de fevereiro elo anno 8eguinte. Era 
nessa época Pl'esidente da Republica o illustre marcchai 
!Hermes lloclrigues da Fonseca - o seu periodo vao de 15 du 
novembro de mm a 15 de novembro de 19-H · - e .Ministro 
<la Justiça o saudoso D1·. RiYadavia da Cunha Cot·rêa. A r e
sponsabilidad'! de ado~ de tal natureza deve caber ao Pre
sidente da llepublica; mas não acreditamos que sr! possa ·de
forminal-a lon;;e das n ormas du capl'ichoso decreto n .. 30, · de 
8 de janeiro de 18'9"2, em simples . aiutorização de credito <lc 
qualquet·. outt·a '.!llanr~ira. •:\ penalidade dos crimes do Pl'esi
oente da Republica se baseia na perda ·do cargo - art... 2", e, 
os abu::;os iguaes aos de que nos sel"ve de e:s:emplo, a henue-
ncut.ica euquadral-os-ha, talvez, no al't. 38': . · 

d)cb::ar d e cumprir as disposições expressas da Consti
lukã.o oµ da lei.» 

E' íncalt.:ulavel. o numero . de pagamentos autorizados 
).:iclo Cuugresso na. observancia de decisões judiciarias iden
ticas ao· uccórdão do baeharel João Ad0>lp'ho Memoria. Já hou
.ve PrcsidenLc ·da Republica, >linbtro ou :f<unccionario de alta 
·categoria responsabilizado por semelhantes prejuízos? Falta 
de Ici ·t A ki n. 221., de 20 de noYCJXlb1·01 de -1894 dá á F'aze\1-
ôa .·Nacional, no art. 13, § H, o· direilo regressivo contra o 
causador do damno: · 

cArL. iô. Os jui:i.:cs e tribunacs fcderaes proccssal'iio e 
'julgarão as causas · qare se Jundarem na lesão de dire~~s in
dividuacs, por acto · ou decisõ·es _das autQridades admm.rska-
t ivas da Uniiío. . 

§ 1!i,. A Fazenda Nacional lerá <lireito regressivo conlra 
Q iunccionario publico para haver as custas que pagar. i> . 

O decrcf.o _n. 2. !J45, de g de janeiro de i M5 esí:atuc: 
Art. 2.º Sempi•e que a União for condemnada por sen

tença judiciaria a pagamentos resultantes de les~.s de direi.• 
tos ín<livid:oaes, o .Minist,ro da Fazenda, na mesma occasião 
em q,ue ordenar o P%"1lmcnto. · cll'viat'á O: autotidade compe
tente os papeis respectivos,. afim <le ser proposta .pelo rc
:Preseut:mle da Fazenda Nacional nccii.o· reg-rcssiva coutra a 
au~oriuade que de~ causa :á .condemnaçã9. . . _ 

§ Lº Incorrerao nas i~nm; elo crunc de pro:Yar·1ea<,;ao 
(Cod. Pen., art.. 2-0i') o '.\~i!listi·o que não fizer a rem\!sso. uos 
papeis ordenada neste artigo e o representante. r.la _Faz enda 
.quo, d-enl.I'o de 30 dias, não propuzcl'" a awão. respectiva, mo
dificado as~~m o a1·t. 13, § :14 da lei n. 221. de 20 ·d'e novem
ln·o de -i&lL 

§ 2.º A accão cl'Íminal nos casos do paragrapho antet'i'or 
· póde ser iniciada mediante. repre!;p,ntacão de- qualquer ci

dadão.> 
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As disposições transcriptas vigoram ha perto de seis 
annos ou ha perto .de seis anrios se ácliam na colleccão de 
leis:, á espera. do 1frimeiro ensaío. A eompetencia é do Mi
nisterio da Fazenda e não. {la Camara ou do Senado ... 

Ainda ha poucos düís - a 2G de novcmhro findo - o 
Sr: ])residente da Reimbiica sanccionou o decreto n. 4.19-1: 

«Art. Lº Fica o Presidenf:P. da Rnpnblica nuLorizado .-.. 
abrir, PP.lo· ôfcinisterio da Fazenda. o credito especial de 
25 :627·$997. i1ara pagamento ao Sr. Francisco de Azevcflo 
Soares .de Campos e Castro e sua rrrnlhcr, em virLudc de sett
f:ença judiciaria. 

ArL 2-." O M:inisterio da Fa7.euda providenciará na l'vr
ma do disposto no art. 2• do decreto n. 2. 9'45, de 9 de janei
ro ;de ·1915, a:firn de ser proposta acr;ão regressiva con~ra. a 
autoridade que deu causa á condcmnação .da União.» 

, O Congresso ha de reproduzir de autorização em auto!'i
zação de credito. de hypothcse em hypothese. os trechos da 
lei de 1894, os artigos do decreto ele 1915 O'U: do decreto de 
1920? 

Diante das razões ex.postas. a Commissão de Finanças. 
rendendo á louvavel e honesta iritenção do illustre Sr. Aln,ro 
Baptista o mr.recedissimo apreç.o, declara, com Q ma.ior srn
timentíl, não lbe parecer ntil ou nece;:;;:;ario aconselhar á C:a-
mara a accnitação de sua emenda. _ 

Sala da .commissão. 7 de dezembro de 1920. - H'o(t!ur
zm• Pe1·eiro. Relator. - O.~ca.r Soares. - Pru:heco J!r:nd~s. 
~ Octavio Hoclw. - Celsn Bayma. · ~ Sou:,n, Ca.çt?·o. - Smn
'J'Jo.fr; CM'í'êo. - Carlos ftfíl.7:fmllfanr;. - Octrn;fo ~fo.nr1n1JC'irH. 

EMENDA AO PROJEC'TO N. 579, DE 1920 

. (3• discussão) 

Art. 1. • Depois da palavra Acre, accr~;;cente-se: r. re
sponsabilizada a autoridade _qur o demi ltiu. 

Sala das sr.ssões. rn de. nowmbro de 1920. - AlParo 
Bapti.~ta. 

PROJF.C'f'(} N. 5ill'. DF: rn:w 

, O Congresso Nacional de~reta: 
J\rr.. ·1.• Fica o Presincntc rla nr.pub1ica autorizado a 

ah rir. pP.lo :\Iinister io da Fa1.1,nda. o credito esper.ial il~ . 
61: t %~2-U3. dt>sf.inado :i.o pag-amento. mn virtude de sentem.:.::. 
Judici::trin. do bncharel Joã.o -Adn!p hn IIIemoria. dP.m~tt:ido íl
Jegalmentc, a 22 de ·dezembro de HHO, lio cargo <lc JUJZ pPe
paradot· ela comarca do Alto Acre. . 

ArL ~." Revogam-se as disposicrõe;; em contrario .. 
Sala das Commissões. 5'.de novBmbro de 1920. - Carlos 

ae Campos, Presidente. .:__ Baltha:.GJ' Pe1'efra, Relator. -



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 00:27 +Página 26 de 54 

902 .'\NNAES DA GAMARA: 

:Oun.r Soa.1•es. - Cúicfnato Bí'ana. ~ A. Cai•los. ~ Ca"l'los Ma.
xirniliano. - Celso Bayma. - Ramfro BM(Ja. - Pacheto 
'/Jfendes. - Sampaw CO'l·rêa. ,...._,Ootavio Manuapeira, 

N. 596 A - i92·0 

;-1 õre o credito especiál de .f :000.S, para pagamento a He1·me-; 
Undo Pereira dos Santos; com parecer da Commissão de 
Finança.s sobre as emend.as offerecidas en.1 8ª aiscusscí.o 

E' -a Con'imissão <le Fínauças de parecer·. seja approvada. 
3. emenda n. 1, ao projecto n. 5B6. ce 1920, autorizando ·o 
Poder E~ecutivo a abrir o credito de· tres contos de réis, para 
pagamento de n.itidas de custo aos De1mtados Geminiano de 
Lyra Castro, João Nogueira Penido e Sérgio Ulrich de Oli
veira, por ser de direito tal pagamento e se achar. esgotada.. 
a dotaçãó do. orçamento vigente, destinada a es!:e fim. 

Sal'a da,s Col'l')missões, 7 de dezembro de 1920.- Pacheco 
ltl~ndes, Presidente interino. - Sou:t:a Cast1·0, Relator. - Cel-c;o 
Bayma. - Oscar Soares. - Octai1io Rocha. - Carlos Ma:xi
miliano. - losino de A.raztjo. - Octavfo · Mangabeii·a.. -
Sampaio. Corrêa. 

Sobre a emenda n . 2, ao proj ecto n. 596, de 1920, entende 
a - Commissão· de Fiiianças,- para que não seja retardada a 
marcha do projecto, se.ia a referida. emenc!a d~stacada. em 
project?, eiU seP.arado. 

Sala da-s Commissões, 7 de dezembro de 19~0. - .Paclter:o 
Mendes. Presidente interino. _;. Sou:a Castro, RelaLor. -
Oscm· Soares. - Sam.paio· Col'1'Ga .. '-- Josino de Amu.jo, ven
cido. - Carlos .'11.nximiliamo. - Octani~ Jfanaabeira. 

EME;NDAS AO PROJEC.TO N. 596. DE 10.20 

( 2• discussão.} 

N. 1 
Accrescenle-sç: 
Art.. Fica o P.resic!ente da Republica igualmen~e au-

torizado a abrir o credito de 3: 000$. pa1·n. -pagamenlo d~ 
ajudas <le custo que .çompetem aos Deputa-dos Geminiano <le 
Lyra Castro, JoáD Nogueira Penido e Sergio Ulri~h · rle Oli-_ 
veira. 

~fala. d~s sessões, 30 de J10:Ve:p:tbro qe ~ 920, - Octacilia 
. t<',e· 4~buquerque. · 
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N. 2 

Paragrapho · u:nico. Fíca igualmente autorizado o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministerio da Viar.ão o credito es·
JlBCial de <iOO: 000$, para pagamento do preç'o arbitrado do 
predio da Associa,ção Commercial da Bahia, expropriaào em 
virtude das obras realizadas no porto de Belém, de accürdo 
com a minuta de escríptura ajustada e appr,(lvada. pelo re-
spectivo Ministro em 1913. · 

Sala da.; sessões, 30 dé novembro de 1920. - Pit•cs de 
Carvalho. - Leão VeUoso. - Octavio !Jfangabeira. - João 
Mangabeirà . . 

Pno.rnmo N. 590, DE 1920 

O Congres!:'o Nacional decre~:i.: 
ArL. f. º Fica o Poder Executivo aut.orizaco a abrir, pelo 

M:inistedo da Guerra, o Cl'edito especial -Oe 1 :000$, para oc
correr ao pagamento ao ex-primeiro sargento do E:xer0i to na
ciona.l Uermelindo Pereira dos Santos, do quantitati,10 de que 
trata o art. 10, da lei n. 2 . 556, <le 26 de .setembro d·e 1SH .· 

Art. 2. º Revogam-se as disposições em i:::ontrario. 
Sala das Commissões, ·f6 de novem.bro rll!t Hl20. - Carlos 

de Campos, Presicente . - Souza Castro, Relator. - Oscar 
Soares. - Celso Bayma. - Ramiro Braga. - Carlos Mfl.Xi
milíano. - Alberto iJf(!j'anhão . - Octa:vio Rocha. - Pacheco 
Mendes. :- Antonio Carlos. - Josino de A?•atifo. - Sam.paio 
Corréa. 

N. G05 A ~ 1920 

Tm•na Ób~·igrttm•ia a o.tNwar,iJ.o rios ri.avifJ.<; nos ccfos dr! ~w1·to~ 
bt•asilefros; C(}Tfl. 7Ja 1•et:P.}' da, Com.miss<IO de F'itw11~ns. fa
·vorc.-vel á rnimefra pm•te der emenclrJ. e co.r,lra1'il.I il se
(JMWla pari<!, e cm.encfcts da me.~ma Com.missão 

Ao 'Projecto n. 605, de 1920, e mustre Deputado Sr.· 
A !varo Baptista, apresentou uma cmon c!a, corrigindo um erro 
<le r·edacção na sua primeiro. parte e modificando. a ta;ta. na. 
segunda parte. 

Quanto á primeira parte. nada á Commissão tem a oppor. 
. Na segunda parte o digno representante do flio Grande do 

Sul visou com a.lto interesse patriotiCo, facilitar o transporte 
de mercadorias baideadâs f4ra do cães, permitf.indo essa. bal-
<!eação. sem o pagamento d'aS taxas . · . 

Não é possivel, ·porém, attender a sua suggestão desde Já, 
·porque 'á essa taxa indi$pensavel ao custefo dos ~crviços e 
conservação <l:ispendios~ d:ls obras cj_e portos . 
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'.A: adopçãa da emenda acarretaria diminuição sensive1 da 
renda dos .portos!. pois, as embarcações _prefeririam, sob qual
quer pretex.to, nao atracar, ··carregando ou descarregando 1'óra 
do cáes, afiro de fugir ao pagamento da tax:i de utilí.iacão do 
mesmo. · . · · 

A Commissão de Finanças é, polis, favoravel, a primeira 
]larte .;Ja. emenda (art. 1º) e contraria· á Si::!"".Unda parte Car~ 
tig() 2°) - .· . -

Aproveita a opportunidade para suggerir para cordgii: o 
;projecto, -suggerindo por sua ver. as seg~int~s emendas: 

.RMENDA N. '.i 

. Ao § 1º, 4o art. 5~, accreseentc-se, depois c1a.s pala·vr!J.s 
r:b?'a? congeneTes : ~ou para recebimento das mercadorias nos 
armazens e dep9sitos respectivos>. 

EMENDA N. 2 
,_ 
' 

'.Ao art. 2.~ Onde se diz Conse;·1 .. ação, idiga-se dMaagem.. 

Art. 2~" Retire-se as pahwras de n~vio a navio. 
Art. 5." Substituam-se as pa1a1'.ras finae!\ do u. t ·- de 

alfandega ou de fiscalização rlo porto - p,•la=' seguintes 
do Governo. 

Art. 7 .º Accrescentc-se - depois cJns pa.lnvr:i." 1:llr'(Ja. r. 
·tles,carga, as seguiintes: ~cúcs». 

Sala <la Commissão d.e Finanr,as. 7 de dw:í'mbro de 1920 . 
._ Pacheco ~Mendes, P~csidenLc inLerino. - Octarfo Jlrp;/t(1, 
Relator. - Oscar Soares. - Cm·los Ma:cimítio.-ni~. - J.;sino 

. de AranjQ. - Octaiiio Mart{1a1Jeiro. - Celso 15•111m..:1. - Sa~n
paio Corrêa. · 

EMENDA AO PROJ"ECTO N. 605, DF. 1920 

( 3• discussão) 

Art. 1° - Em vez de: Salvo o caso das mercadorias na
cíonaos, àiga-se: ctSalvo o caso dfl mercadorias nacíonaes ou 
nacionalizadas~. 

Art. 2º - SUpprima-se esLa parte: «e mediante o unico 
pagamento da taxa de um real por kilo para a conservação do 
porto, paga pelo navio>. · 

Sala das sessões, 26 de novembro de 1920. - Alvaro Ra
titista. 
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SESSÃO E?.i 8 DE DF.7.Eê\1"Bll() DE 1920 

PROJEC..TO N. 605, DP. 1920 

O Congresso Nacional decreta: 

90!) 

Art. 1. º Nos portos providos de installaeões modernas de 
cáes, molhes, 9bras congeneres, serviços de dragagem e outros . 
r.ecessarios ao trafego dos navios, executados por concessão 
nos termos da lei n . L 746, de 13 de outubro de 1869, ou· por 
contracto ou administraçã(l, nos termos dos decretos ns. ~L859, 
de S de .iunho de 1903, e 6. 3GS, de ·14 de fevereiro de 1.907, 
ê obrigatoria a atracação dos navios aos cáes ou obras con .• 
generes para · embarque· e desembarque de mercadorias e pas
sageiros, pa.ra. ou de outros portos. Salvo ô c3SO das merca
dorias nacionaes em transitó, nenhuma outra, seja qual for a 
sua especíe Qn natureza, podr:rá ser embarcada ou desembar
cada sem passar peto cáes ou obras congeneres e complemen
tares, sujeita sempre ao pagamento das ta:x~s respectivas. 

Al'.'t. 2 . º As m ercadorias em transito de porto .nacional 
'para porto· nacional poderão ser transbordadas dircctamente 
de navio u navio fóra do cáes .. ~ medíame o unico pagamento 
da tn-xa ·de um real por kilo, para <!onser vacão do porto, paga 
pelo navio . · 

Art. · ~. º Qualquer mercadoria desembarcada no eáes e 
r.ovamente nelle embarcada sem ter f.ido sahida das insfalla- ' 
~ões do porto pagará as ~"'Cas correspondentes a uma só da
quellas operações de embarque· ou desembarque. 

Art. '1. º-As disposüjões do artigo anterior applicam-se 
C!uer ás mercadorias em transito de um porto para outro, na
cional ou estrangeiro, quer ás mercadorias recebidas por mal' 
de procedencia <lo proprio porto e destinadas a- outro porto oa 
vice-versa. 
· Art. 5°. A obrigatoriedade de atracação soffrerá as se-
gu intes excepções: 

1 º, quando não houver -espaço disponivel para os navios 
\junto ao eáes; molhes. ou obras congeneres, a juizo da alfan
dega e Fisca.lizacno do Porf.o; 

2º, quando não houver nos canaes de aceesso ao-porto -Ou 
;Junto ao cács, molhes ou obras congeneres, a profundidade ".le 
ngua necessar\a. para o ;-espect.ivo calado do navio; 

3º, qUando a atracação estiver suspensa por ordem do Go
verno, devído (1 epidemia, guerra. ou outra causa de- força 
maior; . -

4", quando não houver no porto acoommodação adequada 
para as mercadorias a desembarcar ou embarcar. · 

· Ar!.. 6. u As embarcacões -dr. serviço. intemo do proprio 
por to· ou dos portos do l~ttoral do mesmo Estado, inclusive o~ 
1'luviaes internos, conduzindo mercadorias de producção local 
Oll já incorporadas ao resp~Uvo consumo, poderão effectuar 
as operações de carga e descarga em qualquer ponti;> f?ra da 
iona em ·que fo1'em e:.tecµtados os melhoramentos md1cados, 
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estando nesses casos isenfas de qualquer pãgamento das taxas 
<le porto·. 

Art. 7... O Governo expedirá as necessarias instrucções 
relaUvas á exect1.ção da presente lei, providenciando (!e modo 
que os servicos de carga e descarga dos navios possam ser: 
feitos, como e:x:traordinarios, a qualquer hora da noite, ou nos 
domingos e dias feriados, mediante prévia requisição dos ih ... 
teressados, cabendo então ao navio o pagame~to supplementar 
das despezas extraordinarias que serão . fixadas, de aceôrdo 
com o que tenha de ser effectivamente despendido a maior em 
taes casos. 

·. Art. S. º O. Governo poderá entrar em accôrdo com M 
actuaes companhias contrnct.antes de exploração de port.og no 
sentido de upplic:i.r aos seus contractos as disposições da pre
sente Jei. 

Art. g. º Revogam-se ::is . disposições em contr::rrio . 
Sala das Commis~es, 19 de novembro de 1920 . - Carlos 

tle Campos, Presidente. - OctmJfo Roeha, Relator. - Josino 
de An.w.jo, com restr1ccões. - Sou::o. Ca,stro. - AlbeJ>to J,fa .... 
ranhú.o. - Antonio Ca1·Zos .. - Paq_heco Mendes . , ...... : Carlos 
Ma.ximiliano. 

N. G35 A - Hl20 

Cf.lncede iseri.r;ão de dh'eitos 1fa ern:pi·ezd:s âe 1iiação qzte 'in.çí.O.l-i 
forem a serviço dr: ti·ac~ão electrica; com _ 2)arec8'1' ~ 
Commissii.o de Finrmr;'as soln·e as emendas off erecida.ç em 
2'" tliScussuo .: 

~o projecto n. 635,. de 192t>, da Commissão <l-e Finanças • 
.que concede isenção de 1Hreitos de importação e de expedien
te ás 1>.mprezas de viação ferrea que insta.llarem o serviço de 
tracção electrica , foram apresentadas duas emendas. 

A prjjneira .. formulada pelo Sr. Deputr,do .Paulo de Fron .. 
tio, manda r eduzir ao -dobro do valor do d_ireito a multa de 
oue trata o art. 5°. A Comn~issão acccita-a emenda. 
· A segunda, que traz as a ssigr?ataras dos Srs. Heitor de 
Souza, Manoel Monjardim e Antonio Aguirre. manda isenlan 
co imposte sobre divídendos as sociedades :monymas ciJtfsti
tuidas-com garantia de jmos das· municipalidades para a exe,. 
euç.ão de servi~os publicas de interesse local, (illuminai,;.ã.o, 
aba5tecir.cento d'agua, viaçi'io, etc . ) . · . 

. A Commissão só póde acceitar a. emenda para propo~ 
que eila seja destacada," afim de constiLuil' projecto especial, 
por isso que o assumpto de rjue trafa n.ão se contéín rigo-
l'Osamente na materia eo projecto. · 

A Commissão reserva'."'se o direito de estudar a emenda 
em outra pl-Íase da discussãp. ,· . 

Sala: das C'ômmissões, 7 de dezembro <ie 1920. -
SamP.aio Cowêa, Relator. Pacheco Mendés .. ,......., Oscat' Soa-. 
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?'N~. - nctrwio .~fonr1n.bnfr~r . - Carlog .~fa.T.fm.ilia110. -Octn.
ri<• noclia. - Ce lsli IJU!/)llfl, - J Mli11ú dr. A'1'(/ ·1.l)r1. 

(2" discussão) 

N. :l 

Ao art:. r.iº - Ondr diz «:'i •mnHa do triplo», clíga-i;e : <:"i~ 
multa <lo dobro. 

Paragrapho unieo - Sopprima-se. 

Rio, 1 de ·d€2~mbro de 1920. - Paul.o de F1•ontf.11. 

N. 2 

A~crescente..,se onde r.onvi~r; 
Al·t. Ficam js~nt.os <lo impo~t.o sobr~ <livitllmdos ns 

MCiedades anonymas consfüuiclas com garantia dl'l .inros <las 
municipalidades para a- exr.r.ui;.âo d1} ::;crviços :puhlicos, de in-. 
t.eresse local, !!orno sejam: illnmina()ã.o, ab agt.ccimeni.o <le agua 
s viação urbana. 

Sala das sessões, 1 de de~embro de 1 !l20. - He'i/01· lle 
Souza. - Manoel /l!cmjardfm,. - Anton·io Am1.frre . 

fã: 
PRoJEC'l'O N. 035. 01': 1920 

O COOgT"sso Nacional resolv<!: 
Ad.. · 1. v Ji:' n l'or1e1· 1~x.r.:rn .Li,·n nuln1·iz:vlo :l ('ü1w.0cfor 

isr)nÇff•J "" di1'l! il.us de~ imp.:irf.aç5n r! dl' .-:q1r.dieul.<'. :i:< c•m
p r ezas ou 1:ompnnhias t/,') vin~iif• fl!l·1·ea que quizf' 1·em ín:'\l.al• 
!:w o se1·v i1;0 de il l'<iec:ü•• elccl.rif'tt cm suas l inhns . pnt·:l o .c;e
;;u inl.r. material que haja ri« ser· iinpnt·La<fo do N;.f l':rn~ni r11: · 

J. locomotivas eleclrica.s; 
2, c!lrros motores electricos: 
3, apparelhamento electrico, principal e auxil iar, as 

sub-estaoõe$ transformadoras; 
~. material para as linhas de transmissão e de distribui

ção de energia electri<::i.. 
Art. 2. º A isenção de direitos de exportação e de expe

dit ... !le de que trata o art. iº s~á concedida poi-; decreto, 
referendado pelos Ministros da .Fazenda e .da Viação e Obras 
Publicas, devendo constar desse decreto a relação completa .do.s 
mat.eriaes a importar coro a isencão referí<ii, bem como a es .... 
pecifica.ção das quantidades de cada es.pecie ou natureza dos 
mesmos materiaes, :tudo de accôrdo com os planos e projectos 
que tenham sido préviamente submettidos ã approvaoão ou 
exame do Mlnisterio da Vi3r,,ão Fl Obras Publicas , 
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Art. 3. 0 As · emprezas ou companhias de viação que go- · 
sarem <los favore.s concedidos por esta lei, ficam obrigadas a 

1 -escripturar em livros especiaes, cujo rqodelo será. approvado 
pelo Miliiste,rio da Fazenda, a entrada e sahida e applicação 
dos materiaes importados com isenção de direitos e de expe-
dient.'!, na fórma dos artigos precedentes. · 

Art. 4." Semestralmente será verificada a applicaoão dos 
materiaes importados; por um:i commissão composta cc um 
engenheiro designado pelo Ministerio da Viação e de um 
~unccionario do Ministerio da. Fazenda. ' 

Art. 5.º Si for verificado que a empreza <>u companhia a 
que tiverem sido concedidos os favores de que trata esta lei, 

·haja. des.vfa.do 'Cio fim para cru.e. foram importados os niate
teriaes ben~ficiados com a isenção- <le direitos, ficará. a dita 
empreza ou· companhia sujeita á multa do triplo dos direitos 
correspondentes aos materiaes desviados, send<>-lhe, além 
disso, ;cassada a concessão de importar 'quaesquer materiaes 
com isenção de direitos· e de expediente. 

Paragra.phó unice·. A cada um dos dous memb-ros da 
commissão fiscal de · que trata o art. 4º, caberá um terço da 
multa. esta.bel edda no presenté artigo. · . 

Att. 6 . • As empreza..c; ou companhias que gosarem d ns 
favores desta lei , fieam obrigados ao pagamento das despezas 
de -transporte e das diarias a que tiverem direitn os mnmhros 
da. commissão fiscal constituída na f6rmn do ar.L IÍ.º, rcco
Jhendo a importanciea que attiniircm estas despezas ou ú 
lf.hesour~ria do Thesouro Nacional ou á 11ualque1· Delegn.dri.. 
Fiscal. · - . 

Art. 7. 0 Os favores concedidos por esta lei só' são applica
veis ao material necessario ao primeiro estabelecimento ou 
installa~ão do servie-0 ou tl'acção. electrica, não podendo ser 
estendiqos ao ma.teria\ de conserva~ão. . 

Art. S. º Revogam-se as disposições em contr~rio. 
Sala das Commíssões, 2G de novembro de Hl2íl. -: (Ã.1>-lns 

de Campos, Pr~sidenLe. - Sam7)1.1.fo Corré1J, Relator. - Oscfü' 
SoarP.s . - losino de Ara11jn. -·.A. Cw•los .- Cinr:ianto R1·<1(f(t. 
- Octa1Jio !llo.ngabeira. - Carlos Ma:timiLfrmn. Pru~ltl'.!r:n · 
ltff:ndr:s. - Sou:::rr. G<lstro. - Alberto Mm•flnhiio. 

N. 669 - 1920 

:A 7wr: n r.rcrlito cspcciril de 1 :825$, prwa. pa(ia.mr.nto de "rli.n._rin.( 
'1 He'l'melírulo Fc1'1'eira !Jima 

O Sr. President:n da Republica. cm mensagem de 23 cJe 
n-0vembro findo, "pede ao Congresso autorizac;ão para. sel· 
aberto o credito especial de 1 :825$, destinado ao pagamento 
de -dia-rias vencidas, durante o anno de t919, pe.lo escrivão . 
do ~extinc t.o 2• post'O fiscal do Alto Acre, Hermelindo Ferreira / 
Lima. 
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E ssas dia.rias não lhe íoram pagas, .po!'que h-ouve <Jmis
~ão na t,abella explica.Uva do orc-ameoto da .Fazenda daqm~lll! 
exercício, conforme asseveram as info.rmacões do Sr .. 1\fini;,:.
;ko, na exposição abaixo \.l'ans~t·ipt.a. 
·'· A Commissão de Finauc:.as entre<;a. ao v u(o da Cama:ra o 

~ct;'uinte proj ec.:l.o de lei: 
O · Congresso . Nacional decreta: 
~\.rL l . " k"'ica (• P1·~sidcn.l.e da Republica autoriza.do a 

abrir, pelo Minis((~rio da Fazenda, ó ore.dito especial de -t'éi:: 
1 :825$, crue -->e dest.ina. <w pagamento de diarias vencidas cm 
19f.9 por Hermelindo Ferreira Lima. escrivão do cxtiocto 2º 
posto fiscal do ·AlLo Acre. · 

Art . 2. º Revogam-se as disposições, e.m conLrario. 
Sala. das Gommissõcs. 7 de dezembro de 1920. - Pa

·cfteco Mendes. - Balthaw.i· Pereira, Relaf.pr. - Oscw· Soa'l'es. 
iJcto:vio Nangabe'ira. - Octavio Rocha. - Cel.so Bayma. -
'§ampaio Corrêa. - Carlos iJla.ximiiiano. 

~rnNS,\OS::~l , \ QUJ> si:: w,;1-'1~ni:; o P.\lU::Cl:;lt 

Srs. memb1'0S d'ú Congl'esso Nacionaf - Remettenao-vo.~ 
a inclusa exposição do Ministro da Fazenda, sobre a neccr;
~idade de um cre{lito especial de i :825$, para occorrer ao 
:i)agamento das diarias relativas ao exet·cicio d1~ 19·19 e que 
~ão devidas ao escL'ivão · do extinc:to 2º postô fiscal do AI Lo 
Acre, Hcrmelindo Fe-rreir::i J...ima, tenho a homa de vos so
licitar a. competente autorização para a abertura do alluctid ~1 
credito. 
· Rio d~ :Janeiro. 23 de novembro ele 1.920. !l9º da· Indepen .. 
aencia o 32• da füp'.Jblica. - Epitoâo Pessóa. 

" 
Exmo. ' St. Preôi<lenti: d:t Republica - Hnrmelindo FcL·~ 

rcii-a Lima. escrivão do c.:\l.incto 2º posto riscai cio .<\!Ln. Acre. 
foi Gom:c.Vado na qualidad~ cte addi<Jo por cffcito da lei nu
mero 3. OBD, de G de janeiro d0 19'16. 

Até 3·i de dezembro de HHS re>cchcn ai( liiurias corrc
sriondcnLes áquclla.s fUDC(.'ÜCS ,iunl.antentc com Oi\ vcncimcnt.o~ 
de seu cargo. 

No a.m~o passado, por4m. não as 1·ccebcu, pelo facto rJa 
labella oxplicaLiva do orr:amento da Fazenda haver omitW1o 
a .respectiva consignação. . 
. O Thesouro Nacional · tnm cntcndidt> sr.mprr• .. que. é obri-

. .gatorio o abono dessas diarias, ql?-anto mais quando po.r àc-: 
oreto de 26 de ma:rco Õô anno fmdo, sob n, 13.6.16. foram. 
jncorporadas aos vencimentos dos funccionarios daque!la 
:classe. . 

O seu direito é, portant.o, incontcstavel, só não tendo 
sido s'atisfeito de prompto o respectivo pagamento, Justa
';rnente porque faltava a necessaria. dotação orçamen~aria. 

·-,., 
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E, ncslas Cóffdíções, a providencia a toma:r no presente 
seda a abertura de um credito especial, a qual, porém, <le-

'pends de prévia. .auliorizMão legislativa. · 
Peço,· assim, a V.- Ex: se djgne obter essa autorízaçãu. 

para o fim de serem pagas ao funccionario em questão as 
diarías r..elaLivas ao exerc1cio de : 1919, :na importancia total~.'· 
de 1 : 825$000. · 

Rio de Janeiro, 23 de novembro cte i920. - 1Iom.cro 
Baptista. 

X. 670...:... 1920 

d.ln-e o creditô de 41:893$.f.Q.,':J, parct paaamc11io ci Felisberto 
Brrznl . . 

--'O Sr. Presidente da fiepublica, em men:sagem dei 23' de 
novembro ultimo, pedé ao Congl~esso autori1.ação para abrir, 
pelo .l\!inisterio <la Fazenda, o credito especial de 47 :893$443, 
afim de oc1:-0r1rer ao pagarr,·r.rito, á vista de senLença judicia
ria, de Felísberto Brant. dispensado illegalmenLe do posto 
<ie 2º tenente pica-dor d0 Exercito por adito do Minislerio da 
Guerra. portaria de C de de:cembro de 1910. 

Aquella importancia· abrapge o periodo de dezembro de 
1910 a maio de 192(.; e na$ sóas addioões já ·se acham feitos 
os <.lesoo.ntos ae· 1:H08,- ·de mensaqidadM- do · IIiontepio; 
519$2rí0, d1.> .sello da patente -e< i :847$647, de impostos sobre 
vec.cimentos. A acção correu os t ramites Tegulare·s; houve 
embargos e . o Supremo Tribunal Federal deu- lhe ganho de
finfüvo de causa. A carlu precatoria da ta Vara do ,Disht'icLo 
Fed·erul menciona Que os inl~esses <hl Faze'nda l.iv<wam a 
defesa dos r ecursos lei;aes. A~ cont.a:s foram examinada:; na 
D1rectoria da Dcspe2a Public3. do ThesouI'o - · 

A Çommis~ão de Finanças ealrc~ ao vow da Camara o 
seguinte. projecto de lel: 

O L.:ongresso Nacional úc(}rol.a: 

ArL ·Lº Fica o Prc~iden l.e dtt Rcpultlic n. atil.1JL'izn·du :.1. 
abl'iJ•, pelo Mínislc'rio da ~·azenda, o credito cspccia! cll) 
4.1 :~HJ3itô·i13, afirn : d e occorrcr ao pa;;aniculo, ú vi:-;t.a do !) r~ll 
tcn<;a. ju-:liciaria, uos venc irw:~nd'os Jc Fc!i:-;br.du Brnnt. llíli
peusad~>. em portaria do J\lini stl)rin d<1 Guer~m. rln G de rle
zr.mbro de HJiO, do posLLl de 2º Lm1cnLo rilcadot• cio Es.enüo. 
Os impostos e conlribui1;õcs devidas forain 1fo::;conLados HU8 
aulos. 

Afl:. 2.º fü::vo.gam-~e at; cl;i:;1posi1.:i<Jr:~ enr i.:011t.ra:l'iO . . -
Pachc~·o Mendes • .Prcside11te interirin. - B11llh1.1.zor Per1:1.ro, 
Relator. _:__ Oscai· Soares. - Octa't!iO Rocha. - Celso Bay111,!.
Souz<i C~t, 1). -: Car:los Maximiliano. - Octavfo Manyabeira. 
,..... $_ampo.io GuM'ia. -
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Mlli'iSAGE::.'.I A QUE SE P.EPEP,E O P.\RECE!l• 

STs. l\fembros do Congi·c~so Nacíonal - Remcttendo-vos 
a. ineiusa cxposi!:.iio do l\Hni::;tro da Fazenda, ·sobre a necessi
dade dll um credi[o cspecín1 de "17: S9:)$!i-13, Dara occorrei· 
ao pagamento do que é devido a Felisberto Bmnt., em virtud'c 
de sentença judiciaria. tenho u ilon,ra tle vos solicitar a oom
peknte autorizacão para a abcl'tura do alludido credito. · 

fi.io de Janeiro, 23 de novembn·o de 1.920, gg• da Inde
pendencia e 32º da Republica. - Epitaci.Q Pessôa. 

E:xmo. Sr.· P.res!dcnLe da Republica ..:.... Por carla· prcca
tol'ia de J6 de outub:ro findo, o juiz focleral da i • Vara do 
Dislricto Fedc:ral i·equi'sitou do l\1ini10terio da Fazenda, o pa
gamento eia impor'l.airnia de !i7 :8938.03, em ravor de Felis
berto Brant. 

O dircilo a esse p::i.gari:;cnto foi-lhe ;cconhccido na. acção 
que propoz, junlamcntc com oulrns, GOnLra a -Unifw, pelo mo
iivo do Lerem sido dispensados, illlcsalrncnLc, du posto de 
.:?." lc:ncule picado~· do Bxcrcito. · 

A re! e;•i<fa aci;ão correu os lramites le;;acs, Lendo o re
prc:"cnlanic da Fazenda ~e c'Sfol'r:ado n0 sentido de cvi·l·ar a 
~ma. condcmna<'iio. 

A ea.rta JJi·ecalryi:ia. afinal expedida está rcvesticla das ne
ccssarias formalidade:>, de sorlc _ r1uc se impõe o seu cumpri
mcnf.I). 

E, nef;ta:; condiçõc·~, rn.'io com;i~nnudo o· orçamento verba 
ª'.lcqmv:!a pOL' onde pos.sa. c0ncit· de:spcza de Jal naLurcza, faz
~e mis~::t· ·a abcrluru. 1.k· um credito cspccia l para at~çndcr ao 
11:.1g-a.nien lo. 

Ti·::iln-i,:r, po1·1:ii 1
1 

d1~ 1n·uvitleucia que depende de· prévia 
:i.ul1n·ümr;u.•J k~islaLh:a t!, por isso, pcr:o a V. Ex: se {.l'ig.ne de 
JH'Unl•n'l'l' ;i i·cspcd.h·a c[Jncc::;são. 

Rio de Janeiro, ~::J de novcmlH'O de 1920. - Honw1·0 Ba
iHi.~Ur. 

?\. Gi 1 -- 1U20 

,ilJ1·e 11 i:í•i:tl1lu c.~pr:r:iul lle ;;o ;27:!$.927, iHl/'U 1waomeittu a B.o-
11woldo de Su11:.r1 Jft:llu 

O Sr. J>rc:;ídcnlr~ da Itcpublica, em mensagem_ de 25 de 
novcmbt'O findo. pediu ao Congresso aulorizai:;ão para. abri~ 
o credito especial de 50':272$027, destinado ao pagamcnt.o, a 
vista de s~ntcnça ,jw:liciaria dn uH1ima instancia, <lc Romualdo 
de t.-;ouza .\l.cllo. cst:rivão ij;i 1~oue~loria de .Jaholicabal, São 
Paulo, dcrnií.Lido sem e.<1.u:;a a 15 de maio de l!H2, vortando ao 
cxcrcü:.io do emprego a :fü de setembro ·do HJ19. A ac'Jão .vro
r:.o:::ta no. Juizo da :!. • Vara <lo Districto Federal, a 8 de Julho 
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de 1915. l~rn}!nou com o acórdão 'de ·31 de janeiro de 1917, 
que o Supremo Tribunal manteve depoi:; da recusa de em
bargos. O repre:;entante dos interesses da Fazenda empregoµ 
no decurso da acção tudos. os meios legaés de defesa. As con
ta~, segundo as ·verificações da Directoria da Despeza do Thc
.souro, estão certas, tendo sido feito nos autos o desconto .das 
despezas de expediente da collectoria e dos impostos sobre 
v encimentos. 

A Commissão de Fina11Ças entrega ao voto da 'Gamara est.e 
projeclo de lei: 

O Congresso Nacional decreta: 

ArL Lº Fica o Presidente da R0publíca autorizado a Cl.b r ir, 
p elo l\fini:;Lerio da Fazenda, o credito cspecfal de 50 :272$927, 
afim d~ serem pagos. em virtude de senteni;a judicial."ia de 
ultima instanc.ia, os vencimentos de Romualdo <lc Souza l\tiell(), 
escrivão da colleclorfa de .Ja.boíicabal, S .. Paulo, de 15 de. março 
de 19i2 a 30 de setembro de mm. período em quo esteve 
afastado do seu emprego, <lo· qual rnra demittido sem causa. 
Nos autos houve o desconto do imposto de vencimentos e das 
despezas de ~:'l:pcdíenle da collectoria . 

. A~·L.. 2.º Revor;am-sc as disposioõe:; em contrarío. 
Sala rJas Commissõcs .. 7 à?. dr:r.embro de 1920. - P. I., 

Pacheco Jlendes. - Baltlw.zar- Pereira, Relator. - Oscar Soa
':es . - Oclm;io Roclta. - Celso Baymn.. - Souza C<U1t1'0 . -
~ampaw Vorréa . Carlos· Maa:imitiano. - Octa:vi.o Man--
uabeira. ~ · 

Ministerio da Faienda - N. Si - Em 30 de novembro 
<l·e 1.920. 

l!:xmo. Sr. t • SecreLario da Camara dos Debutados ~ 
'l'cnho· a honra de transmittir a V . Ex., para oi; d-evidos 
1'ins, a mensagem do E.xmo. Sr. Presidente d~ Republi~a, so
licitando autorizacão para aberLura do credito especial d~ 
50 :272$927, para pagamento do que ~ devido a Romualdo dle 
Souza l'ilello, cm virLudc <lc scntcn,;a judiciaria. 

Reitero a V. Ex. os proLestos de .min'ha eleva<la esLima 
e distineta considerarj.í.o. _.:. Homero Baptista .. 

Srs. membros do Congresso NaciOnal - Remettenóo-vos 
a inclusa. exposição do Ministro da Fazenda sobre a necessi
dade <le um credito· especial de 50 :272$927, para ·oecorrcr a(I 
pagamento do que é devido a Romualào ·de Souza l\fello, em 
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·virtude de sentença judiciaria, tenho a honra <le vo~ solicitar 
a competente aulorizar;.ão para a abertura do alludido credito. 

· Rio_ de Janeil'o, 25 de novembro de 1020, 9\:tº da Inde
.pcndencm· e 32° da 'Republica. - Ep~tacio Pessôa. 

Exmo. S1·. Presidente da Rep.ublica - Romualdo de 
Sowm Melio intentou acção contra a .União para o fim de 
annullat· o acto que o exon erou, sem declar~ão àe motivo, 
do logar de escrivão àa Col!ecLoria Federal em Jaboticabal, 
no Estado de S. Paulo, e, assim, lhe serem asseguradas todas 
as vantagens inberentes â efi'cctívidade do exercicio daquell.a.s 
funcções. 
. Logo em pl'imdra in:;Láncia, a acção Joi julgada proce
dente, ten<lo o Supremo Tribunal Federal, conforme sempre 
proc ede em Laes casos, confirmado a sentenca conáemnatoria 
á Fazenda, apezar do repro~entant.e . dessa haver usado de 
todos os recursos para a iivrar. 

O juiz federal da 1• Vara ào ·Dblricto Federal expediu, 
afinal, a Carta. Precatoria ue 4 do corrente, requisi tando ·o
pagamento du importancia cie 50 :272$927, correspondente ao 
liquidado em favor do exequente. 

A Carta Precatol'ia está revestida das necessarias fo rma
lidades, pelo que se imptJe o seu cumprimento. 

O pagamento, porém, só poderá ser satisfeito por meio 
4111> de um credito especial, porquanto o orçamento nã.) consigna 

-verba por onde possa correr. · 
· E, como essa providencia dependa de prévia autorização 

legislativa, :Peço a V. Ex. se digne de promover a sua con
cessão. 

Rio de Ja.nl!iro, 25 do no\'embro· de 192-0. - HomeJ·o. 
Baptista. 

:N. 672 - 1920 

A.ln·e o creditn 11svecfal de 4í:949$-14.1, para pa()amento a 
Dj aLma Ferreira 

O Sr. Presidente dn Republica. cm m.ensa.gem de 23 de 
novembro · ult.imo, pede ao Congre:so autorização para abrir, 
pelo l\Iiníslerio da I<azenda. o cr~di~o especial de 47_:94.9~24~. 
afim àe occorrer ao pagamento, a vista de sentença JU~1ciar1a 
de ult:ílna instancia, de Djalma Ferreira. dispensado 1llegal
ment8 do posto de 2º tenente picador do Exercito oor acto 
do Minist.erio da Guerra. portaria .de 6 de dezembro ·de iiHO. 
A<ruella importan0ia abranj e o período de dezembro d~ 19i0, 
a. maio de 192!01 e nas suas· addições, já se acham feito:; os 
descontos de 1 :1liOS, mensalidades do ·monte-pi9; 519$200,_ 
sellQ da patente e 1 .847$64.3, impost!o sobre vencimentos . .Ai 
aci;ãif'correu os tramites leg-des; houve embargos e o Supremo. 
Tribunal . Federal. no· accórdão de 31 de dezembro ode· 1919, 

Vol., XIII ~ . _,... 
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deu-Ih,~- t:ra.11ho <Jefinilivo de- cansa. A carla prccaloria <la 1" 
'Varu tlo Dislriclo Federal menciona que os interesses da Fa

- zendo. tiveram a possivcl defesa. As contas foram reconbect
d:is e..:actas pela dircr.toria dn dcspeza publica do 'fhcsouro . 

• \. Commissão dú Finança.s cn!ircga ao voto da Camara o 
s~~guinte projecto de lei: 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.• Fica o presidente da Republica autorizado a· 

abrir. pelo l\Iinistcrio da Fazenda, o credit.o especial de 
47 :H98313 afim de occorrcr no pagamento. á vista de scn
lenca judiciaria, de · D.ialma l~crreira. dispensado. em portaria 
do Minislerio da G'Uerra. de 13 de dezembro de 19i0. do posto 
<le 2" tenente picador <l-0 Exercito. Os impo;:;tos sobre vcnC'j
mentof.. as mensal idarlcs de monLe-pio e o sello da palcnlc 
foram descontados nos autos . 

·1\rL. 2_• nevo.:;mm-sc as disposições em contrario._ 
Sala da Commissão. 7 de deu.imbro de Hl20. - Pachr.r,o 

,1f cndes, Presidente intP.rino . -· Balthazar Pereira. Ri:-laf.or. -
Oscai• SMres - ·-- Qctnvic.• Man(labcira. - Cwlos Ma:rimilto.no. 
- Calso Bayma. --'- Or.tat'io Rocha. - Sam.paio Correia. -

MENS:\Gl!:M A QUE SF. flEFEtlE O l":\Rl".CER 

8r..::. ;'l.fomhro~ do Congre~so Nacional - Ttemcl.lcnclo-v()! 
9 inclusa expr>~içfio do Minisl.ro da J:'S11.,..nda. sobre a nccc~~i- ,·.iJ 
dade dei um ~rcf'lilo r~pl'lr.ial d11 47 :~M.!:1$343, para oceorr(lr no 
pagamento do rrufi 1\ clP.vido a Djalma I•crrci r:i. Nn ,.i 1·h1di:i 
óe scnlcm:a j ud iri:iria. t.enho a honra de vo:< solicitar a com
pe~ente autorizaçifo pal'a. a abertura do alludido crcdi lo. 

Rio de .Ja11eiro, 23 de 110\'Cmlwo de 19~0. 9!)• da Imlc
prmlencia e 3~º da l\epublica. - 1::1>itt1ciu I'cssôa. 

Exmo. Sr . . Presidente da Rcpubtir:a - Em farnt· rlP. 
nialma· Fl'1·r f"'irn. o .iui7. federal da 1.ª Vaira do Distrielo Fr
d~ral P:\'.pediu a 1•a1•f.a prccatoría ele 1G de oul-uhro, íinrln. 
r~Qnisifando elo '.\finisff\rio da Far.cncla. o pa;;àmcnto da im
porlaucia dl' .-jj' :O :í9~3 -S3. 

O direito a ~:;;;e pagame:nl<1 foi-lhC' reconhecido na ac·ç;i\o 
<iUC propôz. junliam1mt." com out.ro;;. •~ontra a União. pr.ln 
moliYo de 11'.'rem sido illeg-almenlc dispensados cio posto de 
:;!• [enente picador do E:\'.ercilo. 

A ac~ã.o ~orrcu todos o~ lramiLi?s le:;acs. lr.ndo n rcprf"'
Sf'.nlaute da Fa;mnda csgo1!:ulo todo::> os rccur:::os dn defesa 
em direito permit tidos. 

A carf.a prccatoria a<,ha .... sc revestida das ncccssaria:i 
formalidades. dl( sorte que se impõe o -seu cum_primcnto. 
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~la.:<. t;oniu o ~!ini~Li:rio e.la Fa:r.enda não esl.;i rh~vidamentc 
a~rl~Jri;r.ado a ot:L"Ort'('l' u dr.:>pczas oPiu-ncfa:; de sonLcnças ju
.Ju:nll'ia·~. o JH.tgamenl.o dPprecadn sómente podnrá ser 8atis
r~, 1!11 pol' mcin cfo um el'Cd1to <'-S!}ecfa.1 cu.ia abertura depende 
•.IP at\nuiescenda do Poder Lf~gislativo. 

J>~c_:o. pot'Lanlo. a Y. }~x. sn digne de promovL'l' a con-
. Cf'.~~"~ da respectiva aut.orizar:.ão. . 

Rio .dr~ .Janeiro, :?3 de novembro Llc rn::zo. - Ho-mci·o Ba
tilisto. 

ltetl.11eçãu t>oru di1w11~·.o;tÍ.o r.:·sp1:dul d11 enwnd.r1 opµ1·ur:odn e 
rfusloc•1d(I. du p1·0.fccto n. :1:11. dr• J .?20, quR z;ro1:idcnci.a. so
IH,~ rrs nome·~':ücs -i1w•:u rlircclores· e professares de esta

·IJdcr.iuumto::; 1lr:pr.:mlc11lcs do .l!itâslerio da /1.rwicultura, 
I mltu:f 1·ia e C11mm erci(1. · 

O Congt·cssu Nai;irnial rcsol\'r.: 

:\ri.. L" ,As 1wm1Jaçõ•~s para rlireeloi·c:; e profe::;:.mrcs, sal
,.º nroíçssores d~ prinwi!'a1; IeUrai', dos aprendizados e pa
tro11 afo,.; a~ricna.-: 1~ para. ili 1·el~!.on,.: d(~ r.slaçõcs de rnnnta e 
poslos r.oot.cehni cos do 2\.1iin istel'io ela A!ILicultura, reabrirão, 
;\ ('OTii ar da data. dc~la )<JÍ. SObl'r) il!Ch11ÍCOS nacionae:; diploma
tfoS pM· J~SJ:olas de Agricullura. Vel.Fwinaria;'na falta •fostes, 
s~r1'11 JHn·a l'::i:<:e~ cargo:.; nmtradadas pes:o;oas . idonem.s, por 
{lt"a1.u 115.0 maior de l.rc::; annos. 

A rl. :!." l!c\·r '&·um-se as (!i~pusii;ür~s em euntrnr io. 
~ala <lu!' Corntui~sü~·:-1. i r}l' rl <:zembro uc 1920. - Pacheco 

Jf,·111lr'.•. - ().wr11· .';oHres. - 1)1·f:i1•ir1 R11clw. -Cr.f:;u fJa.11m11. 
- Carlos Hn:rimil.inno. - Octri:rio Mnnaabcint. - Sampaio 
ConiJo. 

X. lli \ - l•!l:'O 

..l1Jpl'urn. o lmlmlo assiunvdu ··11lre 11 l/m.~il e q. fn!Jlo.lara, 
.-.1/11.,• rr c1·1~1,,;1io (/1· "11111 _G11111 wi.~.~ao 1/t: Po::; 

.\ Co11.~t i tu Í\.·~1J ui··a,,,::itli!üa. 1~i;I alwl1.•e1•11. d1~ llllld" obri
µ-a Lorio. o ar.l.Jilramcutci. eomo meio ele dirimit· as questões 
iu\.('rnaeionact:. tmduziu o pcns::uncnlo mais liberal do,;; povos 
mouemos, Llc eYitar a ca!amídadP da guerra, tribunal bar
bam r~ dcshumano. cm que'. abolido o <Jircilu, se erige a forca 
1•m juiz, negando-sé frc(juenli~rnente a justiça a quem a plei
teia com razão. e scmprr: saerificanclo-sc a terceiros, alheios 
ao plc-itu, iuc\'ilavclment.e nclle cn\·olvi'lios pela rêde de in
terc~:-;P..s ela cnmmm1•hão lmmaiHl. 

Fiel ao preceito da sua lei basica e á:s tradições nacionaes 
(Jue elle cxp1•irn<.>, foi sempre o Governo do Brasil :'.,Oli-cito 1_•m 
promover por todos os meios a seu alcance a mais estreita 
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c.ordJalídade com os. paizes, a que é ligado .pelos laços diplo:.. 
maticos ~ commerc1aes. · 

Tanto no Imperio como na Republica, só forçado por 
circumstancias inevitaveis, acceitou a lucta armada, e toda-s 
as vezes em que lhe foi dado intervir com a sua iniciativa. 
só se -pronunciou pelos meios pacíficos da medíacão e do ar.: 

. hitramento. São estes os precedentes, é esta a nossa historia. 
~áo seria preciso repetir a. acção do Brasil na guerra cispla
tina e na campanha do Paraguay e nos pleitos de arbitra
mento que a honra e a integridade naeíonal o envolveram. 
Tomando assento na conferencia de H.;i,ya, representado pelo 
maior dos seus filhos, advogou· as causas mais Iiberaes do 
progresso das nações, proclamando a igualda;cfe humana das 
suas soberania·s, sob. os princípios da fraternidade e da paz 
inviolavel. 

Foi, portanto, fiel a si mesmo e á sua ininterrupta tra
dição paolfista, o que prestou sempre o seu assentimento ás 
mais largas e generosas doutrinas polit.ic:ts, dos seus estadistas 
e pensadores, firmou em \Vashiugton e em Buenos Aires qs 
grandes tratados de arbitramento amplo, que virtualmente, 
impossibilitarão as guerras enlre as potencias signatarias. 

Foi animado pelo mesmo pensamento,· que nesta Capital 
firmou com a Inglaterra o tratado de 4 de abril de i919, ora 
sujeito~ ao e:x:amc desta Cornmissão, tratado que, como os de 
Washington e Buenos Aires,. obedece aos votos formulados em 
Haya. · 

Como já fo i firmemente recoohecido e accentuado "por 
esta Commissão, em p_arecer dado. á convenção. de aribitra
mento,. celebrada. em ·18 de junl1o de 1909, em pleno ' vigor, a. 
Inglaterra foi sempre ~ons.iderada um paiz amigo do Bra
sil, ao qual esteve, desàe os primeiros ~ias da Independencia, 
ligada pelos mais estreiLos laços da diplomacia, do commer-
cio e dos sentimentos Iiberaes. -

A convenção de 19il9, embor<t compreliencla a maioria dos 
casos de divergencia internacional. pertencentes ao fõro do 
arbitramento. todavia deixou de induir algumas materias 
que a psychologia dos povos 1·econhece como podendo .gerar 
dis!;ensões de ordem moral e consequente ruptura de relacões 
diplomaticas. E' para prevénir esses casos possiveis, que este, 
como os tratados ue W~hington e do A. B. C., sem alterar 
os anteriores de arbitramento, . que continuam em vigor, erêa 
uma Commissão Permanente. encarregada de examinar todas 
us otttras questões não incluídas nó juízo arbitral. 

:\ ln·ganizacão deiõsa 1:nmmi::são r, o processo que dc\·c se i· 
secuido não !ôm uma fúl'ma im·al'iaYcl. lía a de tB'ryan, das 
c,Jnvenrües Pacifista.~, segundo a qual, a. commissão é 51om
posta .d~ e1~entos nacionaes e estrangeiros, com séde varia
vel e prazo- de einco annos para o exercicio do mandato, que 
póde ser prorogado. 

A fórma. adoptada no trat.ado do A. B. C. fi:x:a a. séde da 
~ommissão em paiz estrangeiro, o Uruguay, e o ex:ercicio do_ 
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mandato é por tempo indefin-ido, salvo denuncia. ·ae uma das 
parf.es . 

O Tratado do Rio de .JanE>iro prescreve que a Commis
~ão st>.ia c_omposta da segúfole . maneira:· cada gl:>verno des
ignará . dois membros, sendo sómente um delles nacional do 
pair. qne o nome"ia, e o quinto será escolhido de commum 
accô rd\l ent r~ os <loi~ .;;1 n·N·no.~. um membro eslranhQ :is na
<:ionalid:vJes Já representadas na commi.ssão . • A sédP. ser:í de 
pr0fcrr.ncia no Jogar de mais commodidade ao estudo da com
miwão. (' o mandarlto llcsta :por cincC1 ann<>s. E' a fórma 
Brsan . 

'O,:: mesmo;;: motivo;;: r. fundamentos, que aconselharam a 
approYacão dos tra tados anteriores sobre o mesmo assumpto, 
!)rr.Yal1>cf?m ho.ie, com maior razão, ·para ser adoptado o im
·portant~ tratado com a Inglaterra. iiepois do tremendo cata
clysmo da guerra curopéa. cu.las graves consequencias soffre 
ainda o mundo inteiro. Si o influxo benefico a que obedece 

. est.P aelo da~ duas pGf.rncias ami~as penetrasse no ambiente, 
em que divergem tantoi'- oovos da terra. cada grupo de nações 
poderin conjurnr n repetição do grande flagello, facilitando a 
obra ·da Liga das ~aQÕe:;. ião frequentemente ameaçada de 
mnllõgro por dissençõi>s. 'IUe seriam impossíveis deante de 
eomprC1misSO$ solemnes cte paz, cnmo o~ que já ·Jigam todos 
•)S paizes da America. 

A Cominissão d~ Diplomacfa " Tratados. dando o seu 
frnnco apoio ao tratado clR ~ rle abril de !919, a que se r'efere 
a mensagem do Sr . .Presi'dentP. da R€\pnblica, é de parecer que 
?P.i:l. :-ipprovadn a !'eguinte 

PROPOSIÇÃO 

O Congressn ~nr..icm::il resoln: 
Ar!. 1.~ Fica approva.do o tratado assignado no Rio de 

.Tan ril'0 a 't cie ab1•il dr:> 1!H9, pelo Ministr o de Estado das 
Relacõe" Exteriores da. Republica dos E stados Unidos do 
Rra~il f' o Enviado Ext.raordinarío e Ministro. Plenipotenciar!o 
nn Bras il. de S. ?II. ·o Rei ria In~laterra, devidamente autor1-
zarl 11!>. pa1·a •> fim <la r1'•'ar:ií" r] ,, llmn Commis~ãn d_c Pa7. . 

.\d. ~ .~ Rcvogam-sf' n~ r:lisposicões em cont.ral"io. 
Saln rias Commisseíe)'. 7 de dezembro de 1920. - A.ugusto 

de Lim11. PresidenlP., interino, r r~lator. - ~lfattricio dP. La-
1··:1•tifl . - -- E!ltndo Coimb1·a . - · R1tnTfJtU': rfe Nrr.:areth. - Va.:: 
1lt- Jfe/70. - José .~faria. 

X. 675 - 1 !1:?0, 

.1 J>Jli'01:11 o Tl'rztarfrl ric E.?Jtradit;ii.n cPlnhrnrln.. n11 frr, o Rrllsil 
~ n -per1í. 

Em mensagem de 28 de m aio de i9i 9, foi submettido ao 
conbecimen,to e e:rnme da C:oP€:,'1'esso 'Nacional, o 'ffa~do ceª . 
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lebrado nesta Capital entl1'e o Brasil e o Perú, regulanco os 
casos de extradição de criminosos entre os dous paizes. 

A lei brasileira n. 2. H6, de 28 ce junho de 1911 já havia 
entre ;nós regulado a extradição de nacionaes e estrangeir-os, 
bem como o processo e julgamento do smesmos, quando, fóra 
do paiz, commetterem algum doo crimes riella mencionados. 

Já o Congresso se pronunciou favoravelmente sobre o 
Tratado de extradição entre o Brasil e o Uruguay, tornado 
vigente em 27 de dezembro de i 916. 

Os termos são, servatis se-rvandis, os mesmos do pre~mte 
Tratado, ·que, mantendo e:xacla observancia ás disposições da 
lei brasileira citada, está no caso de ser approvado pela' ca:.. 
mara dos Deputados . 

Nestes termos, a Commissão de Diplomacia e Tratados of-
ferece a seguinte proposi<jão : ~ 

· O CongresS-O Na.cionai resolve : 

Art. 1. • Fica approvado o Tratado :i.ssignado nesta Ca
pital, a 13 de fevereiro de 1919, pelo Ministro de Estado das 
Relações Exteriores do 1-'>rasil e pelo Enviado Exlraordinario 
e Ministto Plenipotenciarfo da Republica rio l)erú, devida
men~e aut-0ri:r.a<los. regulando a cxf-radi<;ão <.!e criminosos en
tre os dous paizes. 

Sala das Commis~ões, 7 fie dez.embro de 1920. - Au(Tusto 
de L'ima. Presi~ente int. f! Relator.-lltauricio de Lacerda. -
Va:: de Jlelln. - Estacio f:oimbra. - B1wrque d.e NaT.aretli . 

José Maria. 

O Sr. Presidente - Está finda a leitura do e:tpcdien to. 

O Sr. Ephigenio de Salles. ( · ) - Sr. Presidente, o as
sumpto qtH' riw f.l'a:r. ill' llf)\'O :í trihuna, ne!:'l 1' mornl'nf.(l, .i:'1 
foi, pro fi t'ÍP.nlrmentr•. n!i:i~. d<'batido lamh<'m pl'lo:; rnrn!'l 
amiiro:> " di:mo;; r.olll'J:a:;. Sn• . i\Jauririo de Lacerdn, Fr:mci!':cO 
·valladare" e ~ican<w · :;:.;n~(·imf' n t 1.1 . Quero l'(0fPrir- ir1(' h :;i(ua
ç:io <ln Amazonia. 

Limilnr-mP-~i. poi;:. :\ l0ilmn cJr um artigo fJUP. vr!m pn
l1li<'n<ln no 1-.: .~ tflrlo tfo Pm·rí. de' '.!O c.!I'.' nn\·rmbrn do tOl't'C'n lo 
rumo. da lnvrn. do illn"'trc $r. coronel -naymun.do )lontciro tla 
cn.~ lrt. viN•-dirr.ctor· dn !\J u.:;i:•u Cnmnwrdal do Pa1•:í. 

Como "'" trntn df' 11m clri~ mnb e11m11Pll'n!.r>:. i' i não do 
mrtifl c·nmprt<'nl,. d•' lor.lM M 1.1:>.pr.1•inli:ol.a,; 0 111 mnlrrin. .1Jt• r,:::-
1 u<lofl ,:ohl'P a hnrra<·h:1. ou~o sl)Jiril.nr n" att~m·üo ~a Cnmn1·a 

·pnrn n ((11" n l'<'!';fl•'if.o c~r.rc,·eu r.~si' no,;sri iflns trr 1·nmpn
t!·kio. 

«SI'T'CJA(:,\O O,\ A).TAZOXL\ 

Alg-nns vidc>nlrE; prNli::::::rram nr~tf' :mno a orcnrrrn<'b 
de esoossez mundial de borracha e vaticinaram como inevi-
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tavr•l a mel li ora d(' [lt'("c.;u:.-:. P uma a! La no an;1n rJLl.rante. 
l~;.:,;;a Yillrncia realizou p"J'ff'i 111 e ·mt 1·:-u·io. 

E1·3 hai'1•ada. rinr LlJll iadil. :<nht·P a t'XpC1·t ai iva da;; ruí
no~as eonsequcncia:> dn. doern~a Crown basta nas plantações -
Pncurlamcnlo da producção. ......::.. e por outro, sobre o au
gmento, mi AmeI'ica do ?forl<\ do consumo do precioso pro
ducto e entrada cto::; paizr:'; c~Pnl raPs da Europa na actividade 
manufactureira. 

Ora, longe df' L•t'riclilar· a industria d>'l. cultura da serin
gueira no Exlr;emo Oriente, ainda no anuo pas:;ado G7 com
panhia,.; d P pla11lacün a11g1l\l'il !n 1·a 111 :!: ·I . 83~. 701 ao ,;eu capi
lal e formaram- se 13 no•·as ~orn o capital de .f: 806. LOO. tendo 
Ml <:ompanhias distribuído dividendos, nriando ;de 10 ~ 
150 %. . 

Ern 1920. segurnio o Ruliber Ar1e, a producção mundial 
Je bo!'racba darú 311. UOü Loneladas, assim discriminadas: 

Planla<.;ões . . 
Jkasil .... 
Oulros paizcs 

Total .. 

. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ...... ~ . . 

S1m1mandn 11,; slor~ks çxistenlt':' n ,;Ob1·n agita em 
1:3 de dcz·embro de JDHl, leremos-para o "1.nno 
<lc HJ20 o seguinte lolal. ................. .. 

O consumo seria a::;sim distribuído: 

America do :X orle (Estados Unidos l' Canadú .... 
I nglti.t erra 1~ Franca . . . . .......••............ 

'J<"l]iÜO • . • • ••.••••.••..•••• ; •••••••••••••• : .• 
. .\llem:mha .. · . . . ............................ . 
II.alia . . . . . ...........................•..... 
Hollanda, Bclg-icll e Eseandiuasia . . . . ........ . 
~\ust 1·alia . , . . ............................. . 
Outros pn.b..rs ............................... . 

Total . · ............................... :. 
F.xcc~:>o de p1·odUi!Çiío snln-e o con~ttmo (•.m :~ 1 df! 

dezembro de J O:!O . . • , .... , ••••••..••••.• 

Tonelada;; 
:l.37.000 

33.000 
7.000 

:37i .000 

ü7.000 

!d.-'t. 000 

212.000 
H.000 

i.00-0 
í .000 
'J.000 
!l. 000 
·3 .0\)0 
~l.000 

~!51). ººº 
D-í .000 

H·~ .000 

Sendo áté fins dl• setcmhl'o eonher.ida •'l. exislencia d1~ 
Mo!·/:s d·~ 7:!.IHlfl t.orndadas não p:i.rrr" irnproY:tvf'I que at1\ u 
fim do anno se a,·olume um excessn d" 11roduec.ã.o 11e 100.000 
tonelada~. além das exíc;encia::: •ldq&C$ do consumo. 



câ'nara dos DepLLados - Impresso em 29/0612015 Cfl:27 ~ Página44 00 54 

~o ANNAEB PA CAMARA 

Representando na producção mundial de borracha as 
'plantações um enorme contingente de 377. 000 toneladas 
salta á evidencia que deste surplus resultou a baixa di.'ls co
tações, isto é, offerta muito superior á procura ou á eÀigen-
cia do consumo. ' • . _, 

Produzindo a Amazonia apenas cerca de 12.000 tonelaàas 
de borracha i'ina, por melhor que seja esta, nada póde in
Iluir sobre a cotação em face · dA. producção esmagadora das 
plant!lç.ões. Sobre esta, a producção brasileira alcança a pro
porção de 10 o/o, ao passo que a dR. fina (hard fine Pará) 
apenas vae a !t ·o/o. A principal associação de plantadores de 
borracha (The Rubber Gr ower's Association) fez tomar 1:.i. 
deliberação de reduzir de . 25 % a sua producção. Admittindo 
isto, teriamas uma diminuição de ô3. 0·01Ql toneladas na pro
ducção das plantações, o que darili para 1921 a seguinte es
timativa: 

Plantações . . . . .. . .... ... ... . .... .. ....... .. . 
Brasil ............... . .... . ............... . . 
Outros · paizes .. · . . ... . . .... . ... . ........ . .. . . 

Totai ...... . ........ . ..... . ........... . 
E:xcesso de producção em 31 de dezembro de 1920 

Total .. 

éonsumo provavel : 

America do Norte (Estados Cnidos e Canadá ) ... . 
Inglaterra . . . . .......... . ... .. ... .. ...... . 
~ . .. rança ...................... . ... . ..... . . . 
Allemanha . ·. . . . . . . . .. .. . . .. .... .. . . . .. .. l. 
Italia e Hollanda . . . . .. ... ..... . ... . ... . .. . . 
0utros paizes . . . . ...... . .... . ..... . ... . . . . . 

Ex('.es!!o de produccão em . H>21 . 

Toneladas 
274.000 
30.000 

6.000 

310.000 
94.()0 0 

404.000 

315 .000 
:;!6.000 
:32.000 

8.000 
1~ . Ol)O, 
ío.000 

394.000 . 

10.000. 
Tudo isto i:ão incita ú p1·edi('ão de umn alta possível no.s 

preços da borracha. e muito menos snlJ !'\ 1nflu enria <J p uma. 
valorização artificial. contrap•oducente. por isso que. na 
melhor das hypothe;;e:;, dp, seus e ffeito,.; puramente t:-ansi
tr)'rios, qual em •uma onda de ureia. mr:>Y(>f.i it;a. nada suhsi stiri::i. 
em que as5en tar. nem o tuturo dPsta industria, nem a prospe
r· idade desta opulenta região. 

· Lancem-se as base!'-i J)ara incremen lar e organizar a. nossa 
cs.pacídade de producção agricola. Do~cm-se os principaes 
c-entros de prod.:icc.ão e exportacão com o uppnrelhamento ne
l;essario á defe$!1- das . colheitas, indem11izandQ-!1-S, fiscalizando ., 



Cànara dos Oepli:ados + Impresso em 29/00/2015 00:27 + Pág ina4 5 de 54 

SESSÃO EM S DE ,PEZEMBRO DE 1920 92t 

.l_ s:ua embalagem e con,.ervaçã ... t.!...: uceôrd0 com os t.yrios cla,;
s;f_1cados ~ fac:lftando-IJ1e~ o I t·ansportr. apropriado. A.ssiru, 
evitar-.;;e-<r a suri cleterlOrt;:<Jdln " dP:':va]n1·iwrão nn.~ mN·e~1-
dos consumidores. .. · · 

Neste en~rr.mcn!P,,:;, a botT<tr:l!a que; fi",1· .•rnclo faiwicada, 
deve obcde_ce;•· :io :::yslema iJ,~ m')!l101· [.H'('f';m1. limpqndo 1: 
coando as impurf'Y.US do Jak"x. rrcluzindo n laHw.nhn das bola:> 
ao forma.fn dA «Knar1~:1'::.,,). <f,, dmg n !ü kilo.,c 110 ma:dmo, 
r'efum;irlas em um s/, dia 1.'m fikmas quac!rangul:u'c',;, prn
rurando dest'arte uniformizai' 11 l.Y110 cfa h<"•rr·a~há dr•fomu<fa. 
eliminar a possfai!idade de frvucli· e diminuir a t111n11(h!il1'. 

Da organiza~ão clf' t~0ln n i:1,; ag'l'il'.'olas dei'lcnrlr> , • !'''"ur~i
rr..enlo dr. Amaz(•nfa. ~en! l'.õ' ta u;·~anizaciío intr~!l i:.,. nl ,.. ! '11fo,-; 
ri-; nossos esfor~o:~ rlissipnr-"i:-Mío, porqu1'. 'lr"irnr.utc p1i:· r!l:~in 
da real!;wr.ão d<°) plano dl' au.~menLn 'de J!'!p11.laçã1r. p0<.li:c1~rn(1S 
caminhar faYoravelmC'nte p;~ru n valorização r!<J · ,\!mlz.uni:i. 
mediante incremento d e produevão da bt)rruchn. t:::icau. a!:;::o
dão, semenLes oleugino;;a;;, cereaes c1ivn·:>0.:;, Os m•.!t\·~ccle,~ c~1m
sumidores não f.omam e mco11,~idcral"'.fü1 os J}roduclo~ {·11.ilJ 1' 0 11·
necimento não fôr assei:urado com re.!;!ul:il'idadQ tml quunlid:1-
des avultadas. nem podem SPr f:;fforri\·eis ;iqur.llc;; qLt<·. !JOr 
qualquer circumstancia. não olJeder:em ~ 1 mi rnrn-~ irl:Jd•' de 
typo~ sob fórma men'.anlil: Esta condi<:ão não l)ódc ~Pr 11btirlu, 
d~sde que a producçâo não e.~l.eJa ;:u,ir->ifa ~ unit'orn1izar;ãC1 de 
preparo. accmdieinnamenfo. ton:::.el'va0ão. f;:.t•> i>::;:plir·ri pn~· que 
o algodão. o cacau e outros nr'ligos c!f:;;m1'r1'l't:'tn nn ml)reado 
exterior. e me~mo den1t'n do p:i.ii. 

Al(!Odão e bo1'raclta -'A indusfrin. <IA pnr.unwti-r·ll~. ·'':
~undo informa o <::Ruhbr.r AgP:>, absorYr:i :?.:3 do consumo mun
'lial de borrac'IH'l. Xn. c0nfecção. de~te;: n a!gorlão (lcini:.:; ~! a1il1~ l 
r>ntra na proporção de t im para lr-P.;.:. 

Em oulros termos. a indnstria rrmndü1l dP. riw•;.1:na(.i1:u" 
absorve: 

Borracha . . . . .................... ·" ...... . 
!. Igodão (long st.aple) . . .................... . 

T1)ncladas 

233.332 
77.777 

A escassez. àe a!godã() para esta irnpo!'Lan 1 e irirlustria é 
f!igna de nota. Na America. do Norte as mais importante:> f~
hrica~. para ;;a.,,anfio di> Sf"u 1:nn;;nmr1 <> i>P~nr:in~:i rhi. qual1-
rfrl.de do pro dueto. iniciaram .i (t r.1 plantio cln. preciosit ~ nal vacea 
nor sua conta. Ha na tn~ht.r.nn. t1.mn tr.nrl~ncia P.ara u;n mo
vimi>nto idP.ntleo. iem!o 11m vist.n o;; srms viislo::: 1mn01·10., co
~ l'niaes. O til.!!nà:io rlrl Amawnia. ?, consi drrndo t'Xr;ellente. mas 
f;C·ru oril'aniza1: mdhodiramcnLr o seu plantin. rlC' modo a 
• .. hter-se um :.irtigo de 111·imrit·:t ordem. não alcanr.ar1'm0,; .~i
,não n .~ hai::;;f)s pl;f'ÇO~ da qnalid:1d~ inf P.rí_n1·. _ . , 
·, Videncia-sP.. pciis. que. parn a v3.lnrtzaçao da ~\maw nia ~ 
mistér augmentar e melhor a produccão destes art.:_gos, acom
paphando as cotaçõe$ correntes, Não ha operaçao alguma 
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1ws;:;iw!I para valorizar um pr-otluclo que sr apre~cnta com. 
mrnos d" .1 % na producção mundial. 

Mesmo iio caso da industria de pneumatiéos, para a qual 
sr. requer mp lo La! de .233 .332 toneladas de borra:::ha, as 12 
mil toneladas da melhor que produzimos nenhuma influencia 
ou falta fazem. · 

Val01·ização da. Amozonia - Perdõe-se-nw. re11isar sobre 
o mesmo assumplo. · 

A valorirnr;;ão de um só producto, qual a borracha na si
tua<;ão actual, como se poderia tental-a, não imr.ior{ará sinão 
11a desvalorização desta rP.gião de P.nvolfa cm um drculo vi-
cioso. ' · 

Para salvar a Amazonia é preciso planl;;.r r.m larga es
cala: a seringueira, .o cacaueiro. o algodoeiro. o Cl>que1ro na 
zona conveniente, as palmeiras e plantas oleaginosas, os 
cereaeB e tuberculos productores de amido, o eaftl, a caima 
<le assucar. as essencias economicas Yarias. 

E' a agricultura que fórma a base da prosperidade das 
nacões. 

A industria de oleos vegetaes deslinadüs ã alimentação 
huma.na, cm substituição ás gorduras animae:>. toma no 
mundo uma importancia prepondm·ante, e não me~.c·s vuJLuoso 
1! o consumo de olcos para- applicações industri:tcs. Está 
lambem voltada a ai.tenção para as plantas ricas em amido, 
merecendo séria consideração, o milho, o arrc...r. e a. mandioca. · 

A Amazonia comporta os· mais favoravcis elementos na
turaes {r expansão de emprehrmdimentos desta o:.·dcm. 

Os capitaes nccessarios devem ser att.rahidos. mediante 
<lelcrminadas seguran~as. Devemos ter Pm vista ·que em 
muitas oufras regiões do globo. as gi·andes emprezas de .plan-
1 açõés leem recebido forl.r- apoio de capilaes, animadas pelos 
;;oYernos, e que tambem alhures existem t.erra8 fertilíssimas, 
aptas a toda sorte de ~ulluras tropicae;;;. 

!'>ão dc\·emos suppôr que possuimos o privikgio das mc-
1 hore.s terras, dos melhores productos. das melhores madeiras. 
da. melhor borracha: lemos tudo isso, mas não poJcmos, por 
falta de organização, competir com os outros paizes que pro
duzem os mesmos artigos cm condições maii> favoravcis. 

:'l:inguem {l·f'\"C iltudir-se a si mesmo. E' preciso afni>t.ar 
a nuvem d~ preconceitos para enxergar a verdade da situacão. 

:Yecessi.dadc de 1)1•opaga:rnli!a: a E:r:posição Inte>'!W.CiOnal de 
1921 em Londres - Em julho d·r I 921. I'ralizar -sc-hv. cm 
Londres uma l?xposição inll'rnacional ·d~ borracha r. produ
ctns tropicaes. 

· A ;;;ua impoi-t.ancrn. na.actllalidade não deve passar -Oes
percr.bida. :'\essa C..\:{Xlsição não será exposla. sômcnte n. bor
racha: serão posto;; ~m C'videneia_ Lodos os ·productos tropi
caes: fibras. oiros. marir.iras. mauirias primas rinra papel. 
rwodiwto,;: ugi·icolns r norest.ars r ou t.ros, cu.ia applicação 
precise dr ser e$lndada ou desenvolvida, em face d•: sua vítal 
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importancia como suslentaeulo (t industria de pianta<:ão da 
borracha. Nest.e momento cm que j ú. se acccntuam symptoma:s . 
de. transfürmação· radical de uma das mais volumosas indus- · 
tr1as do globo, esse cerlamen revela uma importancia e uma 
providencia excepcional. Os paizes que Leem ili imitados in
teresses nas :plantações de «heveas,., estão dçsde iogo "[).repa
rando- se para cn·frentar a nova situação. 

. Si as cxposi-QÕe~ anteriores tiveram como objectivo prin
cipal tornar conhecido o producto de plantação e estudar as 
suas póssitiilidade.s. agora, muito maior interess~ revela a 
actual, pela necessidade urgentissima de alliar ás p lantaçõos 
de borracha a cultura e outras plantas, cujos productos lhos 
:venham pgss i\-nlmcnte assegura!' o equilibrío i:conomico. 
Não p6<i-e, .pois, a. Amazonia. a patria da borracha, •ficar in
diffcrcn t:e_ .~e.batendo-se, sem reagir, nos estertores <la agonia 
de sua principal industria rxLractiva. A ausencia. da Ama
zonia com os seus ·productos, nesse tentamen, a.fim de exhibit· 

, a imme-nsa variedade de iiUas materias primas e demonstrar 
as fac ilidades que offerccr. para a sua utilização, como para 
orientar-se sobl'e a~ medidas a sN·em tomadas quanto (t sua 
exploraeão cconomica, em harmonia !~om as exigencias dos 
morNtdos l' da eompel ição, implicaria um attestado ·de obilo. 

Não ha duvidar que. o governo local. como o da União~ 
conscios de suas responsabilidades. tornarão r.frvc Livas as 
providencias rrclamadas -pela gravida-O.e da situação. -O pro
blema G Yasto n complicado, mas a convergcncia de csforeos 
esclarec idos dos poderes competentes ff das classes conser
vadoras imprimirá certamente a vitalidade esse:ncial ao r e
nascim'!n to. ao surto cconomico desta vasta porcão dn patria 
bras il rira. · lll'8'<' cuidar com previdencia r. largo .d'e5co r
tino, rn frrnt ando a solu,eão do magno prob·lema, nãn 
com medidas transilorias que. para salvar a situaeão prt> 
scntc, scmeem g·t!rmens de novas ruinas. ma~ provoéando tinrn 
:verdadeira ll'ansformacão <la vida economica. actu;ll. <Ir 
modo a as~gurar á collr<'tiYitlad1' as bases de um fut.uro mais 
p r omissor. · 

Sem amparai· ao;; srrt.an" jM r operat·ios. g-~n·antinclo -ll1cs 
a ,insta compcnsac;ão dos seus csforry::is; sem dar-!hrs a. a.s
sistencia hyg-ienica indispr.nsa.vcl ao a;provcitt'lment.o in t.~gra l 
das suas cnrrg'ias const rucloras; sem organizai• o 1 rahalh.o. a 
r:x:ploraçião nas industrias sob moldes modernos e pra!.1N1!:. 
alheias a prcconc<.'itos f'goist.ir.os. de fórrna a atf.rahir º· ".n
pital: sr.m a confiança mutua l'P.Sttlt~ntc de uma admm1s
tração honesta e inspirada prla eqllldade . . o levantamc-nfJl 
desta rt~gião ser:i ircralizavel, todas a.s medidas s~rão de cn
ractet· pl'ot.r-laLori o, t.odo movimrnlo scr:í. retardacor ela l\VO-

Jução. · 
Organizar.fio e agricn!L.ura, l" i~ os remerlios poderoso~ para 

a Amnzonin. na J) hfl$(1 r!I' perl nrhnçãn por qur passa o g 1g:rnlP. 
em lefünrgo - o:: unieos enpa;i:e~ rle -rn-1.cl-o erguer-se e ca-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 00:27 + Pág ina48 de 54 

ANNAES n). GAMAM 

minhar novamente na larg:i estrad:a do progresso. - R. C .· 
Monteiro da Costa. (Do Museu Commercial do P~rá. )» 

Aproveito a opportunida.de, que ora se me offerece, para 
enviar os. meus agradecimentos, em nome da Amazonia. ao 
p~t.riotico Governo ~:la B.epublica, que, considerando a rele
•ancia do problema, já commetteu o .estudo d:t palpitante 
questão a .uma commissãõ, sob a presidencia do Sr. Ministro 
<la Fazenda, composta dos Srs. Sen~dor Justo Chermont. Se
nad-0r pelo Estado do Pará. doutores ~faximino de l\Iiran<la. 
Corrêa, p~lo Estado do Amazonas, Hyppolito de Vasconccllos, 
nosso <'Onsul em Londrc;::. e Monteiro de Andrade, presi<lcnte 
<lo Banco do Brasil. · 

O ·artigo, que acabo de trazer ao conhecimento da Ca-
mara, será, estou certo, valio:;:.o subsidio pal'a o exame :lfi"er,to 

. á douta Commissão. 
O SR. AUGUSTO DE LI.MA Artigo irrespondível. 

(Apoiados.) 

O SR-. EPHIGENIO DP. SALL'ES T1•ata-se. como muito 
bem diz o nobre DepuLado. de um artigo irrespon<ii\·el. cscri
pto com tanta intelligencia quanto criterio. 

A.credito ter mais uma vez cumprido o men dever. de
fendendo e:;:.i:a causa, não direi da Amazonia. sinão rle to<lo o 
?aiz. (Apoiados aeraes.) 

Era o que tin·hn. a dizer. (M?1ito bem; mu1.to bern. O 
01·ador é muito c1,mprimentado.) 

O Sr. Augusto de Lima - Sr. Presidente, é só no justo 
impedimrnto do meti amigo. PrP.sidente da Commissão de Di
plomacia~ Tratados, a q11P lambem pertenço, que occupo neste 
momento n tribuna, parn responcirr ao discurso do nobre 
Deputado pela Rahfo. meu amig·o Deputado Mario Hermes. 
i'undamentandn o· seu requrrimenl.o de informações ao Go
verno sobre uma proposta de um do~ membros da embaixarla 
brasilP·ira Junto {L Liga lias :Nações. 

As primeiras phrases que me occrnTem :são as de homr.
nagem de justiça ás nobres intern;ões do illustre represen(,anle 
da Bahia. revelando o zelo escrupuloso. posto no inlf~ressc 
com que. acompanha os ado:; dos nossos delegados l1aquella 
augusta assembléa, onde se agitam os mais graves problemas 
1k ord<:in diplomatica. envolYendo muitns flULros cl1~ ordem in
terna <los 11aizes alli reprcsentu.do&. O ·seu ponto de Y·ista. for
mulando o requerimento de informações, r! do mais puro pu
lrio lísmo, como estou certo de que o t erá ~ido o que inspirou 
n autor dn a.lvíf.re n. que t'llle se 1·efere. 'como, induhitavel-

. mente. o é. foi r. será at~ o fim. o do Governo brasileiro. sob 
a presidcncia de um estadista de visão clara, com a van!::i
gem de ter sido o mesmo que acornponhou de perto todas as 
negoci;ições do tratado de Versailles, e a cu,ja iniciativa deve 
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o Brasil o puP.Lo honroso 11uc alli conqu·islou entre as nacõc::: 
mais illustrc~. 

O nóbi·c ador do requerimento. a. cujo allo ponto de vista 
dà defesa J:acioual. l':J.~L1 j usl11;a, soube tarnbem l'azel-o üüeit'a. 
ao 111í11 m1-:1r.s ul!.o e111 que 5c Mllocou o delegado brasileiro 
S1:. Casliio da Cunha, rleanti~ do problema qnc preoccnpa a 
J, ig·a da;; .:'latões, o desarmaini~nto proporcional, co"'diçãu ba
~ita da paz rlo mundo. 

$i n m1~io alvitra.do não ,; idunc:o para este ultimn effeito, 
r"JJ'qui• p:.:-:sa 1:01licfo: com mclind1·osos irit•.·ressc;; •fo defesa 
irnd•.onul d1.' 1u11ilo:; 1rnizes, :165Umpto em :.:1.tju cxanw Hão mê 
1:ah,. Pnl.r·::r·. 11 qt.ii~ ,;d níio pc)dE: pôr f)In duvida c2 lJ.U.C o dck
Hadn .-J1:• nrn;;il. v:=piril.o eminenle que r~s!a Camara. o:onl1cr·<'. 
t1.1n~i-d111·aL·<i 1.1 as.::;umplo. de modr1 a L'esatvar o:: intere:;su;;; qu\> 
lhr; e,.;t:io eoufiado,;;. p~·in0•ipalment.c 0s que Llizem respeito á 
~Jpfr.;::a da ;;;ua Palria e [t ~·:gm·ar1ç<1. :n·mada da sua soberania. 
:Mal.1•ria rln. f:m!.a 11onderai:ão nfio escapar;]. ao espfrito perspi
caz tk• ::-;t·. Gastão Ja Cnnha ·~ du:; ~f}u:;; dignos coll r.~g·a,; dt~ 
(il'k;;a1.:ão dn Dra~il. 

Pel" qw:: diz l"P~1wiio,.µro1)t'it:1uw11Le ao ub.iet.:l1> Q\Jl' Hw!i
'"''ll " l'l'IJUl.'I'imen~o cln meu nobrr' amigo. r·epre::;entauLe. da 
.Bahia. pc.>:-;~n informar o s~gurnl.e. riue. ~spero, salisfarú. aos 
rn t:i.ilo;: da si1a nr•lH·r~ altitude. Os delegados do Brasil. em ge
i·al. cof>l.urnam e· devem t onsulla1· uo Governo, sempre que lia 
tenip1) para is~o; mas teem, •) prl?eis::im de ter iniciativa prci
r.ri.a nc·" ca~os urg-entes ou imprPYistos, para os quaes ú im
lJ(lS~ivrl ~ consuHn. !'io c:is0 vl"'rtl"'ntr>. a nos"a delegação nãn 
1:uvi11 <ifl (~1werno. Estr: nprrovarú, un não. e fará jui:r,o dr:fi
ni tiw•. rl('poi" riur conlicccr cnmpl.elamenle nfo só os termos 
da. propn;:f a soh1·<· a falwir.a1)io de armamentos, como, prin
cipalnwn! P . a. i·r.snlu1;.i.i.o que. pnr Yentura. fôr adoptada pela 
assemhlüa. ui:: Lig-n e1n~ Nações. As propostas e resOluções 
desrn nalu reza nf:o produzem effci Lo, não obrigam as partes, 
siníin dope; i~ r.h· aPJ1rorndns f''' lo lrg:islat.ivo tle cada paiz l'e
pres1·ntado. 

O Sn. :'lhnro HEtU<lES - Ao Julgamento <"lo Poder Legisla-
1iv11 Bru~ilrlt·o sm·~i su.icHa a proposta. dt'lpoís dB acceita pela 
A,.;;:ernb1üa? 

o Sti. ~\n.•t.:sTo m: Lr~r.\ - A~ propt·ias actas da As::iem-
1,1,:a t'ln:;: Xaçl'.íc!' srrao stthmef tida;: " ~ada 11m dos 11aizes e s6-
men! t·' rlPpn is rio <wcfr·rC'ndum~ <lr cada .Jegisfalivo é que terão 
erricar·ia. . 

Nãn :"•' w~riJicando nenhun1a dessas condioões, não ha
Yt:nd(1 m~;.;mo dados exactos pam se ajuizar na proposta. se 
Pf>ln rni f11rmal menlc inclukh entre as dcliberacões a serem 
1 cm ada:> wla Assem biéa de Genebra. ou se pertence ao nu
mer·o d1~sse~ al\'ilrc~, ou susg-estõcs. que occorrem frequente
mente nos corpos deliberativos, em torno das suas questões 

li",,; •• 
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mais g-1'a\'CS. aet'<~dilo le.rern dcsapparccido üs motivo::; qu6 
c~clf~rminanun. o 1:equcrimcnlo do me u nuhre amigo, a. cuj o~ 
1k11s rwoc1;r1!1 sal1sfnzcr com estas informa1:õcs. (Jla'Uu bem.; 
11milu (;em) • ' 

O Sr. Mario 'Hermes - Sr. Presidente, ante as ;;atisfa
lnrias dedaraçõe:; do meu ill~strc collcg-a 1: pl'l'zado a'migo, 
Dc1Ju l:i•Jo µ01· Mma:: Gcracs, não fJOnho J uvida cm reti rar - e 
com o maiol' prazPL' o fa1:0 - o meu i·cqucrimenlo Lle infor
ma~õc:;. 

Üf>P(ll'lunamcri.lc quando c·stc biver de ser submeUido ao 
voto da Gamara, p edirei a sua r elírada . 

O Sr - Presidente - .Não ha mais oradores inscríptos. 
t5i mak nenhum dos 8r::;. Deputados qu 1~r usar ela i>a

J:i'.Ta na hora ccslinada ao expediente, vac-:;e pa::;sar ã ord•~m 
úo d!a. (Paa.sa.) 

Comparecem mai s o.:; Srs . At·Lhur C.:ollare:i ~lol'eirn. lknt o 
de M íl'anda, Pires nebello, 'í'homaz Ca.valcanti, Alexandrino 
Hodia, Pai:hcc:o Mcuúe~. !\lanod l\1011.iai·dim, J.autlulpho :.\Iag-a.
Jhãc$. :\laor Prata, Alberto :5a1·mc1i111, Elo~· Cha\'CS, l'almeil'a 
Ripper. :~.!varo Baptista, Gomerc:indo Ribas, Carlos Penafiel 
e ,,Ol'lavio nocha ( J ú ) • 

Deixam de comparecei· os Srs. Fclix Pacheco, Andrade 
l>t'zcrra. Annibal ·de Toledo, Dorval Porto, Monteiro do 
Souza, ~ouza, CasLro. Dionysio Bentes, Abel Chermont, Cllcr
monl de Miranda. Lyra Castro. Cunha Machado. José Bar-
1·do. Rodrigues l\lachado, João Cabral, Hermino Barroso, Ma
r inho de Andrade. Moreira da Rocha, Vicent~ Saboya, I,lde
fonso · Albano; Alberto Maranhão, Affcnso Barata, Cunha 
Lima, Osca.r Soares, Simeão Leal, João Elysio. Balthazai· P e
reira. Gonzaga Maranhão. Antonio Vicent e, Arn~ldo Baslo.;, 
Cl1rrêa ele Britlo, Pcre.ira de Lyra, Est.acio Coimbra. Austre
;;e~ilo, Pedro Corrêa, Turfa.no Campello, Aristarcho Lopes, 
Julio de Mcllo. Nalalicio Camboim, .Alfredo de Maya, Luil! 
Silveira. i.\lii;ucl Palmeira. l\lcndonça Martins, João Mencze:; 
Hudt·i;;ue~ Daria, l\lanocl Nobre. Pe<lro Lago, Octavio Manga-
1J1!ira. Lauro Villas Boa::;, Pire::; de Carvalho, CasLro Rebello. 
Leont:io Galrão. Arlindo F·ragoso. João Mangabci·ra, Afred" 
fiuy, Arlindo J,conc, José Maria, Torqualo Moreira, Ubã.Jelo 
l\amalhclc. Antonio Aguit·1·e. Heitor cln Souza, OcLavio da Ho
cha !\tiranda, Azurém Furtado, Nicanor Na~imento, Sallcs 
l'ilho. Aristides Caire; MendC's Tavares. Viccnlr, Piragibe, 
li.aul Barroso, :\'orival de Freitas, Lcngruber Filho .. José To
l1'nlino, Azevedo Sodré, l\laccáo Soares. l\lanocl Re·i~, .foão 
Guimarães. Themistocles de · Almeida, Buarque de Nazar·eth, 
,los~ dt'l · l\lo:acs, Raul Fernandes, José Alves, José Gonçalves, 
H crc:ulano Cesar, Matta Machado. Ribeiro Junqueira, Silveira 
Drum, Frandsco Valladares, Antonio Carlos, Emfüo Jardim,· 
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João J:leniuo, Anll!l'ieu Lope:;, Uomcs Lima. Odilon tle .An
drade, Antc1.·u Botelho. Frant;i~co Ut·cs:;ane, Lamounicr Go
ciofrcL.lu, Josino de At·aujo, Haul de 8á. Fianci:;t:o Paolicllo. 
'Vah.lomü·o de ~lagalhãcs .. Jnymc Uome~, Vai. de Mcllo, Ho-
1;oruto Alves, ?llanud Fulgl~1H:iu, Edg-ari;Ju da Cunha, Ra~J 
Cardoso, Sall es .Junior, Cineinalu füa.:a, Prudente de . .Morac:. 
Filho, Veiga :'.lit'anda. 8ampaio Vida!. Hulirigucs Alves l"i
lho, Pedro CosLa, Manoel Villaboim • .Arnolpho ,\zcvctlo. Ra
mos Caiado, Ayt'e,; ua Silva, Olc.gariu Pint.o, Tul!o Jaynw, 
Severiano !'.llarqucs, Pereira Leilc, Cosla Marques. OtLoni !\fa
c.iel, Luiz Xavier. Luiz: Bartholomeu. Abdon Baplista, Pe
reira de Oliveira. Celso Bayma, Evarislo Amaral, João Sim
plicio, Auc;u~Lo Pestana, Alcides ~faya, · Nabuco de Gouvê:t, 
Flores da. Cunha. Barbo:;a Gonçalves, Joa<iuim O~orio, C.a.r-

· 1 os :iiaximiliano (13G). 

OHDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista de prcscni:a at:cu~a o com
parecimento de 7 4 Sr:;;. Depulad08 . 

.Não !ta numct'o para proceder ás votações das mal eria~ 
aul' se acham :iobrc á mesa. 
- Pa::sa-se. as malerias cm discussão. 

3ª discussão <lo projccto n. 6U8, d'c 1920, providcnciandu 
:;obre a divisão da~ :;eceõcs clcilorac~ nc1 Dist.riclo Federal. 

Encerrada '~ adiada a vota.<::ão. 
:~· discus,.;ão do projcelo n. 507, Lle 1020. abrindo o cn1-

r.ii lo 0spce.ial de l : 2i7$-1·36. para pagarrn.;.nto rln d iffc1·c1J1;a de 
;;ratificacão a Eduardo Francí;;co dos Santos. 

E11ce1Tada e adiada a votaç:ão. 
;}ª cli:>Cl!SSÜO UO projedo li. 582. de 1920, abri lldO IJ Cl'l~

cilo especial u~ 3:276$313. pura pa;;amonlo a '.\lanopl Qudnri 
Jorg-r r Arncrico José Ordano. 

Encerrada e adiada a vota~ão. 

3ª disc:u;;sãn do projeclo n. G3:J. i:l1· 1 !}20. nbrinJn o cr1~
JH0 especial u1·. 2.000:000$. para pag-amcnlo de subven1.:õl's 
devi<las ·pcln conslruci:uo de eslrada~ dr roda;:rem. 

Encrr'l'acla e adiada a votai.:ão. 
;J• di~c·us;:ãn do projN'.fO n. GOi L dC' -! 9'.!ll. abrin(lo u 
{\\1!1 :77:iK'33'~. f'lllpfllrmrnt.a r ;\;; verba.~ !';" r. 20' do 
J"i n ·~ qg t •''"' u:v~n ( "" iJi,;l'u"-~ão > · 
Encc1·;·ácin r"· ~~clia(i;, ·a ~:ota~·ão ." • · · 

1·rt•di Lo 
al'f .. ~u 

3ª di~c·us!'ãn dn pl'Li.ir'elo n. :?Sü A. tll' 19:?0, 11·an~l'rrindo 
ao Estado dr l\linas Gf>raf>:;, nwdinnl1• acc~kdo. o rnal.C'rial des
tinado ú navcgacãn do S. J.'rani:i~co; com parecer favoravel 
Ja Gommissã-o de Finanoas; 

. .. Encerrada e adiada a voLaçáo. 
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~· discussão do projecto n. 630, de 1920, abrindo o cre
•!ilo de 3.2Si :716$190, ·para •pagamento ás comparuhias Com
mercio e Navegação e Nacional de Navegação Costeira: 

Encerrada e adiada a vo.tação. . · 
3ª di8cussão do projecto n. 659, de 19.2-0, autorizando a 

ah r i;- i:> credito de 2. 556: 525SG62. supplementa-r á verba 15" 
do n.rcamento vigen te do l\Unist-erio da Guerra; 

Encerrada e adiada a-votaoão. .·· 
0• discussão do projecto n. 2B4 A, <le 1920, despendendo 

<.itt! _: Gu :000~'. com a conslrucção de linhas telegraphi.cas rle 
I-"!!"rro.s â e:::1a ~~iio de Escura o ue Ferro~ a S. Dommgcis .Jo 
H10 do l '1:·1:w; ·com parec.er favoravel Lia Comm is!<ão de Otras 
Publicas e substitutivo da de Finanças. 

E ncerrada e 3,diada a votaÇão. 
Ener ri·ada a ::'' di~cusi;i!o do~ ads. :l º a 1.3, do projecto 

11. ;:)92 .\. ,_!~ in20. l"Pgnlando 0$ COiltraciOS rlc COilstrUCÇâO e 
.. ~"-"1'lor:-i.r;5(l de •• :;:t ràr.las ·clP, fe1·rn; com parecer n em:mdas da 
Commis~ft.::i (i f~ finan~as, fi cando adiada a votacão. 

Ence;:r~da u ~· discu$são <lo arUg0 un ico do projecto 
;1. a~ A, à~ 1920, autorizando a promoção de 2°• t enentes dos 
Ires sub-a,;udantes machinistas que não completaram o temp:> 
exiéti'J(I pela lei 11. ;~ . C·3 ~, de 1918; com parecer favoravcl das 
Commissües_ 1.le Marinha e Guerra e de Finanças. ficando 
adiacla a vola·~ão . 

Enccrrrcda a :2" di:;cussão dos arts. 1º a 5º do projecto 
n. 567 A, de 1920, mandando recolher a u.ma caixa especial 
metade do imposto i:obrc o sal, de procedencia do Estado do 
Rio de .Janeiro; com parecer favoravel da Commissão de Fi
nanças, .f1ean'do adiada a vo tação . 

Encerra d:1 a 2' diseussüo do artigo unico do projecto 
n. H)O A. àe 1920. autorizando e-studos de barragens e açu
dai;cm cm 7.0nas assoladas pela secca: com substitutivo <!a 
Commissão rje Obras Publicas e parecer favoravcl da de F1-
nan~:is, f1call<lo adiada a vota<,:ão, . ,.. 

Di:;cussão uniea do pan·c~r n. 46. de 1920. mandando 
archivar o i.eJC\g:ramma rm que o .Centro Repu~li.cano dos 
Fur.cciori arios Publicas F~dcrar.s de S . Paulo . soh c1ta a re
forma dns Correios . 

Encerrada e adiada u. volação . 
· Discussão unicn do parer;1' 1· n . -'ri. dr. :1!-1~0._ ma.~dando 
archivar o telr:Jl!'ramma em q11P. n pe~sc,al da admm1str~çao dos 
Correios •.lc Viclnria, Espírito Santo, p~dc a elP.vncao desta 
admL:islrac;iio a 2~ classe . 

Encerrada e adiada a volac;ão. 
Discussfio unic:a do pro_j oolo n . . 3~ô, d_e 1920, c~eando o 

Largo de engenheiro architecl-0 do l\im1ster10 . da Justic~; com 
parecer da Commh~são de Finanças, contrario ao proJecto ~ 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 00:27 +Página 53 de 54 

SESSÃO EM .S DE DEZEMBRO DE 192() 92~ 

1avora".eT ao _11éto qi;ie lhe foi oppost.o pelo Sr. Presidente da 
Repubhca (vide· pro.1ecto n. 266 B, de 1920). 

Encerrada e adiada a \•otacão. 

. . Discl]SSão unica do requerimento n. 82, de 1920, pedindo 
m.formaç~es sobre a proposta. apresentada á Liga das Nações, 
em relac-ao aos armamenLos. 

. O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Augusto de 
Llma. . · 

O Sr. Augusto de Lima - Desisto da palavra, Sr. Presi• 
dente. 

.. Encer~·acla a discussão · unica do requerimento n. 82, de 
~ 9.20, e adiada a votação. · 

O Sr. fresidente - Esgotadas as materias em diseussão 
vou levantar a sessão, designando para amanhã a seguinte ' 

ORDEM DO DIA 

Votação do projecto n. 668, de úfao, providenciando so
bre a divisão das secções eleitoraes no. Districto Federal (3• 
discussão); 

Votacão do projecto n. 597, de 1920, abrindo o credito 
especial de 1 :277$136, para pagamento de differen.ça de gra
tificação a Eduardo Francisco dos Santos (3• discussão); 

. Votação do projecto n. 582, d~ t920, abrindo o credito 
especial de 3,:276$34.3, parn pagamento a Manoe~ Quii:ino 
Jorge e Americo José Ordano (3" discussão); 

. Votação do p:rojecto n. 633, de 1920. abrindo o cre-. 
dito especial de 2.000 :000$, para pagamento de subvenções 
devidas IJela construcçã<J de estradas de rodagem (3~ dis
cussão); 

Votação do projecto n. 654, de 1920, abrindo o cre
dito de 699 :775$332, supplementa1' ás verbas i 7• e 20ª do ar
Ligo 2º da lei n. 3. 991, de 1920 (3º discussão) ; 

Votação do projecto n. 286 A, de 1920, transferindo ~o 
Estado -de Minas Geraes, .. mediante accôrdo, o material dest1.:. 
nado á navega:ção do S. Francisco; com parecer favoravel. da 
Commissão de Finanças (3' discussão); 

· Votação do projecto n. 630, de 1920, abrindo o credito 
de 3.281 :7168190, para pagamentÇ> ás C~mpanhi~s Co~m~r
cio e }'lavegação e Nacional de :Navegaçao Costeira (3 dis
cussão); 

Votação do_ projecto n. 659, de 1920F autorizando a 
abrir .o credito de 2.566 :525$662, sup~lementar á verba i5ª 

vol. xm · · · 50 
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do orçamento vigeiilé do Ministerio .. eia Guérra (á" dis-
. cussão); 

· . Votacã.õ dd substituth'ô dà Qónuriíssãó de , :Finâriçãs ao 
pro-Jecto n. _ 23,4 ·A! de 1920, despelidendci . até 150 :000$ com 
a construccao ·de lmbas telegraphicas de Ferros á estação de 
Escusa. e de Ferros a S. Domingos do Rio do Peixe (3ª dis- · 
cussaoJ; · · 

. . -
' Votação do projecto n. 59.:? A, de , ,1920, r~gulando o~ 

c~gtr!_!.ctp_s cie .oonstrucção e .explo.-açào de csti'adas de ferro; 
com _parecer e .emendas da Commissão de · Finanças (2"" dis-
cussao); . · - ~ 

· Votação do prój ecto 11 . H9 A., d-e i~·20, autorizando a 
vromoção ao posto de se.gundos teneolcs dos tres ' sub...,aju
d~tes __ maehinista.s Q:'l:re não . c~mjil(!tararu ~ - .tempo . exigido 
pt>ht Je1 :tL 3.~ó3.i; de 1918-; com parecer favoravel das Com.:. 
.missões de Mariil·ha e Guerra e de . Finanoas (2ª discussão) ; 

· Votação do projecto ri. 567 A. de Hl20, mandando reco
lllet· a .u~a caLu espe.çjal ~etade do imposto sobl'e o . sal, de 
P.r~c!ldeneta do Estadb ·ao Rlo ~e Janeiro; com parecer favo
ravel . da · Commíssãó de Finanças (.2ª . discu::;sãó) ; . · . . 

_ Yotacão. do projecto n. 490 A, de rn20, autori:i:árido es
h1dós de barrágem e a&.udagem em zonas assoladas pelà secca; 
,:i;:i:q . súhstítutivô _d~ CÔril.missão de Obras .Publicas e parec'é• 
favoravel da de Finan!}as c2•-discussão) ; . . 
· . Votação do parec~r· n: li6; de 1920, niáridando ai·chivar a 
tcléirainma érri que o Ceq.tro Republicano dos Funccioiiarios 
l ublicos Federaes de S; Paulo solicita a reformà dos Cor
reios (discussão 'unica); 

. Votà{;ão do pãreeer rl. -i7, de 1920, mandando al'chi_>·a:
Q tetegrariiíria êfu qtie o pessoal da ádmiúistracão dos cor
reios de Victoria, Espirito Santo, pede a elevac.ãa destá admi-
1.istração a 2ª classe (discussão unica); 

. \Íôtá~ô do reqüe~iniénfo "tL - ~2, de 1920, pedindo infor:
mações sobre e;. própristà. apresentada á Liga das Nações, em 
rela~ão aos armamentos (discussão unica) ; 
_ _Votitcão . dó. projecio. n .. ~~6; de 1920, c.re!}udo o ca.l'go do 

engenhefro arcfütectó do __ l\lirii~_t.~rfo. da Justiça; com parecer 
da Commissão de Financrts contrario ao project.o e favoravcl 
aó ?léto g.·u~ ~h.c ·r?i opposto peló S~ ; ·Presid~nte. ªª . R~pu
pubttea ("·ide. proJecto n; 366 B; de 1920) (d1scussao umca); . . 

DiSéu~[ó tib.icá do prÔjectó da réso!Ução ií. 8 . A: . de 
rn:2Q, prQY.~d~cin;~ªº s_oI?.r~ ·ª'· jn.scrlpç~() .. ~~ - .º!~dores ~ _hóra 
roo e..~pf'fü~nté; e;om su1jst1tutr>o da Comm1ssao de Poh~1a; 

g• ' afscüSsão 'ao .pfôjeéto n. 647, iÍe i.920, -~tênd~noõ ás 
· i•raÇ:ís da Armada os favores concedidos ás do Ei~rcito pelo 
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art. iÓ da lei u. 2.556, de -1 87!1; com :pa1·ecer favoravel da 
Commissão de Financas. 

Levanta-se !l sessão ás i3 horat e 45 minutos. 

·1 50" SESS.:10,· EM !),DE DEZEMBRO DE 1\!20 

PJ\ESWE.'iClA .DO sn. BUEKO DR.AN o,"fo, l?nBSIDE:.>i'l"I:: 

A's 13 horas comparee.em os Srs. Bui>no Brrandão, An
draá11 Ilezerra, JuvenaI Lamartíne, Octacílio de· Albuquer(]ue, 
Ephigenic1 d~ Salles, Costa fü~go, Antonio Nogueira, Diori:rsio 
Bentw, Prado Lope·s, Luiz Domin; ues, Armanrlo Burlam.3.CJtti, 
Thomaz ItoorhNes, Os()ln0 ::le Paiva, Cunlia Lima, Oscar Soa
res, João E!ySi(J, Ednard•; Tavares, Corrêa de Britto, Pereira 
de Lyra. Luiz i::\1h erra, João Men ezes, Ivfario Hermes, Pacheen 
lt!endes, .To'sé Ma.l"ia Rau! Alves, Eipídío de l\1csquila, Ei...genio 
Tourinho, Leão Y<'lloso. Manoel Monjardirr., Heitor de Sc.uza, 
RauI Barroso, T.engru~er Filho, Themi·stocles de Aln1Pida., 
Ramiro .Braga, Mario de Paula, Teixeira Brandão, Augusto d•; 
L ima. .:\1b1:1·tmo J)1'urnn:.ond, Zoroa('.LrO . Alvarenga, Fau:;to 
Fel't·az .. Moreira Hr11náão. Rau1 . Sá, .A!aor Prata, Camillo :Prn.
tes, Edgat"di:• <ltt C1.mha, R::iul Cardoso, Carlos Garcia, Fe::rreira 
Braga, José Hobe: 1<1, · Ba1•ros Penteado, Marcolino Barre:0, 
Veig:l 1'.lirand:l. ,losê Lobo. Olegario Pinto, P ea:eira L~ite, 
Luiz Ifa1•thol(lrneu .Toiio Pcrnetta, Eugenio M:iiller, Al\·aro 
Baptic;ta, Go1M•rtmdo Ribas, Marçal de E::;cobar, Dolh.ing11s 
l\fas1iar1'rihas, · Barbosa Gonçalves , Joaquim Osorio e Carlos 
l\fax:tmiiiano (65 ) .. 

O' Sr. Presidente - A lista de presença acci.isa o compa-
1recimenfo de 65 Srs. DcpuLados.' 

Abre-se a ~e!:'$ão . 

O Sr. J'u vénal Lamartíne (2º . Secretario j procede á lei
lut·a da acla ela s~.s~ã.-. an tecedente, ;i, qual é posta cm .Ji:S
cussão. 

O Sr. Armando Burlamaqui (sobre a. acta) - Sr . Pre
sidenle, dt>:se.io fique ainda uma vez consignada, na at!ta de 
nosS-Os trabalhos a minha altitude, como Deputado, tanto em 
face do:f problemas que são submett.;dos ao .nosso exame. 
como, espPcialmente. com aitinencia á!! ligações que, . p~r 
min.ha .]lonra e foriuna, mantenho cottf S. E.r., o Sr. Ptes1-
dente. lia RP.publiea., . _ . . . . . . .. -· _ , ... .. 

Julgar -me-bia dispensado dê assnn Jlroceder, · s1 · nao fos
sem as a!Iusães, eiarissimas, de um orcão de .-ande raspei~-
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bilidade, da imprensa desta Cap.ital, em editoríal de hoje, aos · 
amigos p essoaes do eminente Chefe de Estado. . . 
· AppeHo para o testemunho da Camara, afim de que di1ga 
si não é yr.rdade que, no exercício do mandato que a benevo~ 
lencia do eféitorado piauhyense me outorgou, nunca acceitei 
a discussão no terreno das personalidades, nunca hei faltadc
ClOm a consideração devida aos meus collegas, por ·mais ra
<lical que seja a minha "d-ivergencia com elles, no apreciar 
qualquer assumpto politico ou administrativo. 

E' uma questão. devo dizer á Gamara, da educacão que 
recebi no seio de minha familia; é uma questão, ainda, do 

, meio em que convivi, e no qual f.irmei o meu caracter, porque 
nós outros, os miHtar0s, temos como sagrada e inviolavel a 
pesso·a do nosso adversario . Combatemol--0, procuramos des
truil-o, por um dever de officio, sem que isso envolva, pas
sada a refrega, · qualquer sentimento {Jue possa deprimir 
aquelle com quem trçámos armas. 

Eis a razão porque os ataques vehementes, virulento~. 
mesmo contra a ·individualidade do eminent.e Chefe do Es
tado, não encontrarão, jámais, de minha parte, uma umca 
observacão. Ella é para mim duplamente sagrada, já pela 
eminencia da sua posição, como ·pelas grandes \irtudes de 
probo occupanLe de agora, o grande brasi!eiro Sr. Epitacio 
Pessoa. 

Lirriito-me a ·manifeslavão .positiva de minha reprov:u;M 
eom o me retirar do recinto, quando tecm sido pronunciadas 
palavras que offendem o proprlo àecoro da 'Gamara, mais do 
que à pessoa que ellas visam. Não vejo, portanto, o motivo 
pelo qual. çm se· fratando de assumpto desta natureza, se 
-~usque fazer allusões aos amigos pessoaes do Sr. Presidente 
da Republica, como que a estimular-os a ciue mantenham um 
debate absolutamente füra dos moldes parlamentares, u que 
con.stitue um triste symptoma da éfp:oca que atravessamos e da 
profunda de~adimcia dos nossos costumes políticos. 

Prl"rii<So ain<la fa.z.cr uma declaração .a Gamara. 
Com us direitos que a amisade confere, S. Ex., o Sr. 

'··Presidente da Republica - mais do. que me dirigiu um pe
dido - affirmou-me categoricamente que sct'>ia contrario aos 
F;et1s de!!ejos e f:ent1mentos que eu me levantasse na tribu.na dtt 
:Camara para defender a sua p essoa contra .as aggressões in·· 
justas de que era victima. até porque tnes aggressões não e, 
poderão attingir. Houve assim perfeita coincidencia entr~ o 
mt>u Pl'nsar indh'·idual e as lic::.ões quP. ainda nesse caso me 
fornccl'.'u um homem da estatura moral do Sr. Presidente da 
Republica. chamado ao ex~rcicio do elevado cargo pelas for
ças políticas do . pai?:, justamente c>m conscqucncia das suas 
qualidade:; pcssoacs e · virtudes cívicas, que a nacão conhece 
e nãó p6de deixar de conhecer, afffirmadas que são por · um 
longo passado dP- !'le!'vit;os ao nosso p~·iz. (.4.poafàos qer11r?s. ) 
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Quando assim não foss~. não seria um Deputado, a menos 
que quizei:isC' transformar o r ecinto da Camara em circo de 
c::vallinhos, que pudes~e impedir a outro collega, no exercicio 
legitimo do seu maudato, embora il!egillmo da tribuna, de 
emiUir as proposi~ões, os julgamentos que entendesse sobre a 
administração pubhca do paiz. · 

O Sn. CosTA REGO - Mesmo porque: ha aecusa~ões e ao
t usactore::; que só merecem o silencia. 

O Sr.. AnMANDO BtrRL.4.MAQUI - O conter quaesquer· ex
cessos tribunicios, só póde caber ao 11onrado Presidente da 
'Gamara dos Deputados, e es!a é testemunha da correc-cão com 
l}ue tem precedido aquellc que dirige os seus trabalhos.· 
(Jfuito bem.) . 

Quanto ao mais, fica á consciencia de ·cada um - f.enho 
a min11a perfeitamente trauqufüa - e decidir o que é mais 
dignificante para a Gamara, si fugir a semelhantes debates 
ou . si .nelles tomar part.e para. incandescei-os, com uma lin
guagem com])ativel com a compostura desta Casa. 

Sinto-me. sem modestia, um dos Deputados que menos po
dem v ir á tribuna da Camara para discutir os assumptos tra
zidos á sua deliberação; mas. não deixarei jámais de faz-el-0 
no ponto elPvado em que me tenho sempre collocado, consi
derando os assumptos em si, sem procurar indagar a sua ori
gPm e menos ainda º~' vehiculos pelos quaes chegam no nosso 
conhecimento. · 

E' assim que con1prehendo o ·e:xcrcicio co mandado de 
Deputado .. Outros ·cornprehcnderão de modo contrario; não se
rei .eu quem lhes venha indicar o caminho a seguir. mas o que 
pos:::o dizr.r-lhP,~ é que pelo caminho em que vão nunca me 
~ncontrarão . O iuf.uro dirá QUP.m honra mais a e.amara, si 

.aqµelles que a r espeitam ou aqueilet> que a desrespeitam. 
De fórma qu1~ n artieulista do Plliz. de ho.ié. jornal a que 

me referi de principio, tinha oulros meios e outros modos de 
fazer sobrt>sahir tanto a accão d:.. maioria desta Gamara, re
provando com o &eu silencio a linguagem vehPmente usada em 
i>t:>u rP.cintn por nl~uns reprepres~ntantes federaes, como a. at
t.itude de V. Ex . • Sr. Pr~sidente. applicando moderadamente o 
Regimento da Casa. pnra deixar de atacar a UI.Tl Deputado como 
eu, que, embora modesto, tem posir:ão definida e só· pede a 
DPus para a conservar, e o pcíde fazer porque não tem abso
lutamente t~lhado de vidro e -desafia a que se lhe atirem 
pedras. -

Sr. Pre:::irl~nte. reputava def:necessaria est.a minha mani
fP.staçlio da trihuna da Camara. forçado. 1mtr,.tanto, como fui 
a fa:r.PI-o. drv(I dPcl:irm.· nue a minha solidnrieàade com {) Sr. 
President~ da RP.pt1blica ·não vae ao pont.o dP UP.rder o meu 
tnitimo .inl~ami>nto <!as questões. nem de abdicar do estado 
dellas, segundo o ponto de vista em que me possa collocar, e 
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isto é mJÍito do agrado de S . Ex., que acceita e pede toda 
collabm·acão, e noladamente aquella que se exerça pela critica 
_serena e calma da .orientação governamental, porque eUa póde 
ser construclor11-. . . 

Dentro de poucos dias, com o ensejo que me offerece a · 
discussão &obre o OI'çamento da .. Receita, a Camara verá que. 
embor& sendo um éas maiores admiradores do eminente Sr. 
Ministro da Fazenda, a cujo ·talentõ-e serviços rendo sincera 
homenagem, o meu ponto de vista, quanto ã solução do pro
bl~ma ._financeiro, é diverg~nte do do Governo e que para 
mantel-o não tenho necessidade de atacar a um hom"em, cuja 
respeitabilidade o paiz conhece .(apoiados), e que, ao contrario. 
com as considerações que fiz~r só terei o intuito de fornecer 
a S. Ex. eleme11tos para melhor apreciar as condições e fa-
2er tomar as ~ecisões que consultem as neces~idades reaes do 
pai?. neste. grave momento de "tanta perturbatão. 

Isto quer dizer, Sr . Presidente, que não sou incondicio-
11al em ~ 1msa alguma. <:alvo nos princípios que d~vem guiar 
Uzn individuo 9e honra e estes principias é que me impedem 
de tomar parte nas discussões de caracter pessoal . 

Relevr.-me a Camara estas declarações, a que fui forçado, 
por uma allusão tão direeta - e melhor fôra uma referP.ucia 
positiva -:-- para que a Camara ·saiba que o meu silencio não 
traduz um acto de covardia, e, muito menos, assentimento á 
"\iolencia êé lingliagem aqui usada contra um Chefe de Es
tado, .seja elle, embora, um amigo pessoal meu. Fõsse eu .seu 
inimigo pessoal. eu lhe prP.staria toda col)sideração pela ele
vadis:;ima·'posição que occupa. 

E, si amarihã as circumstancias me collocarem. em anta
g0ní$mo, fP.roz me-smo. com qualquer dos ChPfes de Estado, 
ou com qualquer r~presentaote do poder publico, tenho con
fianca de que a . minha educa~ão deterá sempre a minha pai
:xão na apuração dos actos desse serventuario. 

:Ena o que tinha a dizer. (Muito bem•; muito bem. O ora
do1· é rnuito cumprimentado.) 

. O Sr. Oscar Soares (so.bre a acta) (~) - Sr. Presidente, 
aprouve a um matutino referir-se diredamente, em suelto 
hoje publicado, á bancaOO, parahybana, nesta Casa do Con-

. gresso, dizendo que a attitude àa mesma, ante os ataques. di-
rigidos ao Sr. Presidente da Republica, tem sido de silencio. 
· Bem •certo estou de que o articulista, ou quiaJquer outro 
que, por ventura, fizesse tal a:í'firmativa, não pretenderia 
prestar um serviço ao Sr. Presidente da Republica, pondo 
em duvida a nossa le11ldade e dedicaçãD , affirmada através 
de' um ostra.cismo cheio de sacrifícios e dos m.el.hore.s desejos 
de bem servir á ca"Ç.s~ ·do no.sso Estado. · 

( •) . Este discurso µão foi r~visto :p~9 ora49r~ ... 
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. A i:iossa posição, ll;QU~ ~em sido sempre a de qu~m presta 
apot0 smcero, leal e d1gmf1cante á obm de benemerencia que 
o Sr. Presidente da Republica Yae ex-ercendo no pai.r.. debai~ 
dos applausos de espiritos forrados de justiça e que fazem ei 
melhor conceito das suas excelm~ virtudes. · (Apoiadas; 
miuito bem.) 

.. 'lb~o~uta.me~te. o ~psso silencio não significo. cuniplici
dade, smao mdlfferenca ; porquanto não nos é dado respon
der ao apodo com o apodo, á calumnia com a calumnia, ao 
ultraje com o u]troje. · . 

E que outras armas poderiamo& ter em mãos para re
vidar essas affirmativas desacompanhad<>...s de provas, de do
cumentos, revestidas da linguagem a mais violenta. plenas de 
deirdos dr} odio, de colera, sobre a f igura impolu la · de um hó

·mem, 'il quem nós e o paiz inteiro, rendemos homenagens 
pelos seus exccpcionaes serv.ioo~ e devoL-'lme-nto á causa p-u
blica ~ (~uito b,em.) 

Ora, Sr. Presidente. vulto nenhum -da. nossa historia 
republicana j~lmais escapou a essa campan11a diflhmaLor ia. 

EYoquemos nesle momento todos os "arões que presi
diram a Republica e que a teem almves.sado debaixo de sa~ 
raivada de apodos e cii.lumnias, sem que jámais os homens 
honestos do paiz deixassem d e. tributar-lhes qs homenagens 
do respeito e admiração que conquistaram, pelas suas virtu-
des o assignalados servicos . · 

O gesto que ora e:tprobamos coma que já se infiltrou 
em nosso systema p.-J..rlamentar, cm nossos debates, attentando 
flagrantemente contra os sentimentos de educação. · · 

São estes sentimentos, Sr. Presidente, que nos reduzem 
ao silencio, silencio que. positivamente.~ em hypotheso -al
guma, assign ala o minimo apoíq ou a mais ligeir~ solidarie
dade, sinão apenas - perm1Llam-me a expressão - o des
prezo que nós outros podemos dar {t· maneira p ouco di~ 
~ louvavel por que se inic iam; na Republica, dentro desta 
Casa do Parlamen(o, campanhas de diffamação conlt"l uma 
personalidade inatacavel na sua honD?.dez. (Apoi.lr(lo.~.; 

T enho •'l.Ssim affirmado,. accentuado, eom l ealdade, eom 
sinceridade, qual a nossa posicão nesta Casa. {Muito bem_: 
11l"lbítO bem..) . 

O Sr. -Presidente - A l\lesa, no encaminhamento dos 
clebales e na direcç.;1o dos tra.hali·.os parlamentare!;. tem pr(•
curado cumprir sl riclamcnte os dispositivos do nosso Regi
n1 enlo int{!rno. que é a lei que preside nos nossos aclos e ao 
qual devemos todos obedie"!'lcia e r esv.eito,. O art. 2í' 11, § :;q, 
estabelece o seguinte: ~Nenhum Deputado poderá. referir-se 
a collega, ao Senado ou a qualqu er dos seus memb:ro;;, e, de 
um módo geral, a qualquer representante do poder publicc.1 
cm fórma injuriosa ou descorte7.> . 

Ainda -estabclece .·o mesmo P.egimento, no art . .273, s 'J° ; 
\(Si apezar dessa adve):'tenc~a e dés~e !)onvite o Deputa.do in• 
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siste em fali.ar, o Presidente dará o seu discurso po1' t.ermí-.. ' 
nado~. . 

Aind~ no art. 1~4, n. 8, do Regimento, ha esta .faculdade· 
ao Presd!ente: .rde interrompei: o orador, qu.ando se desviar 
da q;uestão,.;. quando fallar contra o vencido, quancto· faltar ii. 
cons1deracao á Camara, ao Senado ou a algum dos seus mem
bros, e. em ~eral ao.s representantes '}o poder publico etc». 

Ex1sle 3:1.nda uma dLsposição em vigo1r, do antigo' Regi
mento! que ~ a do art. 21 4', § 3", nu parte referente á steno
graph1a_: ~Si alguma vez forem empregadas exptessões vio
lentas . ou menos cortezes, os tachygra:phos, á vista do cha
mado de attenção, por parte do Presidente da Gamara deí
:xarão immediatamente -Oe escre,;er e na decifração mencio
narão apenas de me>clo abreviado o que tiver occorrido». 

Esta dispo::iição, que fazia parte do· Regimenlo anligo, 
está consignada no novo Regulamento da. secretaria, que cn~ 
trará em vigor H i de janeiro do anno proximo. Em quanto, 
pois, não .entrar ern vigor o Regulamento, será ob.serv·aoa a 
dispos~ção antiga. . · 

A" Mesa, repito; tem proourado, no encaminhamento ào:; 
debates, na direcr;ão dos trabalhos da Gamara, fazer cumprir 
o .nosso Regimento e pa.ra issci mais de uma vez tem dirigido 
appellos aos Srs. Dt!putados, em cada um dos ciuaes · recD·
nhece espirita esclarecido e . elevado, port::i.dor de esmeradti. 
educação: A elles compete, bem como á M:esa, procede!: de 
accôrdo com as boas normas. de córtezia, para decoro àe::;ta 
Casa <io Congresso. · · · . 

A, IM'esa não póde prever qual a palavra que vae ser pro
ferida pelo Deputado ao levantar-se na 'triblina. Só depois 
de proferida, e verifíca.da a sua fórma injuriosa.,, é que lhe 
cabe chamar· a attenção do orador. - . . . · 

Si a phra.se estiver formulada de modo. a não poder ser 
publicada por prohibicão expressa do Regimento, a Mesa tem 
a faculdade de elimiual-a.. . 
,, E' isso o que ella tem feito e continuará sempre a. fa
zer, para o que sOili'cita o- au:x:ilio de cada ·um dos Srs. DçDu
tados, ·com o objcctivo de que as nossas discussões pairem 
em um ponto de vista elevado, na altura dos merecimentos 
dos membros ·aesta Casa. (Miiito bem; muito bem.) . " 

O Sr. Mauricio de Lacerda (sobre a acta) ( .. ) - Sr. Pre-' 
sidente, não me encontrava no recinto, . quando os <lous De
:putados governistas que prece~er3:m a oração de • V. E:'·.• 
oc~nparam a tribuna. 'Ignoro, -pois, o genero de «eclarru;oe~ 
.1;1. que se entregaram. Entretanto, do discurso de V. F,x: ... a 
quem me estou 1·eferindo neste momento, pelo grande 1·espeito · 
que a sto:.C fnr.r.r-ão e a sua, pessoa soem inspirar á Carnara, 

· devo .. 2r. Presidente, talve:r. como um dos unieos visad•'J,; JJela. 
·.nota o I <:c!amaÇõcs da imprensa official, ape~a.s J'eJor~ar t.. 

(•) Este discurso não foi revisto pelo cir~or. 
"~·~-
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Camara_ que ao Sr. Presidente da Republica· não tenho feito 
a!tS-ressoes. Tenho si.rh, feito erít.icas vehemcntes e audaciosas 
como sempre as faço. quando a~ ponho ao serviço da verdade 
e .da minha sinceridade . 

_ 8P.jam. po-rt3:nto._. quaes forétn as interwmçõe~ e solici,.. 
tac•.i~~. as convemencias d0 t.lor.e e quieto recosto presí~encia!, · 

. a mmha palavra se não amolga, nem céde na fórma que tem 
ad9ptad?, de ha n.ove. annos, nesta Casa, no exercicio da liv-rc . 
critica ~1s convement•.1as da hoa amizade ou camarada.gem 
official. 

De resto, eu poderia l<:mbr::u• ao Si·. Presidente. da. Re
publica, que se tem queixado aos lear.le1·s desta CaÍ;a. Cl)Dl 
amargura, dos lermos com que é aggrcdido, poderia lembra.r
lhe que-deve S. Ex:. come~.ar dando o exemplo, não publicando 
notas Officiosas, llOS jornaes seus amigos, COW injurias :ÍS 
duas Casas do COD.o"resso e aos membr os .do Supremo Tribunal; 

: .pnderia l0mbrar-lhe aindr:. (}tle não deve S. Ex. lançar mão 
de nenhum dos recursos qnc os seus .parentes; cm Pernam
huco,. usaram, no pr'oprio dia em que eu. aqui, proferi um 
aparfo em favor tlo seu irmão, que acabára de ser nomeado 
para o Sup!"emo Tribunal Militar,. aparte revelado de generoso 
despre!Jen<limenLo e esquecimento de paL.:ões politicas, em 
homenagem á sua notavel per:ionalida.de, no mundo jurídico. 
Nesse mesmo dia. os jorna·cs do Recife, correram sobre o meu 
nome o chicote da calumnia, da infamia e da miseria moral ! 
Mas - peior do qu0 isso, Sl'. .Presidenle, e pasme a Caroara ! 
..:._ antes, quando ainda não se po.iía. dizer que as paixões ti
nham chegado ao paroi;:imo, houve um parente ·do Sr. Pre-. 
sidentc da Republica, que em uma corl.'espondencia ílC' Ca:... 
xambú, não trepidou em profanar a innocencia de meu filho, 
uma criança de 9 annos, pondo-lhe na bocca palavras de in
sulto soez a seu pac ! 

De todos estes recur~s a familia do Sr. Presidente da 
Republica, nos jornaP.s em que í!!!cnwe e. sustenta, tem usado 
contra a i.ninha pessoa .. mas nunca da tl'ibuna retorqui na al
tura da aggressão a qualquer dessas miserias, por considerar 
que me emporcalharia nellas si .me defendesse. · 

O Sr. Epitacio Pessôa. portanto, que comece -por conter 
aq11Pl1es que o rodeiam, inr.lusivc o seu sobrinho que,. em 
.jantarP.s do Ministerio da Agricultura, entendeu que a minha 
pessoa <'!evia liquidar contas t:nm ~ lle, como 11i eu fosse·· uma 
des;;as .figuras que pude!'ise estar ao aleanr.e de qualquer ca
panga. por mais doutoral e . . presicencial que fosse l 

Rão estas as aWtudes do Paço, com as vozes da oppo
sição. 

Quanto a mim, depoi!l rlc. annos de opposicão combativa, 
ari'lente e destemida, não pre.cí$o . desses recursos -para de
molir um Governo que desaba poP si mesmo, ao peso dos seus 
erros crassos, ao poso das suas Jaltas na administsracão: 
basta', na tribuna, expõr, dia a d;ia, em · um curnculum vitae 
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(feste quatri~nnio que desfüa, to'.l'o~ os seus' engano<-, tod~s 
· l.iS sr..us desYIOs, t<;>dos o seus d~::astres, ~om os quaes se afundai 

no palmo .de .cova ern que tem de -rtorm1r o srm ultimo somno. 
Faça-me, poi~. a Cru:Dara justiça. Tendo, uma intelli

g-e.?cia adquirida _no nianej_o parlamentar, nfto . iria. eu lançar 
ma.o de um me10 coQtra'Producente, que pr.oporc.ionasse a 
S. Ex. ·o exemplo de fazer como fez agora, com visiv~l ex
ploração .do incidente, apresenlando;..se como victima infeliz. 

E' real, Sr. Presidepte, que os jcmaes e os Srs. Depu
tados· SI? ltú!m exaedido l'.ílS seus termos contra o Pre:::iderite 
ela ·Republica; mas isso não se de,re attribuir sínão nomin:il
mente áquellcs· que usaram desses recursos, e nnnca ·de<>,larar 
que o. opposiç-Jo a'l Pre.:i fo,nt~ da Republica, e feita nesse ier
rei:io e que .:~.~e ·:se achu f-.Uperiar aos ataques com. q,rn ,; al-
vr.ia-do. · . 
. Porventu~. a opposiçiio do_ O Jornal, séria e grave. nas 

sl1:µ pon'1eraçnes. 6 ne!'lte terreno feit$. a S. Ex.? E' feita a 
oppo~foã(} nova dr"\ Correio da Mnnhn ·l"'~t.,-,. ti'rrimo? A. nnno
;Sii;~o da 4- Noite Ç f!Jjta neste terreno? E cito apertas ·estes para 
não -Cita).' t-ànt.os outros jornaes. E o<; discursos de mal vel-

. J:trla opposição ·a ·seus act9s, que .part"ni dos propríos Depu>
tados ·governistas. ás vezes mais vepementes do · que os <la 
oppC1sição milit~nte - tambem isso é injuria• ao Sr. PrP."ei-
dcµte ().a Republica? · · · 

A-0 -que ~ ~aiba, nest.f) Congresso.'até agora. só houv(l um 
-cfü•curso q1ie se pudes~e ilizer. que foi injurioso a. S. E;(. : foi 
aqar-tU.:i eóntr:i- _o qual V. Ex. p.or varias v~zes fez o signal de 
~ttP.nçi:i;o. regimental. ; . _ . . · . 

PorQUe ~sse zelo da 1mprP.nsa g-0vernista em dizer que o 
Prl"Sidente da Republi~ permitte injurias apenas J'.)ara ca
lienfar · a. Cáinara f. <'nrrivrntii com essa!'! injuri:i.$ ,. n!ío se le

. vantoa o leader roa maforia. in.~ouflinentc e üµv .::cd;;:·ou aue 
o silBncio :da Camara não significava· a sua aquiesce-ncia ·a es-
se;; insul tns . · 

Pr-rque ramo o~ jnrnaí'>. mai~ lii?arJni;:; 110 \?reeiàenle da 
Bepublica numa obra de intriga entra o leader da maioria e 
V. Fx. · c-0m· o ffif)Simo Prr;sidante da República salienta n. 5ua 
indifferen~a e a· indifferença do conductor dos trabalhos nr.sta · 
Casa? 

.Parece ífUe no fundo disto tudo ha uma ·pequena ~spP.-
. culação pqlití<'a uma peQlIP,r.& r!1anobr!t parlamentar: ha qe 

fac:tO r.om certéza alguem que nao MteJa contente com. a pres1-
denria dP. V. Ex. : que não deve estar conLcnle com a tende
ranra do ~:r. Carlos f!e <:ampn:,:. ~ahi quanrl~ surge um· ~a
renté do Sr. Presirlente da Repuhhca a se. oue1x~r d,e i.:.m d1s
c11rs1\ insultum::o. ag-g-t>essivo. violenf,o immed1a.:._ta.rnent.e se . 
culpa ao Sr. Crr(Los de Carr:nos que fez a1;1e n_ao O!J-Yia.. a 
Y. F.4. oue ouvm P. adv~rtm ao orad?r. E bomto. e c.hw, ~ 

· i!1tcressànte ~ fic!!...:.11n ~b~m · r.om o Pres1dr>nt.~ do. Renuhl1ca e 
· -IiPni "ºm esf.a opiniãn roas ou. menos papalva aue acha que o 

·Presidente. dà Repuhlir.a pôde dizer do~ Deputados da oppo
~~qã,.~ ql,ie s~o miseraveis e qllando os Deputados_ se atrevem 
. ,., ... 
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a nlo ~~h~r _infafüvel o me?mo inenino :prodígio na cadcir () 
· .da P.r~s~dOOcJ1.1. _da ·Repuhlica; $ão injuriados e calumniado~. 

Nao ha duvida, ·Sr. ~res1.dente, qure exis.te uma campanha 
.cot.t.ra o Sr. P.r.e.si<l~n.te âa Repup!ica posta em. termos · q~e 
f!:}} ·P:er exemplo, md1v19ualment.e nao ::ub.screver1a porque no 
u1a em que me .eoa:vencesse, V; Ex. me permitta a referenda; 
.q~1e .o _8r. Epíta~io Pe;;soa individua1rneµte praticara. na pre::.. 
SJi3enc1a. da republica, allusandn de· seu cargo. a.ct.os de desho
n.es;.;da'CJ.e. €U niio viria dizer. n31 trib:una,' sem a -consequenCia
log1ca e fatal da minhn coragem politica. que era. apenas um 
,c.::n~ .~;.c;siana;i:io; yi,ri~ ;trrastal-o ao prGcesso crime de respon

.. ~zt?ill .d~~ rp:mo r.ra p mf>u d·ever salv-0 se quizesse ser cum-
~hr-c c5l~en.ciandt:1. E~s porque nunca asseverei contra probi
~adr. PP.Ss~> d.n . Presi(jen~e <la Republica actos ou factos. 
T!_;nl) .. :Y. sim. dlfo inie · dC\· diver-so::1 actos de S. E..\:. , de sua · 

. adminj,sfraçãq ;'P.SuUam ímprobos, resultam inconvenientes, re
.swt..·u1) crimiMsas .e· esf.üs expres$ões n~o são só regiment.a•es, 
· est!l,.,. P-xnrr->~~ii,.s n~n P,;;fiío só <l·ent.ro dM: re!l'imPnfo4'. P~t~o 
dentro Q.a C1mstnui.cão. !lão e.stüo só dentro da Constituição, 
estão de11tro dq "pi::p_irito de democracia · que, felizmente, 
mere~ (ie Deps. n~o -\•ive das cartas escript~ nem dos regi
.m~nto~ iimftadQs ás ass.emb)éas, vive g~ cuitur.a do · nos~o 
p ovo; dn. nossQ gráo Çe evôlu~.~o ·politica, vive do nosso iµo
~e.ntQ º1storir;P.· e é justam~nt~. · Sr. Pre~idente, para con
~:i.har ~ssi:i. ex1genci~ com a liberdade de tribJ.ma, crue deve 
·~ªY!:lr :gyµ regjm.e!'fo Qentr.o 49 qual Y. :J!Jx .. ; cumprindo o 
·seu dever. aoràPputado que, se valendo dP.ssa hberdaqe, della 
ª'Pº-.se ~.ontr.a a ,honra pes?.oal do Sr. Pres~aje .da Republica, 
11}-ªJlde P.!l.m~.elJ.~r _a paJ~vr~., . 
·· Não ereio, porém, que .esta con~piracão jornalistica pa
lacianÍl.··.oontra a libéi:-dade dP...tribuna encontre na pessoa de 
V. ·· E:-i:., répr~sel}tante · de uma terra li:vr.e !:ntre toda~, ~ o 
instrumento, o braco capaz de concellar na tribuna bras1leu~a 
a ·liberdade de opinião, soh este pretexto ou esta desculpa de 
que· a liberàade é demasiaàa. 
. Ge~ lmente, Sr. Pre;;ic,lcnte, cmand~ a .liberdade se aque-

ce. nas palavras da trihuna e se demas1a, _em gestos ~ond~µl,... 
· natorio.s, é que realmente do lado contrario ha uma u~sp1~a,... 
ção rle antoritari"mo. de. dictad~1ra _con!ra a qu~l ~lla xn~hn
ct.ivamcnte se rebella e e essa . Jn.5p1r1wao autpritar1a e d1ct.a
toria'l cme .iá invadiu nossas attrfüuicões e já enfrentou o 
Supremo Tribunal. e.m nnta inso1eate, que .agora e sob o pr_e
texto que a insolenc:ia é o genero na tr1bun11. parlamentar, 
quer e prPtend~ cmharalltar as cousa.as para _aqm dentro ar
rancar, não a prohibição do uso ·da pala':'l'a insolente, Jnas a 
prohibição· do 1 :o de qualquer· palavra hvre. . 

Ne~i:;as condirões, fazendo essfi distincção, eµ dev0: dizer 
a V: Ex. aúe não ·posso receber .set~ appello no sent.1ào d~ 
:inoderár a ·nngnagi:>m noron~ a .minh_a · ~~mpre esteve d~nfro 
dos estrictos termos regimi>nt:ies, da pohde~ e .(lo r~sp~lto á 
f @e.ç.ão ptibli<,:?- 4o .. Sr. · Epi taejo pessô~, 

~ . .. ~· . 
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· E?l. segundo Iogar, não posso receber o appello de V. EX. 
que, · s1 e que ~e pretende com· isso limit~ a liberdade de tri
hu:i;i.a ~o sentido de moderar as nQssas apreciações.. · o Sr. 
Ep1tac10 Pe~sõa _ ~,e ~adere seu governo, . que todos seremos 
moderados. mcontmcnb; .emquanto fôr o governo das des
~o1!1posturas anonymas ·.nos outros poderes da · Republica e o ºº' ~rno das descomposturas· pessoaes naquelles uue o con
trariam, naturalmente, - sua alma, sua palma: Cada um 
recebe o que dá. · 

Si elle nos descompõe, clar-0 é que ha de haver quem o 
descomponha. ~ão · é _ o Sr., . Epitacio quem descompõe, são 
os se_us parentes. · Os Jornaes da opposicão veem escrever quEf 
o deputado ~ i~to <! .. mais aqoillo, parecendo que sahiu de 
u_ma. -coya de ·Ah-Babá; e já _no dia seguinte consideram: ........, 
s1 ha disto ·na Camara, por onde tambem passou o Sr. Epi
iaciô, então, na presidente tamhem está um · typo que sahiu 
de uma cova de. Ali-Babá.. . · . 

Permitta-me. V. ·EX., portando, vehiculando pela sua 
palavra serena e .insuspeita, ao Presidente da Republica, qu& 
o chame á Ql'dem, constitucionalmente, para que não se re
tira aos .Poderes Legislativo e Judiciario com tanta sans f a
çon, respeite; que o respeifaremos, que o respeitamos .iá em 
demasia. em torno das descomposturas que temos levado. 

S . Ex. não molhe a penna no fel dos iieus rancores; que 
não teremos de usar nossa pala'Vra ao serviço dos nossos odios 
intimos. 

Nestas · condicões, declaro que ba erro de endereço 
quanto ã minha pessoa;; ab$olutamente esse incidente c(lm
migo não ·se entende. deve-se entender na presidencia da R~...; 

· publica, com o Sr. Epitacio· Pessoa, e na Camara com quem 
pronunciou o discurso. {Muito bem;, muito bem) • 

O. Sr. Cal.'los de Campos (sobre a acta) - Sr. Presidente, 
na 11unJi<!adP. de representante da maioria dos Srs. peput9:dos 
para a. direci;ão dos trabalhos. nesta casa, nada teria a dizer 
sobre as palavras que acabamoi;i de ouvir, pronunciadas pe!o 
illu~tre ·Deputado fluminense, si não fos5e S. Ex. procurar 
ligar rac-to~ ~ µnrs1yn-alidu.des q\"\e na~a te.em a ver com o 1.n-
r.idente levantado. · . · 

O Sr. Presidente ·fa .Rcpublíca não póde ser respon~avel por 
· circumi:tancias que. embora pos~ám ~n!·olver defesa àa l:!~tt in

diYidualidadP. política ou do ~eu Governo, seJam tra21das a 
imprensa, anonyma ou ostensh•amente. . . · - . 

o Sn.. lllAURICIC/DE L.\C!:RDA _: Na parte . edito!'iãl .aos 
jornaes. 
. . O SR. CARLOS DE CAMPOS - • • • p·or arrigO!;. parentes ou . por quem quer que se.ja, mesmn· na parte editorial dos 
.jornaes. ...,.. . . . · 

" S. · E~. lf~m tracado; a este rc:S-PP:ito. o seu :µroc.eder .. J?Or 
uma fórma absolutamente leal e franca. Qoondo se dmge 
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constitucionalmente ao Congresso o errinente Chefe do Po<!er 
E~ecutiyo, se manifest.a por meio de suas mensagens. dando 
conta dos seus propositos govcrnamentacs. Quando · S. Ex. 
fom de fornecer informações, ou mostrar a inopportunidaíl'e 
'ºu desneccssidaà3 àellus se tcrr servido <la .palavra do leade1· 
da. m.aioria ou de outros Deputados que, por circumstancias 
occas10naes ... 

O SR. l\'1A:i:;mc10 DE LACEHDA - Diz V. Ex. muito bem. 

O St~. CAnLoS DE CAMPOS - ••• melhor· poder~o tratar 
dos assumptos, ou :porque estes se liguem á politica dos Es:... 
ta.fos que aqui representam; ou pela natureza das inourrben
r.ias, filiadas a .commi:;:sõcs espe~iacs, desta Casa, a que per
tençam. Na imprensa, quando S. Ex. se dirige ao paiz, para 
esrlarecP.r fa.etC's que mereçam da, sua parte uma nc~essaria 
e immediaía .referencia; o faz ·por notas oi'ficiaes; com a de
claração, nas folhas, dessa sua procedencia. 

o SR. i\1AURICIO DE LACF:P.P.'\ - E uma dessas notas, foi 
a'quella que injuriou o Sr. Pedro Lessa. . 

O SR. CARLOS DE CAMPOS - Nessa.e.; condições, nem é 
preciso que eu o declare, porciufl está na .conscienci:i de todos: 
nunca, por mensagens d'irif(<:!as a c~ta Gamara; nunca, por 
palavras do leader da maioria; nunca, por parte dos oradores 
aue individualmente fo.ram incumbidos da defesa do Gover-

-rio, a proposito deste ou daquelle a('.t.o, ,nesta o.u naquelh op
portuni<!afü: nunca, ezr notas offioiaes, se pod:ení apontai." 
um dcsJii;:e de linguagP.m contra qualquer representante do 
pC'rter publico, contra. membros ou contra quem quer que 
seja. 

o Sfl. MAURICIO DE LACli:RDA - Nem ha duvida; eu mes
mo jú os recebi. .. 

O SR. CA.m.os DE CAMPOS - E' possivel que, no ardor da 
defesa ..• 

O SR. ::\L<\URrcro OE LAcr.:noA - Então, púde tambem havel' 
. ardor .na opposioão. 

O SR. CAru.os DE C..".t.MPos - Perdão; pec.o ao nobre Depu
tado, a cplem ouvi com a maxima attcm;ão e acatamento ... 

0 SR. :.\IAUR.ICIO DE LACERP,\ - 0 aparte não representa 
dcsattenção. · 

O SR. CARLOS nr: CAMP0-3 -- ••• que me pe:cmitta externai· 
por completo o meu pensamento, em um assumpto em que -
é minha crenca ,.-- basta sej.a e:x:post-0 para ficar de todo es
L" larecico. Desejaria apenas que não fosse perturbada a mar
cha dos racioc.inios aue·vou formulando de momento, não tendo 
tido. at.é, conh1>cim~nto dos discursos que, antes d_o de S. Ex. 
aqui mam _proferidos. 
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... 
O· SR. MMJRICIO· BE LACERDA - Quer ·dizer que, comei leo,-, 

dá, V. Ex. foi muito co~sultado... , .. · 
O ·sa. Aa..'itd&""IDO BuiiL.A:MÃQUI _.::__ l!.,.ói'am discúrsos de dl}.;.. 

- fesà pesso_al, simp.lesmetite. · · · · 
· O SR:.· CARiiJs DE CA..\1Pos -'- Digo qtie é possivel que, nó 
ardor da defesa da personalidàde do Presidente da Republica, 
como na defesa do seu Governo, algum· excesso se teoria d.ado 
- que iiãó conheço, valha a vefdade -'- mas (»le o nobre Depu
tado declara c0-nhecer, tendo até feito sobre isso· referencias 
minuciosas._ · _ 

. Pois berii,. airida nesse caso, Sinto-me àutoi-izado .a .de
clarar que é coin ci maiOi· aesprazer que o Chefe da Nacão, re
cebe taes manifestações, ·ãs quaes podem ~ignificar urna gran-' 

:de afunirai;.ão pelo es.tàdista, que se acha á testa dos destinos 
da ReptibliM, um profundo seiitiinento de amizade pessoal; mas 
cõntrariam de todo em t:odo os seus serenos e superiores pro.:.. 
cessos de orientação política e administrativa. 

O SR. M.-ü)iuêtô DE fuc:EitnA - Si ('U pudesse dar uto 
a:parte... · · 

.O SR. êA.ru.~s nÉ .d:Un>ós - domo se póde re5ponsabilizar 
' o Cliefe .. dei Estado, por .. áctcis. isolados de amigus ou de pa

z:entes, quanl:!o não se póoem ligar. esse5. aetos a s. Ex. por 
.uillá solidariedade que nein siquer resulta dós antecedentes, 
da educação. ou mesmo dos proceseos poliLicos do- illustre Pre-
~idente dâ- RepJiblicã ? : , . · 

.Não mé .páretie ser prechô accentuar taes an~cedentes na 
Camarã. onde __ tjuasi diariamente se relembram os gestos, as 
palavras da<itielle que, antes de ser o actual Chefe do Executivo 
Nacional, foi um doo ·nossos granc~es parlamentares, que fez 
vibrar a sua elôquení!ia em cairl'panhas de opposicão, mas sem
pre com elevadotrespeito pela autoridade, sem descer jimais 
<la sua alta critica, justa ou injusta, mas, sempre limita.da a 
actos ou factos que a provocavam e .sempre pairantio em um 
ambiente de corlezia, tal como exige o ee1·eno e leal cumpri-
mento dos nossós deveres redprocos. . • · 

·· o S1L M • .\U1Uc10 DE L.\OERDA - Em 1891 '? 

O Sn. NIC.-\Non N.o\SCI:.!E.,..TO ~ Trnns~reveremos amanhã, 
os. discurso.s e eu me comprometto a trnzel-os para se ve
~ificfaf que abi injuriava o Presidente dn Republica. 

. O Sn. CAnr.os oE_CAM°Pos - ..• quer do Presidente da Re-
pühlicã., na Süâ..mis$ão administrativa, quer dos .congressistas,. 
na S'çzá missão legiãlativa. . . . _ . . _ . 
- Dêâ:nte; pôii, de êifoumstaD,cfas .dessa ordem, t}einonstrati--. 
~âs .ae "Quê ·ném P-elos Séus áriteéedefite·s,. ni!m peJa. snà edu;;.; 
~'~16 p€ssoãi ê '.OôliÍroa. tíe:n peta riebées'!d. ade .. de aêf. ê!â.. Qutl 
diresa niêi 1iã fã1Wf'ô; ilóriluâ tótitis os a~ ~t~ ·te.~ 
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tido ~· s?a explfoã~ãô, no ~ei9 da . Çan:iara; ern plenario, o seu 
esclai ec:mento, J?.ªS .co!llmrssoes, ou, ai.nua .. em informações 
l?~eslad«.~ pelo ~xecuttvo, deante de circumst.ancias,. que re
pJto; deixam evidente quie o· Sr. Presklente da Republica. não 
é a~e~~o dos proce~sos or~ ~n~l'iminados. E, por isso, temos 
o d!r_eito de conchur que_ e· m1ust.o querer emprestar respon
~ab~}!da.de a~ . Ç!1efe do Estado, . por àquiHo que, fóra .de rua 
ae(;ao ou _des1~10~ se tenha .passr.do .em confabulações, em ar
_.t1gqs de rmprell:~a. em epi<;tolas de qualquer natureza, ainda 
a. tlt~lo de su~ _deilesa; t] eu me comprazo em reaffirmar que 
_essa responsabilidade S. Ex. não a acceita. 

· O Sr. MAuR1cro UE L~CI::RDA - Peço ainda permissão para 
um ap~rt.e: quem se queixou da Gamara foi o Presidente da 
Repu.h hca. · • 

o sr:·. CAltLOS DE. CAMPOS - Ta!llbem nã~ é exa;cto que 
Lenha hav1dc essa que1:xa do Sr. Presidente da Republlca com 
relacãq á Camara. E' mais um fructo ·de equivocos ... ' 

O SR. MAUP.lCio nr. LACÍi:RDA - Em equivoco está V. Ex. 
(). Sn'; CARLOS DP. CAMPOS - ••• de erros de apreciação 

que o caso tanto io:e tl!m revestido. 
. . . Todos. nós sabemos qu~ nesta Casa o calor do debate, (1 

arrebatameu~o da eloquenc1a, ás vezes, toca ás raias da pai
:tãõ;. ~ 

O Sn. l\fai:..1ucro DE LACERDA - Queixou-se o .Presi<lente 
do silencio da Camara. e a prova é que a imprensa repetiu 
essa qnêíxa . 

. ó SR. C~\RLO~ DE CAMPOS - •.• mas que, ern tal ambiente; 
o facto não tem. a grande significacãci quê se lhe quer attri
btih>. porque i:tP.sta mesma tribuna já .ovvi, de illustres Depu
tados opposicionistàs, que não formam juízo pejorativo da. 
füdividualitiaíle do Pre~idenle da Re.Pritilica, e que a.s suaf: 
phi·ase.s não P.nvofriam accusação capai .d.e pesar no an!mo do 
paiz, no senUrlo de o condemnar, por essa fórma tão vrolenta. 
no P-x~rcici0 tio alto cargo de que se acha investido. 

Si o incidente que se discute pudesse ficar. na simples dc
<,larai;lio do nohre Deputado fluminense, de que, de maneira 
a]guma, velo RngimPn~o da Casa, ou em virtude de a~cão da 
Mes:i, ou por manifestações d.ircf.tas, º1:1 siduer .indirectas d!t 
maioria, üaqnillo que ,possa dizer r~spe1to ás. sqas pal~v~~s ~ 
aos seu~ voto~. pod~á ser _ce~ceado o ~eu d1~.e1~0 de cr1~1ça: 
r.1 o qur. S. Ex. quP.r ~xprim1r é que esse_ dmi1to. de. el,"l_h':a 
tem M flcar illeso dentro da Caniara:, S. E:rc ha de perm1tti1• 
qu·e cu a,ppelle para aqt1ilJo .Q1Je _ha .1?<!1,l~O.s ~.ias a!f!.d~Jiv~ en
se.ttj.-.ne di.zfü:.aqi..ii, no, io:P.jl.tidq .da~. PI'2P~1~ P..ll;layr~ ~~ •. ~es~e 
~fü'l.~i<IB· o _ 1)h~~tre_ .~.oll~~~ .. ac_~b~. _a~, JJX:O.f!3'.,tr: , !~ , l~M~. ~~ 
rnaitma, d~cfarou que nunca s~ p_c~<.!,.~r!a P!'~~ªI ~~ ~ol~eL.'?!'~ 
livre critica. .. esse e'.'l:ame ~mplo. nem sô, tior parte. aos repre
sentantes da opposiolio, mas até por parte .dos ~~ pertoooom 
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á maioria, á cerc~ ~os ac.tos. da administração, porque aqui 
nos ach~mos precisamente para desempenhar essa missão de 
v.erdade1ra e .Prof!cua collaborat;ão. A critica, entretanto, di-
zia cm, eleve ser Justa, opporLuna, cortez... · 

o SR. MAVRICIO DE LACERDA - Gom essas limif.a-Oões to._ 
ãas, já não é assim li:vre,' mas regulamentada... Natural-
mente, cortez é governista. ·. • . 

O Sa. CARLOS DE · CAMPOS ·--- •• , ·i)aÍ'a que produza os· effei-
tos por ella '\lisados . . , · . · · · · 
. To.dos sent.imós que, quando se. expõe um facto e sobre 
elle se faz; uma adverLencia, ainda a título de censura, essa 
expos1çao, aàverlencia ou censura, calla no animo de quem a 
om.-.e, tna.:cimé,· em ~e tratando de inte.resse publico, . prócisa-
mente pela ··fórma como é feita. · . 

O SR: M.füRlCIO nE·'L.\CERDA - Por minOO. pal.'te declaro 
que criticarei com toda a liberdade, indepen::!ente das dau-
sulas que estão sendo enumeradas. . · 

O Sa. C\~os oi:: ,C,\J\.tPos - Quando excede certos termo~ 
a critica; por mais justa que seja, acabai sendo mal. rec~bida~ 
e porrrue .níio o dizer ? - mal julgada.. -- . 

. Núo significa · que se queira coar'.ctar nosso direito de 
livre apreciação dos act.os do Governo. - · 

O SR. ?II~unrçro n·E L\.CERDA - Mesmo porque isso não 
poderia ser feito; somos, aqui, unida:i1es perfeitamente iguaes 
umas ás outras e eu saberei defender, da tribuna, o meu di-
reito de tpalawa. · - . 

O SR. CARLOS DE é.urPos _:__ _~ra, precis'a:xnente o ·que ia 
dizer - que isso não póde ser feito: . o direito da palavra 
existe. tem de ser mantido; apenas - e é o que supponho, 
q1.1izeram ponderar os · jornaes, amig-os qu não da situa~ão -
a critica póde ser feita com· o :.."J!cn:i<:!o àcatarrento á .Personali
dade do Chefe do Estado, que, antes de tudo, é o alto repre
:scntanle do pa.iz á fr ente do Governo e a deferencia que lhe 
1! tributada não se dirige tanto á sua individualida 1'e sinão á 
propria Republil."a; personificada em sua elevada. investidura . 
!!fuUn beni.) 

Devo accreseentar que. p01·: parte: da maioria, como do Si· . 
.Presidente da Republica, não ha queixa contra os congressis
tas, niío ha o pensamento de limitar suá critica; mas, ao 
contrario. <>..xistc o -d~se.io de que todas essas manifcstacões 
da opinião aqui se prodU2am, porque todos temos o w.esmo 
empenho de bem servir á Nacão. • 

Finalmente, devo . accrescentar: 
Si muitas vezes ·o 11ader da maioria deixa de, . a pari pa.s

su,· acompanhar as consiaeracões dos Srs. Deputalios. ~or
. tando-as, entrereeiando:..as ·com apartes, · que só serviriam para 
prejudícar talvez a discussão ••. 
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O Sn . .M.\ctucro DE L\l'.::rnr>,, - Iss~ não 1Td'll opposição. 
. . O Sn.· CARLOS DE C.A!.IPos - •.. ·. si muita~ ,·ezo.s o leader 
da maiorja. se tem -vamos dfact· francamente, Sr. Pres.1dentc; 
a verda<le - cm um ou cm outro caso, cow.o toda. a Gamara, 
ile lem sentido posifü:amculc constrapgic!o, para vir intcr
i;ior a. smi; palav1·a;· em nome d'essa maioria. a respeilo ou d'C 
faolos pessoacs, que aqui niio ll!ere cabimento, que ai:iui nflo 
pod·em ser Ql)batidos, ·ou,:. de cfrcumstancia~ presas á adminis
tração, que já foram· por vczer; e ,;uf.t'icientemeutl!' e:-:rilica<las 
:e esclare~idas.' 

· Os Sr~. Deputado.s leem n direitn dr•. diséordal', m::is nfu.) 
feem· o direito G:e clizm· que Laes fat:t<Js, não fo1·an~. trazid"Os á 
defesa do Governei·. Seria. alrlni de 'fasLidioso. · h1Le'!.winavd 
estar a rcpiza:r sempre a inesma d'efcsa. Portanto, o silencio 
por ·\'czes verificados por p_aTt'e ~d·o leodei· dá maioria, como o 
verific~do por. parte da Camal'll. eim 0ircumst.ancias taes, só 
.póde ~significar ou cÇ>nstrangimenlo por nma 1inguagem. que 
a Camara. entende. poderia se!· {fü;pensa~a, po1· excessiva, ou 
porcruc taes <>rMões se referem n factos -que .íú tiveram com-

. :Plet:i elucidação. no conceítoc da maioria. (Jluito bem,; Rrnitu 
oe-ni. o ora..doi· ,5 cmnp1·ünentado.: , 

~m seguida, é approvada a acLa ú~t ~cssi'io:r· anterior. 
O Sr. Pr:esidente 7 Passa'-se á leitura d.o lixpediente. 

O Sr. Andrade Bezerra ·uu Seéretario) procede á leiLura 
uo seguinte 

EXPEDIENTE 

Do iSl'. 1 º Secretario do Seuadu, di! 8 uo em·i'enlt•. cum
municando que aquella Casa do Gnngri"ssu :'l'ucionnl 1~cloptou 
e nesta data enviou á sanccão <i pi·oposiciio <lc.:sLa. Cnmara, 
Rllrindo o l!1·edito espedal dll ti :H'd$579, po.ra pai:;-aml!nlo de 
pensões concedidas nos termos uo art. 1" da lei n. :J.605, 
de 1i de dezembro <le l!HS aus 1.mai-da-liv1·os que sr~ invali
daram no serviço. - Tnlr!irmlu. · 

Do Minislcrio Ja Viacíio u Obra:-1 .Pu.\.ilicas. ue 8 do cor
rt>nte, sati5~Cndo a i•rqu if'-i(~ÜO dcsla Gnmura con~lante do 
officio n. 503, de 13 th~ nnvomb1•0 Ui11imo SUOt'C O JH'O,iectO 
que providencia sobre a· i 11stnllac.ãu dn osLar;.õei; radiogrn
phii.:as. - A' quem fez a f'PCIHisit;.iio. 

·Do Minis'te·rio da :FaZ'cnda th• 8 du em·rcuLe ~uviauúo as 
S('guintes 

INF(Jll:t>.~\ÇÕ~S 

Sr. 1º Sec1·etario &l. Camarn dos Deputados· - Em res
posta ao offioi() n. 5-'12, de 27 de novembro. proximo passado, 
dessa sccre_f;aria, tenho a ~onra de {:OmmunJc~u· a V. E~. ·Que 
ha cffectivamenlc ncccss1daLlc tla ~1J.>crlura do crcd1 to dc, 

Vol. X'JlfI , lõO 
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· 2:936$, .para. pagamento das divídas <le e-x:ercicios findos de 
·que _são .. credo1;'es os :primeiros escrip,turarios do Tribunal de 
!Contas, baeharel WaldemA.r . de Av.ellar Andrade e Cand·ido 
:Venancio Pereira P.ej_."'(oto, por serviços de tomadas de : con
tas fór-a. 'das •horas do e:tpediente, visto não terem sido elles 
facluidos .:na relação · que .. a_ctualmente A.:,"11.lal'da .'({001são ido · 
:Congresso. . · . . . ·, . . 

Reit~ro a V. Ex: os .meus protestos de elevada. estim·a. 
e mui dístincta consideração. --- · Honi-ero B(l;ptis:ta. - A' quem 
fez a re.quisiçã.o. · · 

Do . Minist~rio .da Gu~rra,, · de 6 do corrente; remetLendo 
a se~inte· · -. ! · •· 

MENSAGEM 

Srs.-i:lembros dó Coogress'o •NacionáÍ _..: Em addiLa.mento 
· á n1illha mensagem de H de noverobrlJ 'ultimo, tenll~ a honra 
de passar ás VOSSll.S :mãos O projecto que serviu ffe base aos 
tr'abal-bos da. commissão especial "incumbida de estudar a re

. forma <la· justica militar e lleni assiro. o proj ecto da com-
mis'-º · .· . ~.- . · . · ' · 

· :..\.proveitando ~· · opportuni-Oade, seja-me licito adeantar
vos algumas~i."informa\)Ões sobrê o Codigo de Organizações Ju-. 
diciaria e Processo .Militar,- que submetti á vossa approvação 
com aquella mens3:gem. ~ .· . . . . 

. N.elle procurei dar ã,· justiCA. militar uma. 01•ganizàcão in
tegrál; :pois desde .que ae ·instituiu no Brasil, em. 1808, ella 
tem si~o regida -por ·leis espars3S',. sem unida.de e sem sys- . 
tema:'· O seu processo, é certo, mereceu no dominio republi- ·· 
eano. alguns cuidados; mas a verdade é que tambem o rcgu
JA.mento .Processúal Criminal 1:Militar já não corresponde aos 
seus fins. . . 

'o novo eodígo, tomando como paradigma. a. jusLica com
mum, procur ou corrigir ·os defeitos revelados pela e~erien
cia, organizou a justica militar com simplicidade, completou 
o seu apparelMmento por meio de orgãos indispensaveis á 
sua· efi~icioncia o tornou-a mais expedita. · 

As -principaes modiíicacões que elle trai. á organizacão 
nctua1· Podem ser assim resumidl.l.s: . -

Reduccão !los ministros dO"' Supremo Tribunar de i ·5: para 
1 nove; •· , . 

Augmento, . <lenLro deste limite, <los ministros civ·is, ae 
Lres para quatro; , ' 

Redueção de seis para quatro do nwnero dos Juiies rm
litares ·do conselho de gu~rra, que passou a cllill.mar·se, com 
mais propri~dadc, <Conselho de Justiça l\Ulitar:;i;· 
: ~tincl}ã;G do conselho de ·investiga.cão ,_. excre·scencm. -
prolelatoria e redundant_e; . _ · 

Regulamentiacão mais ra;c10nlkl da ;;iolicia militar; . 
. Creacã:o do min~sterió pubU.r,o Sun~f) <le cada . auditoria.; 
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.criação do corpo de advo_gados para. defesa dos réos pra
ças de pret, que até a~ora podiam vir e vinham a dulga-
mento desacompanhadas de patrono- · 

_e íi~almente, criação cm cada.' auditorio dos · loga.res ·de 
escrivão e offíciaes de justi11a. -

Tudo o ·mais, salvo ponf.os de menor importancia résu• 
me-se em -adaptações ~a.s normas proce~suaes exlstentés. · 

A r~ucçã~ do2 Ministros militares do ~upremo 'fribunal, 
·tem fac1l e:xp:licaçao. O estudo das questões· J\ldiciarias e 
parto da sua . funcção con$ultiva estavam. a cargo exclusiva
mente d-Os tres Ministros civis; os doze militares limitavam-se 
a votar nos casos 'judfoiaes e• cstuda.P a parte restante das 
c1:msultas, servi<JO e~'.it~ reduzidíssimo e não sujeitn. a preços · 
fL-.:os .. Ora as· estat1st1cas mosiram que o serviço judicia:io, 
do Tribunal s~ tem eleva<lo nos ultimes -annos -a uma média 
~uperior · a L5UO processos. E' demais para a capacidade de 
tres horneoo . Dabi a idéa de rcful'Çar com mais um juiz civil 
o numero existente e mandar distribuir tambem pelos 1\-Ii.:. 
_nistros· Jnilitáres, a exemplo do que já se praticava com as 
rnnsult~, os processos recebidos ,no Tribunal. 
- Desde ent.i.'io, o numc"ro do Juizes milita.l'.es torna.va~se 
·cxce!;sivo. , 

.. No reduzii-os, alüís, a reforma nada mais fez do que se
guir a lição de povos mais -velhos, adia.uLados.,..e .ex:perientes. 
alguns delles potencias militares de primeira ordem, com 
~xercitos formidaveis e · que, apezar disto, não sentiram ain<!a 
necessidade de um tdbunal de appellação tão numeroso como 
o nosso. / 

.''Assim, ·o Tribunal .que col'responde <.t nossa . Côrte Supre
ma. Militar. tem na !falia nove me~1·os (·} é penS::1.roento do 
P~der Legislativo rcduzil-os ~ sete) ; na AUemanha, sete; na 
Jfrança, cinco; e tinha na Au~tria-Hungria, sete e nove; o na 
B.ussia, sei.e; para não fallar si-não dos Estados de maior ro:-1;a 
militar. 

O O:mselho <le Justiça compõe-se agora de quatro juir,es 
militares e não ··ele s eis como o antigo Coruellho de Guerra. 
Procurou-se com isto 'attender ás necessidades da. tropa, á.s · 
e:.'l:igencias do seu :preparo e da sua insrucc;ão. O ensino pro-

. ·fissio .al. do Soldado r eclama nos quarteis não · -pequeno nu
·mero de officiaes. O afastamento diario de muíto.s _ delles 
para o serviço da j ustiça. causava consideravel nreJu1zo a 
esse. ensinó. · · 

· A. extincção do Con::clllo de I_nvcstigao:to tc!ll. igualmenti: 
a vantagem de augmllntar o conimgente de offw1aes ·votados 
ás occupã.çÕes propr iamente mili~a:rll:'l · Esse. Cons~l1ho, além 
d\3 demora\' o funcciona.mcnto dc:r .1nst:ça, era uma sunples ri:
pet,ição ·do iríquer ito, como <lc ambos o_ ~l'it o . . Co!lselho de 
Guerra .. Com E:Ssa. e.\:Lincção cinco offlc1aes deixam de ser 
afastados d.o serviço dos-. corpos, em cada processo. 
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J11apiive~-se nas mãos_ da_ po~i~i~ ~ilitai', · c~m 1·eguila
mentaçao mais. adequada, ~· prune1ras . u~t:;esti'g.ações, e dei,... 
xou-~e ao Çon::selho de Jus~1ca 1) sunimar10 de cul:pa, a· pro- . 
nunc.1a e ·<J Julgamento. . 1. · · ~ 

, A _r~for.ma ~~plicou_ a ec9nl:!mi~ _ resultante da reducção 
:.los Muustros lmhtares, qa. dmunu'loao dos· vencimentos e 
nurgerq dos aul1itores, e da ~:\.i.incr;ão dos cargos · de au.'riliar 
qe auditores~ á creação de orgãos imprescindiveis ao I'.egrilar 
funccionamento da justiça. -, . · . , 
_ . O l\Uniste«o Publico veiu completar . o appacclhamento 
desta, e diseriminar funcr;ões qµie até ·agora. . se confundiani 

. rias· attrll?ti}ções_.do · audito~·, u:i;tu. especic ce e.so1·iv:ão, pro -
reotor ~ JU1z; ap m.esmo tempo .. O seu ch~fe, escoHtído entre 
o:: auditores-.de segunda el).tranc1a, <> ·que vala dizer entre 
])essoas ~er::í~entadas, com ,longo tiroeinio e conhecector1Js 

· de tOO.:a. a org;inizaçã.o judiciaria, , mi11tàr, foi colloca.du l!O 
~t'em~ Tribunal~ ·Dahi su,perintenM elle tod.r.L a ãCcão de 
Justiçà publica. · · ·. , ' - ~ · 

• . ·A assistencia de_ .adVOk,,";ados ao ·r.éo praça <lie pret, é ·outra 
rvantagem <lo noYo Codí:;o. Era.- doloroso ·ver-se o .accusado, 
muitas vezes an:i}p.babetos ou pelo menos ignora.nti; de mate
rias . de. dire_ito ou· de processo, coµiparecer perante o Con

-selho de· .Gu~a desacompat;thado de qualq:uei.• patrond e ser 
con<iemnado ~m def~sa, ás sezes da :maior facilidade para 
entendidos; · . · . ·· · . . ._ 

Pefo lado .. econornico eis os i·esultados da re\orma: . 
· · A despeza; ~ctu.al com a Justica Militar monta a réis 

1'.1i61ô :272$143. - . - -' .-
;· Com a nova organizacão elevat·-se-ha, no pe7'iodo de 

:b'«nsição, a f.358:707$332, -haveodo, portanto, uma . L1Hfe.., 
· renca para mais de ·192:435$189; mas; ))ass~do. o periotio d~ 
transição, a. differen~a será para 7ítetws, ~.na imporlancfa do 
34.i9 :522$:143 an1rmaes. · - . . _ . 

·outras eco.!lomias em nifra não Dequcua podiam 'amei.a 
e er computadas; mas . a _simples com9aração que ahi fica h~st"
!)ara. . mostrar· que a .J:ef orma _não,_ tra~ no mon:i~nto grandes · 
onus ao Tnesouro e em breve o aJliviará sensivelmente dos 
que ora .tem. 

Rio ·de Jane.iro, . 6 <le dez~mbl'O ',k rn2o; - Epi~~c!o 
Pessô(l. - A'~ ('or.Jmissões de Marinlm e Gu:.:rra e Constitui_. 
ção e·Justiçâ; 
<Projecto de Organiza.çãó JtidÍ.ciá,ria e Codigo de Processo Cri.; 

. minai Militar, elabo_rado pela commiss!o, DOme~da J??l~ 
. _ Gover:no - _ · 

. EXmfl. Sr .. -D1» MiDJstro ·a·;· Guerra-A co~m'lissão abaiXo 
assignada tem ,a hom:a. de .Pa~ar ás p:i.ãos d~ V. Ex. <? ~ro
Jecto de Orga.l;iizáção-.Ju<lic1ana e Codls-o .de Processo Cnm1nal 

- ~u.Jifa_r. _ · · ,; ,--"'· 
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-:: Inici::nido, '.~e~. ~u::t J)rim~ir; phasc, em vlst.,, 1100 termos · 
de sua !C-Onvoca_!:~L'C pelo então Ministro <la G.uerra '"'encra.1 
Cardoso ,de .A~za!_', u clabcw:i~ã.o do Codígo de Justiçà. Â!ilitar. 
~stava a comm1ssao estudando o Codigo Penal auanclo teve de 
interromper o sm.i tra~alho :por h:i.vcr falleciC.o um' d~ seus 
membros, o çontra-almn·~nJ..c Arlhur Lópes de Mello. 

·. . Reo~gan1zada; e sendo-Ih~ recommendado por aviso cless(\ 
mimslerio . qU P._i de prQlfi;rcneia, tratasse <la p:'lrte processual 
e da or~nizat;ao d'.1 !1-1.ag1stra.tuea. ·milit:i.r, _ a commissão, pond()" · 
de _ lado o estudo miei.ado, pa~°"'on a elaborar_ o lrabalb.o que 
era aprP-senta a V. Ex. -· 
- _ . '.l'endo de_ hahfüt.ar n Justiça mililar .com .t1'i.btin:iJ:s e ·or
gaos .kJ.cccssar19s :10 seu pcrfoilo funccionnmeato, e <11~ modi
fica1· ·radicalmente ci procr.s~o aclual, ·cheio de fórri1as inu t.eis 
que lhe_ retardam a marcha, e, mais <lo que isso, aom a in
tervençao <lo mando que a todo o momento nelle .se faz sen
·ti:r, esse trabalho r equeria. da commissão o maior cuidado na 
sua elaboraçã.o, ~de modl)- que, tornando o processo c:elere, as
segura!Ose perfeita independep.cia ú aeção da justica. i:;em -dei
xar, entretanto, de ter 0m v1sLa, e de modo especial. -0s prin-
cipios .de disciplina. - ··· 

Para o ..resulLado a. que chegou, na maior conta teve n 
c~mi~são ós varias rn·ojr.ot,os cm diversas ópocas ·apresen
tados, destacando. pela sua real . import.aneia, um . j{L ... appro
·-vade> peH1. camura .<los Depatados, em 19H, e desde então no 
Senado, e o que .fo.i clnborario pelo eminente Sr. Dr. Epitacio 
Pessôa, em colla1ioracão com .o Dr_. · .João .P.ossôa,· a11dilor g-riral 
d:i. Marinha~ . . 
. Na · organiz:ii;ão da. ju-sti~a militar, a commiS.são, de pleno 
aceôrdo com o que vinha sendo propost.o ein taes projeclos, 
resolveu .de:;de Jogo <!otal-a com o i\linisterio Publico, a que 
sel'á. dada. a ·ac0ão propulsara do processo. 

· Com essa c:rear.ão. faz-!':e t erminar a . intervencão, insu;;
tenLavel perante o .Õireil.o, de caber á autoridade que ordena. 
e:c-officio a n-ccão penal e que assume a funccão de promovei· 
o processo, a faculdade . de ::e não ~onfoz:zx:tai:, com a impr o-

. nuncfa. proferida pelo eonsclbo de rnveshgaçao, 01·dcn::rndo e 
{}onvoeando ella mesma o conselho de guerra . 

·como chefe do ·Ministerio Publico, a.ttendendo tí. compe
tencia .que deu n.o Supren:10 Tribunal _Militar,, ~e proce!!ISnl" 1:> 

1 julgar não só os .~éus memb1·os nos crimes m_1hta.res e de rc
sponsabilidnde. como nos dPst:L natureza o~ membr~s ;9~ con
selhos de jn;stica, auditores e vromot.ores; e ina1:; a1p~a os 
genera.es nos crimes miliU:lres_. o proj ecto d'á u.m dos ministros 
civis do mesmo tribunal, de$1gnnd~ J"!n~o Presidente da .Repu;; 
blica; ad instrn· do. que d'ez :i. Cl)nst1luu;.ao no $~U art. 58, §. 2 , 
quando ·manda que as fllncçõcs de pro~ur:i.cor , ::;era.l .. se.iam. 
exer cidas por um dos míni-st:ros do Egteg10 .su.p~mo Tribunal, 
Federal.· · · . . . · ~ - . ... . 

Não achou a commisaão o 1n.convemente. .qu.e. n1U1to~ pen
sam encontrar . nesse exercicio por 11arte -.<fe um dos- JUJ7.es •· 
~o menos, no !ôro µ1ilitar, elle niio se d;irá. · 
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,. . . Re_s~ictà; co.mo ~ • . a ~bmp_~te~ci; d~~ fôr~, o~de sóme~te 
Ba aprec1am-·e ... Julgam .~estões. de-. dir~ito penal, e onc!e, a 
t-ada-moJl!enfo, os seus Juize.s, na prelacao de sentenças ou em 
susten~~oe_s,.<Ie ~eu~ .:v~tos, deseJ?volvem. o s:eu inodo de vér, 
n~buma;,. m-09m'!)at~lilld_ade advirá. ao,_· m:in.i-stro _ ~roc,urador 
~eral _pela sustentaç~o . Çe su~.s . I}romoçõ~s. ·que. só podem: Visar 
interessee r~aes êa_· Justica crmunal esteJ am onde estiverem -
quando, deira.ndo-. esse· .cargo, vier como juiZ a funccionar 

. A co~iss~~ _!!ão -diminuhl · o ~numero âos juízes do Su-
;_ ipremo: TriJ?u21aI;· -~ao · que~Fa~do a .nor:D!a-~doptada pela União 

na . co~p~siçao de · seus ·tr1bunaes JUd1c1ar1os, mantendo assim 
os 15 JUizes -O<! àeo~etq _n. , f49, . ~e :1? de julho de 1893 • 

. · .. Mantendo . esse numel.'o; mod1ficou, entretanto o mc1tlo de · 
--_·sua. :eomposicão .!- · - · : · ... · - ·• . • . · . · · -

.. · _ 0-~uiz _mílitai; :.enti•a na-organização do Supremo·Tribunal. 
n.ao só. como magistrado, mas tambem como emissario . de dis
~ipHna; . e ··assilr!, · riã~: _flgurançlo co:i;uq · elementO de força, na
~al é ;que seJa:.ígual-- a · represent.acão das duas eor-poraÇões . 
arma-das. Eis.:. porque .o ptojecto -dá cinco juizes. para cada. , 
·u~ll d~s <luáj classes, dando ~gual nmnero .para os ju~zes ei-. .. 

. "VIS. -.e i~so noo se) pela necessidade .. d'esse . augmento, attento t'i, . 
. natureza· de suas funcções&·. como, ainda porque não póde ser 
a disciplina '"mais 'digna d~ :·attencão que :OS Pl'.iucipios "immu~·
tave~- de direito, n. serem appli9j<los rio julgamento< do sol-
dado" d_eliriquente. ··· .· - ·· · - ., · . · . · .· · - . . ' 

. PrMui'an_!lo igualar- na· hi"erarchia os. ministros do trí,.. 
~unal; o .pr'ojecto · considera toqos -- o-S .generaes nc}riieados pa-µ. 
taes ..:cargos como' generaoo de . divisão ou viee,..almirantés .. 
gtacuação honcirüica _. que a 1e~ eorifere. aos ministros .togados, 
collocando ainda- todos·· em o mesmo. pé. de igualdade, · quanto . 
a--:vencim:entos; fazendo . desapparecer_. a anóm11-lia . de, · entre 
l'unccões completamente; ígua.es, ·vantagens differentes. ·,.. 

Dando o projecto,_ como motivo de preferencia para a no
- meaÇão dos ministros militares. ter o seoer.al revelado estu<!.o 
. de direito penal e ·justiça· militai. e pro.vindo os ministros. 
civis -~fa: · e.lasse dos auditores; desde JJigo,. assim manife~ta.da 
a ned'essidade de · se apurar a c6inp_ãl.·encia. tia.ra a escolha 
·destes funaei6narios, a coznmissão acceitou, como meio o maie 
idoneo, o--concurso de provas. .· · 

o·. accésso · ao tribunal pelos auditores ~.fa~-se'.""ha., ora pe!o · 
principio de antiguidade, . ora. pelo <;{e me~ecunent~. No PJ.'.1- _ 
rociro ea6o . entre os de 2ª entranc1a, assim .considerados os · 
do Districtó Federal; no s~gundo, por escolha em uma; lista 
triplice organiz~da pelo . tr1buna!, dentre toco~ os auditores, 
qualquer· que seJa a .sua categoria. - - ... 

Mantendo, -por força do ~ 1°_ do at\i. 77 da_ Con~t1tu1cão, 
o juizo -colloctivo para.. a formaoao. d!!- culpa e Julgamento,. a. . 

. _ . . commissão, _ lllpf?is · d.e. detida· ªP!f:lctaoao, resolveu que o. ju1~0 / 
• tle •;primeirafmstaDcia fos~~ - umco, dan.do-lhc a den~n11?a9ac 
. · de·· Conselbõ:~ de· .Justiça_-,Millt.ar - ,.co:i;nposto de guatro JUues 
·militares e do . auditor, ·relator: ~com yoto!' co~ a dupla. funcçito 
· 'assim . de' próc'essar. ·e :'julgar. A_ 9enommaçao ~e conselho de 
.. ·._ . ·. _:~·~:-.}: : . . ~ .. : ~ ·::·. -~ · ·. ,_ .. .. . . . . <. .· . r ' . 

'-. .- . .; . .... 
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Guerrn, a, com~issão resúvou para os que f~tem .couvocndoo -
edm tempQ de. guerra,. com organiutçãi'.l e fórmas e.~pecines, 

as quaes detidamente se occupa o projecto·; » · 
. O Conselho .. de Justiça, permanente. tratando-se de rJraca 
de pr_et, e para , Cada~ CMO, 6i O indiciado for OffícíaJ, não Se 
oompoe. :por des1an_açao de escala, eO'Jll.o actualmente, porém, 
P~r m.eio. <le sorteio dent~e os officíaes do Corpo çlo Exer- . 
c1 ~C! _e da Armada. -O proJecto exclue da funcção de juiz os 
-0ff1ci:i.es das ·classes annexas, e isso após "demorado estudo 'do 
art. _ 85 da ~ Constituição, concluindo não offendcr essa ex
c.Jusao, de modo algum, ao principio' alli estatuido. 
. . As vantagens a_~ (Jue <Se refere o mesmo artigo, nã.o tl!em 
nem :podem ter, ao vêr da. commissão, a. eXitensão ·de !.eva.l- os 
á". igualda-de de djreitos, tratando-se de organfzacã•) de ser-
.v1ços.· . 

· ~· Chamad!l6 as classes oo;µ:texas, cada uma, n funcções es- -~. 
peGiae.s como auxiliares .d.as·: forcas de terra e mar, essa c:ir-· 
cumstancia, por ~i ·só .. demonstra. que não podem in.t.crvir em 
serviços de ordem ger:il, como é o do Conselho <le Justiça. 
Isso f:J uma missão de caracter geral, que affecta . ao ma::dmo 
principi:o de ordem. em. que, só os que ~ompõem. o quadro do 
mando, em sua·s hierarchias, devem intervir. . 

· Deixand~ mesmo de ·'Parte esse principio de ordem jurí
dica, indiscutível é essa exelusã,o, pela necessidade de ·se não 
perturbarem os .serviços espe~aes confiados ás refer,idas clns
.ses . Naõà: · aoonsefua; -Oe certo, retirar o medico, o pharma
'ceutico, o. machini:Sfu:, o intendente, o commissario, tiodos 
oaan.to~. como auxiliares, iunccionam junto ás forcas arma
:cia.s em numero limitad<>, como a todo o momentQ se a.ffirma. 
<la: fu.ncç&o· que -só elles. attent3,..1a sua especial.idade, :podem 
iCésem.t»e:nhar, •p.ara chamal-os a · serviço ·que,. á.ffectand(» a 
ordem !,\'eral, deve ser exerr'.ído por officiaes combat-entes. 

Si os sell!S conhecimentos de especialização se fazem ne-o 
· cessarios á elucidação iio caso sub-judice, elles terão ingresso. 
não como .iuizes, mas .como i::ieritos .nos exames que constatem 
a exh:ten.cia ·material oo crime, sua$ circumsta.ncias e coo.:.. 
dic6es, fornecendo ao julgador o que visum et repertmn ditar. 

IOi'ganizando a ma~istratura militar na. f6l'ma alludida. 
dando á sociedade um defensor no iMinisterio iPublico. n pro
jecto não pl1dia deixar de atten<ler á necessidade indiscutivel 
de dar ao réo ipraca. de pret. um adv~ado, .qu~ será contra-
ctndo ein cada. ciroumscripcão. ' 

O contracto, por isso mesmo que offe:rece . melhol".es van
tagens n:> prQfissional. habilita o governo na escolha, o que 
r.cm sempre seria. possivcl ehamando-se -Oe momento, para 
cada processo, quem sé encarregasse da defesa. 

Assumpto do maior estudo da r.ommissão foi a quest,ão 
da com-oetencia do fôro militnr. " 

Desse ponto, que tanto t<>m dividi~o os· nossos jurisc9n
sultos, o pro,ie.cto se occupa detalhadamente. tendo em vista 
não c;6 o codigo militar. como as actuaes leis de organização 
do Exercito e,1ª A.rp:ad!l, em a:.~ suas Jiµhas e reservas, 
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. A rommi.~sã.o, an!:e os. n~1W<'.it.o~ ,lPgae~. existentes, por 

1~azs q11·~ q.u!zesse, .naç> podia ~on~s<lcrar- :<>omcntc. ~omo mi
litar(>::; •)s ~c:r1mes: cons1&t~nt"'s nas mfra~ões e:zr.>ce1aes e fun
eciomws da.profissão do "'>old1:ldo», para sómente a taes crimes 
limitar a comp<ltenr,ia do fôro . · · - · . ;· . . 

Nos erimes: tjéfinidos .no_ Codig-0 ·Penal, os milita'!'es, os 
ussemelhados, · que a· comm1s~ao procur-0u enumerar, e mesmll 
os simples civis, cm e.asos cspeeial"s, ·re8pondem no fóro mi
litar.. .. - · · ~ · 

· ~\bcl~it..anâ~, como n·ão .podia deh:ar de fazcl-0, o 'l!Àtiórle 
ioc'i, dá.!'Jhe o 'projecj,o ~i;entido mais· restrict-0, só dêl.erminanoo 
tal .circumEtancia a compct~ncia. cm tempo dP. pa7., quando a 
infra.ce...'.fo .coinmettida por -civil offentler a ordem militar em 
razão do sú~eito _passivo · do -delie'to, e isso ainda assim em 
razão da act-0 que ,direct'ame:nte emane. de funcção militar. 

O "!'atione temporis _..;;o .tempo dP- ·guerra - questão 
r.ss-ás debatida. entre DÓ'S. e que motivou. a 'n·ecessidade de ·de
clarar-o ·go'-·erno por aviso ,-do Minísterio da Guerra como elle 
se devia entender, ·ao entrar .O· Brasil l).a guerra ~on.tra à A1-.. 
le~anh:i, foi apreciado .pela .commissão> acceifündo o pro.iecto 
a doutrina.. ào accvrdão d'o Suipremo Tribunal Militar profo-
1·ido _nna:PPeHação n. '105 ,<le 1."91-8.· : · · 

'Att.endcmclo. . :.í neces~idadc' de medidas especiaes. em caoo 
de sedír;ão,. .<fue _possa fazer perigar a Republica, de al.aquc 
no~ elP.men~os idie; defesa nacional, pcr~urbando. de- modo ex
traordi1111fio. a ordem. an'te os ensinamentos -do emincnt.e Sr. 
Clovis 'Bcvilaq_ua,. quando, . no projecto, do . Codigo Penal riara. 
n Al'mada, con~iperou. f~mpo de guerra o em qoo 00001-i'.er a 
luta armada. P.ntre os rebeldes e as forças l~gaes, a comm1ssão 
acceítou-os com a OOn.dição, porém,· de S'er expressa.mente 
'1Atermitiada pelo governo, juiz d'a necessidade. a decfaração 
r!ãO só ~e$a situação especial, como da espec.i.ficação d!\ .zon.a. 
con~iderada assim. e só J)ara os effeitos da .competencia da 
.iusr:iça militar e do processo. excluida, 1mtretanlb, nesse e;:i.so. 
a pena de morte. que s·e1w.t subst.ituida pela de pris-;i.o. 

Do process~, côinpletamente ouh•a é a fórma. Desde a· 
<lenuncia ao julgamento; ;como -0si:!ala· pelos recurso~ que o 
pro,ject.o det~rmina. tudo é düferente do que orn é adG~t~do 
·nos termos do Regulamento Processual vigente. 

DeixandC'l o inqueri to nolicial militar entregue ao cpm
:mando. QUe o mandará. *ir quando ao seu r..onhecimcnto 
~hegar a noticfa. dé um ~riine.. conferindo ao l\iihjst:erio Pu
blico, por solicitação ou por anf.oridade propria. :1companh11r 
as pesqnizas. como especifica. pon'def!dO ·~el' o inqucrit:o 
aberto. ainda. por- determinacão superior. nao alterou o pro
je(1lo a compeieneia .aclu~l do commando,. nos casos em gu~ 
e."C.-of ffoic. ellc ~ropr10 ng1r. de conhecer s1 se trata . <lc cr!me. 
ou de ·simples c,pnti:avenção disciplina~. r:ei:µett.cn~o ao audlt.or 
os· ~m.'fus para os fms do processo cr1m1!lal. ou impon~o. el!e . 
mesmo n pnniNio, de accôrdo com os regulamentos d1sc1ph
nares._. 
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· . F.sLuu~ndo o ·prnccsso ria forma<}iio d:i. culpn n ,iulgsmento, o 
·proJ r.clo 1d1<\-1h<" normas as rnai~ rnpidas, c-0mo nece.ssal·fo aos 
n~.~eresses àa jushça, sem d0 modo n.1gum prnjudicar os meios 
de'· d<'lft>sa. da socieda<le. e -do indiciado. insf.iLuindo recursos 
·desde o np;i:wn.vo n.c:i auto do prMe~so ate o dP- embargos. me!;mo 
os d~ drclarnci:í11. ªº"' ar.co1•dii.os do Supremo Tribuno.! Militar. 
. n rn·o.ier:lo, ~rara· maior cr.l<>.ridadr rto processtl no caso 
mdisr"u1:ivt\l de .imf.ifir-.ativ:xs e dirimeucins. antoriza n. nbsol-

1 viçrw in lim"ir~e nn. ronnaçfio rla culpa. com rer.urso necessnrio 
r;:1ra o Snpremo Tribunal Militar-. 

Os í\rimr~ Afio Sl'mpre de acc;ão pu1Jliea, com exce-p~rí.o dos 
r]e cnJomnin r, injuria1 cm quP, M .por .queix::i. da parte, hn.verá. 
.procodiiment.o judieü1l., (\ ainda assim, si o facto arguido ou 
imputado nâQ -disse.r re;;püito ú honra. aos brios e deveres mi
liLarc:-;. caso em que ca'b.er'.:i. acção "Publica. sendo que, si o 
offendido fôr pT'aca de J)rel, poderá el1e invocar a acijão do 
Ministerio Publ iM. TlPnhnma &utra interven~ão tendo, 1porém. 
no· processo. 
. '- ' Es!~tuida de modo geral uma só íórma de; processo, o 
proj~cr.o in'slituc- o pror:rsso 1;ummnl'io para o& cirimes de 
rj°P.sm~cãn r: imubmis:são, rl::mtlo-lhe marcha rapida, com a abo
iiC)ãG de f6rmas e recursos- quie. sem prejuízo dos interesse!'i -O:t 
jm;ticn. :u;.segi,1Nt brr.vf' <:lrr:isão, comn r.onvém, de modo ~soe-
rial no cm;o. . -,.. 

Jlegulando melhoe a :':icu!dade. pelo actual Regu!amentl).. 
Proe.P.ssual conforida ao officiat. àe reque.rer conselho de in~ 
vest:igação e dC' gu.err;t para defender--se 1dle accusaçües que 
llw sc.iam arguidas officiaii:nente. o pro.iecto concede poder ao 
offícíril -para sr. justificar daqucllas argu_ições. com a 1imi~a
e~l6 do partirem <'lia): dr. Rnpcri<w srm, P uma ve?. que não 
rnnstituem crime. · 

O pro.ie~to, .p.ara isso. insfüue: por sorteio, uma comrpis-
5iiO do tre-s membros. todos militares, <lando-1he a d(lnomma
dio rl~ r.oMe1hô Militar. 
• Dirigi•da a p·P.f.ieão ao ~r~nistro da Querra ou de _7\fafinh_a. ~· 
ronf01•mc a hypot.hr.!i<'. pehç:to que deverá cont1er a md1caçao 

·' ~fa. ner-usacão nu impuf.ac:iio. p·odcndo sm· acompanhada. <le 
•ior..!.Jml'ntos ·~ or rol {](> tr.stomunhas a ::<erem inquiridas-, ~1an
<1arft: o Min i.~tro qu1e tudo ~nin- nresentc a quem tiver fe1to n 
imp,1fntão ·ou accusação :para -Oizer. 'J?Odenrdlo· ,Tunfiar em de
fr;<:a de sen aeto documcntM e prod:u:nr testemunhas. 

, Depriis de proC'.essadn -pda f6rína que o •vrojecto' deter
:nina, rfocidida pPio Consrlllo a J)roc.eàencia olj: -~mproce~encfa 
da accusacãn. irão os auto~ 1•rr!pectwos ao l\1lmstro. afim dn 
~lr.t<irmimfr :as :providcnciai1 ide di1'eito-, <fo · a;ccôrdo c.om :i. 
dr.(?if;ão do Conselho. · · · 

Das nl'tribuir.f>es dadas ao Tribunal pelo decreto n. 1'19. 
<~ilado. nlt\:m -da~· que nat.m'almente desapparecem J!el:i. orga_: 
nizaç.ã.o ,1udiciarin e do proce8'So que o proje.cro 1lá. foram e~
:J}t'essamente revogadas as dos parag-raphos 5• e õ~ d'O art.. 'Jº 
co ref~rido d'ecreto_. 
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Nãú se compreh-ende como a um trfüunal ide justiea 5e, 
aittI'ilma a foncção d-e do.r ()Onsul1!Jus .e ·ex,ii.edir patentes: a~ 
sumptoo; de certo, da. compolilJn.cia. dos orgãos OOillSu.ltiv-0.s que 
.a administrà<;ãó manlem v du-s ~ecretu:rfas d.e Estado, re5'!)C-
ctiv.as. · 

,.,:.--

.--" · 

Melhor que essa ~vc exposição de i><)ntús ~ineipa,es. 
dígnar-s.e-ha V. Ex. d-0 v~r no· p~jectoi or.a :31Prese'Thtado . o 

··plano ac . .optado pela commissão, que sem dêsanimo, funccio
".nando ·a ·maj&ria de eeus mombros sem prejuizo dos ·serv:ioos 
' que I.he · est:ão normalmente nfi'.evtos, oomo reoommoodou ess11 
m inísrerio, esf.orcou-se paro apresentar um tràbalhD que 
[lud-e.sse servir <ie auxiho ao .que, na fórma da aurorizaoão 

- fogi.slativ):l, . o emerito Sr. P1•esiden.te 00. 'RepUhJ.ica, -em '.c;tui 
a1t3: coinp.et-enci~ deer.el.ará. · · 

Rio de Jan.e.i-ro, 10 de m.o.io de 192()1. - Vicente Sarai-va 
d•J Carval.lto Neiva, nl.inis'LTo do S. T . Militia:r, presiderute da 
commiissã()'. :___ Samuel Auou.sto de Oliveira, cor-0ne11 de en:- ' 

·::,.~ g~nharia, .repres&nltante do Exerci·to. - Garcia Dias de Av ila 
· ~·· Pires., audit.or, de gtI;Grra. - Galdino . Pimçntel Duarte, ca

ipitã-0-téneinite da Armado. e booha.rel ·eIQ. direito, re.presen
tante da Armada. - i1/a.rfo Au9tisto Cardoso de Castro, au
dit.or~ .. ~é. Marinha. 

Tl'l"VLO PRIMEIRO 

Da admlnlstraolo da justiça militar 

UAI>Jl'ULO I 

bJVll!ÀO T ERl\ITl)TIIAL . 

Art. i. • O- terr.itoi·lo -d.a Rep.ublica, pa.ra ·á · adm.i.oni.s!l'a
ção da justiça· milit1t1', oCm temp.o de- paz, divid-EHle em d-e
·zeseis eireumscl'ipclSM, con11tiiuidas: a i ª , ;pelos Est:1.dos . :ki 
Ainazonas, Pará e Tie1·rltorio ~o Acre; a 2\ -pelos Estia-d·os qo 
Marànhãü e Piaiuhy; a s•. pclos Estados -Oo Ooorá e Rio 

. (iran.d·e- do ~orte; a .t•: polos Estados. <le Para~yba e . P~-: 
!93.Illbueo; a 5", .pc.1os Estados de Alaigoas, Sergrpe e Bahia, 

'- a ·. ·5·, 1»elos EStadC$ d·o E'pf.rjU> Santo ~e ·Rio d.e Janei~o; a 7\ 
pelo Districto Federal; ns s• () 9", p:el'<> Estru:fo d:e Mmas Gr.
;ra.es; as fO• .-e H •, .pelos Es~o.dos de S. ~aulo e ·Goyaz:_ a 1;:. 
:rrelos Est:a<los do P·air.aná 'fl Srunl.a Catlharm:a; ~s f3• 14 e 1u • 

. pel-0 Estado do Rio Gmn<lc d-0 Sul; e a ,16ª, 1r»elo Esitado d.e_ 
lfu,tto Gros8o . . . 

_ .. · P.aragÍ'aph-0 u1üco: . o .. Governo desigiOOI"d. a 0séde de. cada 
> . uma d iessas . ci['~lmlSCNPCliCS, d~ uccC>M:io com as- necessidade-s 
.' da administração. · 
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UAS AUTOR.IOAl)ES E nos FUNCCIONAl\105 AUXILrARES DA .ru sTIÇA 

Art. · 2. º A justiça mfütar é exerei<la: 
. I· 

a) pelo Suitremo Tribunal: Mifü-ar em 1.odo o :Paiz; · ·<:, 
b) .por au<Hto-res e 000:s.elhos i!e . ·. jus~ic..a mfüiiar nias 

ir-especti~s circumsr,r.i:poões; 
. Arit.. 3. º Cada. circumscrip~üo terá. um auditor, eX'Cepto 

a 7\ que fará qua:tr:o com j.ur.isiõfoção no ·Exercito e qu:.tre: 
com .iurisdicção n3. Armada. 

-~t. 4., As ·au'ditorfas são d-e duas -enf.ranci:as, s.enà-0 d e 
Gegu~d·a ias da 7ª eircum.sciripçã-0, ;e .d·e '.[>rjmcira ,fOOias o~ 
id-ema1s. _,.. 
. Arf.. 5. • Ho,verá. um 1n.uditor suhstii~uto em caida. ci'!.'-
üumscripcho, exc:eptuau<lo n. 1•. 

Ai-!:. ü. u As autorid1a1des judiciai•ias mfüta.r-es s~rfi:o au-· 
xilifrckts: . · 

11) .pelo i\Hn.ister·io P•1blico, com:post<> de um -procui-a:dor 
.r;ora:I e 'Promotores; -

b) por escrivães; 
e) por -0fficiia.res de justioa. . . 
Art. 7." Haverá um .p-rom.ofur -em -cada cir<mm5Cl'i:Pcão, 

~xcepLo a 7', ·que terá d~us com jurisdfooão no Ex-e.rcito e 
dous com ,iuri'Sdicção na Arzoo:da. · 

Art. 8.º Junto a cada au<li•oor servirã-0 um -ese·rivão e 
um offici.a.l de justi~. Na 1~ circumscripção haverá dous 
offi'Cia-es de justiça, Jtmio aos auditores com .iurisd•iel)ão no 
Exercito, .e do\lJS junto úqueHes com jurisdfoção na · Ar-
ma.da. · · 

.'\l't. 9. 6 Na 7• oil''lumscri.poã.o os audifores e P·l'Omoto
rcs serão designa.dos Por ordem rm.mel'foa. 

CAPITULO III 

DA ~OMEAç.1.o DOS JUIZES, AU:tlLIAR.:ES DA .TUSTIC..:\ E CO:MPOSJ
C.:\o nos T!UBUNAES 

Do Su,p1·mn.o 1.'1'ibu~al · Jtilitar 
1 

. · Art. .10-. O Supremo Tr·illuna·l . HliooT compo·r-se-hia ae 
15 Juizes vitalfoios e·om :i. deinominação de nünisbros, no
meados pelo Presidente <la Republico., seDJd-0· que cinco, d-en
tre -Os c;ifífo-iaies .gen.eraes -effecti\·-0s do E:tercii!o; oinco, d·e11-
tre os officia:es gener.acs effoectivos da ATmad-a, e cinco, a-en
tre os · aud.ftores.-. 
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§-..1. º.À · riomeaçã-0 dos m i·nis·trros milHarc~ .se;á ;de: livre 
escolha do Governo, pr.ef~-indo~se . -os que -~enham publica 
ment-e revelado estudos de -Direito Penal -0u justiça militai·. s 2_;Q ~·nomeação do-9 m:ini•stros eivi:s será-.f,eita níeLai:ie 
por ·M:i.~1gmcla<l-e~ .denke os _•au'd:itores'oe· 2"" entrancia- e· me-
f!.tde po1: mer:ec.unentJo d-e·ntre todos :os :auditores; . 

- · .. · § 3 ·:º. Para. ·uo~eac~: ,por ·merecimento o Supremo Tri:. 
b0:na~ '.l\faJi.ta-r o~n.iza,re -e :reme~terá ao . Govemo uma l,isia 
!tTlPhee · dos aud1tor.es ·: in.a.s , eo·Drlicões · dç JPar·asrli11ho =in1;e
r1ol'. · . _ _ . , · · . · .. 

_ Art. _ 1L O presidentie ··e o vice-.pr-e:iidli.nit.c .do 'Tribunal_ 
serao ele1t-0s por doue '3nnos, -dootr\e os m-i-nis·tmó,:;- mili'tnrcs · 
te·ndo v-0to, '.P<>rém, . tod<>s os ministiiós. . · ' 

· . ArL - i~: . Osr m1mstra;s . e~vis, ~m Sftll.S _JmpoclimeuW..; ou 
em gozo de he~nl}'a_ QU 'f.éra~s, ·s~~ao -substi!luidos tpor. ~di

.. fores d'e 2~ ent~nc1a (Jl.1e o presidente_ dto Triliunal. obe<le-~ 
cendo á ordem de allltiguidade,. co.nvocará; os. ministr.os" -mi
li~;- nas. m~M condiçõe;, o oorã~ p-0r -0fffoiaes g.ene-
1·a.es -Oo · Exeretl;o ou da Armada, ·q·es1g-nados pelo Governo. 
P!~~!j:mdo . el).mmunfoação do · presidente do Tribunal, ·-e . v 
procurador ge~al pelo promotor _nmis antigo -,da 2• ~ntranc ia. • 

. ·. . . ·.. . .. .· .. . -

/ BECÇ.4..0 Il 
;" ·, 

Dgs auditores 

.. Ar.t·. 13. Os:. audiitores_- s~ã:o . ·n~me().dos .pelo. ;pr-csi<fuole 
da R.cpublictt._ Os .de ·p ;eniram:ia -sell-o-hão . mediante pro
pc,sLa do Sup-remo · Tribunal . ~ilit:a:r,, dentire íilS eiàadãos di-
1'.)lomaoos ,em sdeneias ju;ridioos ·e sooia;es pelas Faeuloodes 
·de · 'Di{'leito (>fficiaJes'\.ou ;equiparadas, · .que ·se habilitar.em ero 
·concurso, obser:vadas · ~ seguintes ·disposições: 

· i . º Communicada. a. vaga pelo Gover.no, o :presidente do 
Supremo Trib:ué.l !ai"á · an:nunciar .pelo- Dia:rio , Offit::ial d . 
eommunioorá telegraphicamente · aos Gov.ern~e<; -~ P.rosi
d-1mtes dos Estados, ter sidév ~reado o Prazo· de 90 dias para 
serem .apresentadas nà. secretia .. ria. oo Triburua~ as petições do ~ 
candidatos. devidamente · instruid18.-s . e·om documentos que 

· provem os sous :»servic<r-;, . ll'abilifaçõ~s e oondioões de ~donei-
... . 'düd-e. . :: . . . . . . 

2. 0 ~~· .PPoporção · qÚe f'<>rem -sen'd-0 · ·rec·eb.ida.S as p.eticões · 
a secretaria · ir~ 'Pl"epara'li<i<? · unl' i·: lato~io de ·'°ada u~a, oo~ . 

· · uma noti-cfa. c.i:re"Umstancia.da idos '- -eumentos que a. llllstrm
.. re:m e dentro · <los 15 dias que· se segUirem á terminacão do 
· _· praia, ':apresentará es~ !trabafüo ao president.e, 11âe o_' 1'f:trá 

- ~ · pubJicar no Dia:rio \O{ficial; . . . . . 
· 3.0 Na -Qrimeira sessâfÇ a.pós if' ptiblicaicão a que .se ri?fere · 
.. a ·numero !mterior. p{'.oceder-se-ha . ao ·so~teio de uma· com
·; · iniS.são .d·e - .tres. membros, sendo· um ministre civ~l.. que será 

()presidente. e . dous aúdi~óres· ·.de segunda entranc1a. ·Tespe .. 
. . . .... " . .. . -· 
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l:tiva1ncnt_r. com juris<l.ici.;ão no Exercito e .na Armaàa, ufirn 
, <l:c exanun;!r os cand1dat-0s, que serão submettiiio~ a t.rc~ 

provas, na. seguinte ordem :1 escripta, oral e ])raHca sendo 
publicas a:; i:luas ultimas. ' 

.. ~·· As !1rovas vi:lrsacão, Uwo1•ica u pra!.i<.:ame11te, sobre- o 
Drrei~o Penal e Processual Militar, sys_tcrm1s penitsnciarios e 
questões ~ Jfci:tas ás func~ões d'O. i:argo de -audi(or; o pro
gramma co-> pentes pa1•a as referidas prova~ será organizado 
pela commissão e pUblicado no Diai·io Off[r:ial 15 dias untes 
de dcsi_grmco para o inicio do concurso; o;; ponlo:. serão ti
rados a. eortc, o da pr·ova. e.script.a, pelo numero um da lista 
Jos concur·re.ntes, 0 os das outras pr0vas pelo L:vncurrente, 
com duas nol'as do antecedcncia.. sobre o acL::i do co~cu1·:00, na 
presença i:~o se\Jrctal'io do Supremo Tribunal Militar e d~ um 
dos memirrJ;; <la r:ommissão c:s:aminadora. ' 

5. º A ·(·ommiss&o examinadora ,julgará do mc.t·i!o de ';ada 
;prova p-or •~ieio de .grãos e f'a1~J. a classificaçfo do:; examinan-
dos, a~tenêemlo, successivamente: · 

1~. á ::taior ::;onmw. de gráos obtidos; 
2~, ao maior valol' dos documentos apl''<'~enlaLlos de cion

:formidade ~om o n. I: 
3º, á idade; · 
4º. á c::orte. 

, ô.~ -Os t.res pI'imeiros candidatos na classifi~ar.1io, de ac
r.ôrdo com o numero anterior, serão incluídos na tista tri
plice · que, como proposta, -será apresentada _?.o Pr1;-:Jidente da 
Republica. pelo presidente do tribm1al. · · 

.ArL 11. ·Dentre 0$ candidatos incluído~ na v~·nposta terá 
r reforenci':i em igualdade. de condições: 

1~, o que fo.r ou Hwr $ido militai'. <lc t·~rra ou mar; 
2~, o m:lis antigo no serviço da magistratura; 
s~, o diplomado em scienoías juridicas ·e .. sociaes Iauteado 

pela Facddade que lhe conferiu o diplom:i.:: · 
4º, o ~üe tível' pratica de advocacia;· . 

· 5º,. o o:ue, além dos ·documentos que pr1.·.-em ::;..~ preferen-· 
cias anterir,rmente citadas: reuna melhores füulos- de habili-
fação, em geral. . 

Art~ · 15. Não sendo upprovado ,nenhum. do~. c!.l.nd1datos, 
·será abcl'to noYo concurso. · 

Art. i5. A proposta ao Poder Executivo sci-á acompa
nhada. dos documentos offerecidos pelos candidata.~ inc1uidos 

·na !is.ta. · .. , 
Art. 1:. As acLas do l!xam~ serão publii.:adas no Diario 

.Of ficíat, com o resultado da: cla~sifica.cão" dos candida~s. 
Ar.t.. 18. Nas suas faUas e impedimentos tcmporar10s os 

auditores da •j• circuniscripçã.o -se siilisfüuirão reciprocamen
te na ordow de antiguidade, aLLendendo-sc ~s Jur:i-;dicções em 
qtÍc servt!m .- Nas demais circumscrip!j)cs o auditor 'Será ~ub
i;tltuido p•.'1o· audHor sub:s.füuto e, [la fa.H-2- deste, po1· :um 
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.a_udito; ad lwé •. neru.eado·pela mai~· gradúada aut.::oddade D1~~ 
htar em comm1ssao _permanen:te na séde <la circnmscriDçâo.: 

. Art •• -i9. ··O _auditor substituto será nomeado !)!!lo Presi- . 
dente/ da RC"pubhca, dentre os ciÇiadãos diplomados em scien- , 
cias· j_uri~icas e soci~es e servirá por .tres !l.nnos, ,podendo ser 
recond,uz1?os; o ~ud~tor .ad·- hoc ta:m.b,em <!_eyerá §er diplomadt 
nas refendas scienc1as, e _quand'o i.sso nao ,for po~,~ivel será' 
:nomeado U.'!l, militar, quando de patente ig:1al ou superior á 

- <lo réo. · - ,. 
Art .. .20·. O presidente do· S~remo T!"ibunail. de dous 

em :d.ous !1.:mos, designarà a jurisdic"l}ão dos audit.:;~es d'e se
gunda ·· e.ntrancia. _de modo que cada um cleUes sirva .alter-
nadamente no ExerCito e na Armada~ . . 

Art. -21 . As ·vagas de auditor .de segunda entzancia serão 
j-.reenchidas com oS- da primeira sendo metade, por antigui

. da<le e metade .por merecimento: medianta lista triplice, íil3 
. "conformidad_e do .ar.t. 10, § a~. . . 

*' I '· 
'-". SÉCÇÃO III 

.bos auxiliares da íustiça. militar 

_,..Art. ?2. Os :prcfmotores da justiça mi~r ~erão no- . 
:neados pelo ·Presidente da Republica. dentr.~ os :.:iidadãos di
plomados ·em .sciericias jurídicas e sociaes, d~vendo ·ser prefe
ridos ós. c:u·e .pertencerem-_ ou tiverem pertencido. ao Exei·cito 

·yl}U á Armaõa. . , . ·~ _. .. 
' ;A.Tt. 23. ·o procurador_ geral ê de livre nQ.mcação -e de
missão <lo Pr~siden.te da Republica; será esc.olhioo. <lenfrfl os 
:~1inís~ros civi~ ,<lo' tribunal,--:-~ão ~erá. vo~o deliberativo :n2s 

-, Julgamentoc:;; e o chefe -<l.o M101ster10 Publ~co e deste o orgao 
perante o. mesmo tribunal no processo e julgamento dos 
~rimes a que se~referem os arts·. 330 e seguintes. . . 

·' Art. 2'1·. A distribuição de serviço uoi:: promotores da 
i" circumscripção eaberá a cada um dos auditores mais an
tigos com· jurisdicção respectivam~nte no Exercito e na Ar
;nada. 

Paragraph-0 :unico. Os IJromotores .. se· substituirão nas 
suas faltas e .impedimentos na 7"' circumscr;pcão, a.ttendem:lo 
ás jurisdicções em que ser.vem. · 
· · Art. 25. 'º procuradbl' geral nomeará promot,,res inte
rinos; os promotores ad hoc serão nomeados pelo presidente 
do Conselho de Justiça, quando este Con!'!'P.iho c$iver con- · 

· vocado e·i>e-l~ autoridade militar mais gra-:\1a.da em commis
são "perma!lente na. circumscriP!lãO, em eas:i contrar-~o. 

. · Paragrapho unico. Os promotor~s i~ter]nQ_s _$e1ão_ tir~dos 
<!entre os cidadãos diplomados em sc1enc1as JUr1<hca~ e soc1aes 
e os 'a.d hoc dentre os ·assim diplomados, e ~'ª irnp;;~sroiIMadc 

· c'le tal nomeoaeão dentre os que ·forem Dlifüares d(> patente 
·com antií!'uid'ade ou graduação superior á do réo. . 

' ' V 
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:Ar~. 2G. O escrivão será <l:e livre escr;lha e norrieacão 
<.1o auditm·. devendo ser preferido cm igual.Jade de condiçõe~ 
,es que forem ou tiverem sido militnres. . 

. ~l\.rL 27. Os ~rfficiaes uP, justiça serão inomsados e de
n11t.t.1do~ _ pelos a~d1torcs, sendo ~ 7• ~ircumi)ripcã-:- pelos mais· 
antzsos, respccL1vamentc, com Jurí:>dicção no Exercito e na 
Armada. -C.c•nlrc os que servirem nas classes militares sem 
notas que os desabonem. ' ' 

Para'.;!'!lpho unico .. Os ofilciacs de jusliça :>crvirão ao 
mesmo tempo de porteiros dos auditoril)S. 

SECÇ .. W IV 

Do· Conselllh de Justiça Militar 

Art. _zs_ O Conselho ·de JusÜça Militar para julgamento _ 
das pra~..a~· de 'prct será composto de um capitão <.111 capitilo- · 
tenente da Armada como presí.cJente, -do auditor e mais tres 
officiaes zr.ais modernos ou menos graduados que o presid2nle. 

Art. 29. Os juizes militares serão sort?.ados .. respectiva
mente, dentre os officiaes cümbatentes do Ex.ercitf, e -da Ar
ma<la. €m scrvic,:> a.-ctivo e na circumscripcão em que esti-
verem servindo. · 

§ Lº ~\s autoridades militares o~ganizarão e remetterão 
ao audito!' d-a. respectiva circumscripcão a~ os ummos dias 
'\.lo mez de maio e ;novembro de cada an.no uma relação <le 
todos os officiaes qtie servem _.sob. suas_ immediatas ordens e 
r.as condições -deste artigo, com a gra<luaÇão e antiguidade de 
~ada um. f~. bem assim, a <lesignação do lagar ond~ estivc,rem 
~erv1ndo; remetterão Lambem a relacão dos reform'ados que 
residirem na região ou circum.scripção' militares, fazendo pa.ra. · 
esse fii.'l.1 a<:: requisicões necessarias. Na. 7ª circumscripção 
serão as relações enviadas aos auditores. mfüs antigos re.,,pe
ctivamente com jurisdicção no Exeréito e na Armada. 

§ .2: ~ Com as relações parciaes que receber, o auditor 
fará organizar uma relacão. geral, na qual os nomes serã.o 
inscriptos .segundo a graduação e a antiguidade, fazendo a sua 

!nt9.lkação na folha official <la União ou do Estado . 
. § 3. º Os nomes serãó lançados em -cedulas, e estas reco

lhidas a uma urna, que i;;erá immediatamente fechada com 
duas chaves, das qu:ros uma ficará em poder <lo auditor e a. 
outra em mão do promotor. · ~ ' . 

§ 4. 0 No primei~o dia utiJ de· cada pm .d?s ~~zes de Jª' 
neiro e julho, o auditor, na sede da4iud1tor1a, a :i;rortas aber
tas e nresent.es o promotor e o escrivão, sorteará os quatro 
juizcs militares. ... . . . . 

§ 5. º Conclui do o sot'LCro, o seu resultado sera 1mm.e41a
Larncnto communicado pelo auditor a ...:cadn. um do~ offlciac~ 

r sorleados e á autoridade sol1 cuJas ordens estiverem estes. scn-
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oo conv~~~do ·6 Conselho par~· o .terceiro dia util ~suinte. 
__ pelo -~fflc1~l a quem cou~er a presidencia. A convo~ação, corri' 

a des!gn_aça0c- 1-~ lugar, -d~~ e. ·hora du. reunião, será. .publicada 
-no Dzario Oflicial da· Uma.o ou · 9,o Estado. Do .sorteio lavrar
se-ha uma acta, que ser_á junta .por cópia a cada processei.-

. ·§ G •. º Ao Cúnselho. assim consti-luido irão sendo submet
~iiáos o~ pr_oces~os. occurrenfos dB.. formação de culpa .. e jul
gamep.to, nao so das pracas .d-0 pret~ como -dos índividuos su
j~j_t~ á -jurisdicc.ão militar . e · que não goscm de ,gi'aduaoão • 
dessa· natureza. · · 

§ 7 ~~ O Conselho t'unc<!ionará consecutivamente durante · 
seis mezes. . · ·· · / , , . . · 

Art~ 30. Si o indiciado for offioial, o Conselho será' con.o. 
sLituiclo para cada processo e .composto de auditor e .de .qua
fras juizes militares, do patente superior ou igual á do indi.._ 
ciado, <levendo, nesse· ultimo caso, ser mais antigos do ·que ·· 
.clle, so1-teados na fórma ,.do art. 29, reg\J.lando :vara ã preSi- ..._ 
dencia -0 principio da ·hierarchia militar. ~- · , 

Páragrapho unico. O C:Onselho assim consfüuido se dís-:--
.solverá: uma :vez. coricluido o processo para o qual foi sor.:, : .. 

, lteadô, reuniI).do-se novamente, caso .sobrevenha nullidade -.do 
· processá· oü do julgamento ou diligencia ordenada pelo Tri..:... 
. burial SU9erior:.. · . . . . 

Ar.t. 31.· Não send'o possível a .constituição do Con'sefüo 
~ ·!Qor não. haver na relação a que se :refere o art..· 29, § 2", _ . 

ófficiaes da mooma corporação, -de pafente igual ou superior 
á.. oo réó,. -em· numero sufficiente, recorrer-.se-ha aos officiaes 
. coinliatentes .do '.Ef.'Cercito e· da. Armãda. reciprocamente,. r. afinal 

:- aos .. re.ràri:na.doS-,- ·sendo os i'lOIJies · <l.$tes !'e.colhidos a. uma 
urna/ .supp}e,mentar •. ' . · ' . . 

· ~ . 'Para:~raph-0 uiüco .··sr ~em com~ a.u.~ilio dos offici~e8 re
formados puder ser .• consblu1<lo o· Conselho, o rcfo ··será ~·ulga<lo 
-na ciÍ'cum.$cripção judl~l mais -proxima -~!ll que tal ·for J.lOS;-

~ sível. · · · .. 
Art:. 32~. O offtcial 'sorteado pàra a cons~i~urção· <le um 

Cons.elbo. faltando áls sessões, sem l)ausa justificada, será re
prehendldo· pela autoridade competente, e em caso ·<le reineii
dencia soffrera .a pen~ ~e,;prisão, de 1,1ccôrdo ~o~ os resp.ç
ctivos regulamentos d1?C1phnares,. medrante off1c10 <lo presi
dente -do· C'.ónselho -Oe Justiça, provendo-se nesse caso a sua 
·substituiçã.o J)or. novo"· sorteio. ' . . . 

§ 1. º Será substituido, a juiw do Conselho, o ofü1c~al .1.u.1z 
crue fo!' preso dísciplinal'Illente ou fal~r com causa .iustif1-
.cada. -~ · · ·'i· · · ' · . . . . 

· · § 2. 0 ~rãQ .. substi~dos os juizes. q1:!e a scu .respe!Lo oc
. correrem: ~UJSpe1ção comprovada,· ~em1ss~o do Exerc~to ou ~ii. 

Armada reiforma. deserÇão; proe.esso e hcenca com xnsp~ccao 
'd:e saude aue atteste impossibilidade de -continuar a serv1r no 
Coneelho. • · · ·. · . ·· · . d , · · • 
· , ~ § 3. D o offioial sorteado em substttuicão e ouLro scrv1~a _ 
pelo tempo .que· faltar·~. osubstih~i~o, salvo o caso de suspe-1-
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Câ<J óc::le. _~ r;t1 (\UC funccionad ::;úm1:ll [P lllJ J1l'Or;r:~.:u 1'.J ll tj l W 
cHa ôc vcrifwar. 
. . § -i. ~ .O ~01-teio para ~u!J:;til ui 1;ão do o t'f idat .iuiz. ;:;er;'L 
Jeito l!!J- .iorrna do o rl. :.!~l, § .\"; quamlo a 1·1)du Ia. :;orLcaél:L fot• 
de. p ffw1<1 l que não po:;:;a curnvarei:er dcnko de :2-í ho1·as 
~era so1·tcu.Lla ou~ra . · ' 

1~t·C: _:13 . Na. prín~cira n·uniã11 du Co11:;r.•l ho, apú:; a sua 
consl1lu 1c;.u.n por .;urt ,.•v, a:;sl1J11iu<.ki a 1J1·esíclcm:ía · u mais 
;;raduado L'U m ais. ant i1.:-o dot; .iu Í'l.Cil mi til,arr•,;. p1.·o ferirá em 
voz alla - clt~ pc r~. (!c:;eobc1fo - o cornpt"Omisso que se 
segue, que ;;cr;t t'Cflclldo pelos <.fomais membros militares do 
ICont;\'lllo. sob a formula: «Assim o 1wometto»: 

«Con11womcl-lu-nw a cxamin;11.· 1:om a mais e:;et·upt.ilrJsa 
a.tlcm;ih1 _a:; a•."\:U!;U<;-Õ(':; que :;e m1~ aprr.:sc11 l<ll'("t11; 11ã1J lr a hil-, 
nem os i ntcrcs:;c~ da :;ur- w.claúr. tll' lll 1_1;: da irnw1:i:nt:ia n d1L 
humartídad1.•, n1~111 u:: da clil';Ciplina; r,h~crvar a lei. rn·nfrrit- a 
decisão :;r~g-uw..!o us tlict.an1r::s <la r.1.1n:<cicncia P illt.iltlu c.:rm
viccãu, r. 1.1111. ;1. irn1>u1·ciulida<1" 1: fir•nwza dr. 1~ar·udcr r~1io:;adas 
pelo sol<lado.:. · . 

Pai:a~mplw uni <; ') . ))1~,.:,; 1:· acl.u 1i eserivãn 1<.Lvrarü. (1•1.·1110 
em liYl'u prupriu ,l[Ur :sm-.í a&;if;nado por HJdo,.; os juizcs mi
litarcs. 

Art .. :H. Coui:un·cndo rnai;i dr~ um inuiciauo no mcsm<J 
procci:;so, :se1·virá dr. ba~c pu1·n r:on,:tiluic:ão t!o Conselho a pa
tente du mais gt•aduado ou ma i:;; anlig-o . 

..:\l't, . :15. O GuVl!l.'llO 'fixará o num:11·0 tlr. Conselho!:\ fllll!, 
<lc\·c1•fl(1 ..,,_•t· co11 s lituid1J~ rant .iulc-anwnln •1a:S nraças de pr<'t, 
e b~·m as:: im. d ,.ir!rmioa l'<.i <L" :-;ér.J oi; 1•m i!ll•: o:,: mesmn:; func
c-iona1;ã(1. <lcn:nuu ::cr ern lüg-a1· [>Ublku e elo; facil acccsso. 

(:~\l' ITUL(l TV 

Al'I .. . '.lti. ~Pnltuma <tufor ir!atlr. .iudi1:iaria. a ~:;iu1 com•i nc·
hurn auxili;ir da jusLita 111 ililar. 11odcr<l l.vmar po~sr r~ cnl:ra1· 
.em exercício sem e::t:hi bir n lit.ulo <lr ~ n1m1cai;ão. 1·p111nr;ão ou. 
pr0mor-iío. " s1'111 fll'e:;la1· "! eonipl'~'mis,.;1.1 dr ~ b t•m servil'. 

,\pt . :17. o 1 ;om1.1ro1111"~'' :sN:• p 1·r.~f.adn: .. 
IL ) n'.'l•.l Jll'l.'~idf:'nlr~ r.lo ~11('1'4 '1)!0 Tribunal l\ttltLat". p•.•ranlr~ 

o tribunal: 
. '1) pd r•s mini:sl r11:::. audi t<.11'1 · ~ : · "''1'. rclat·ín. p~mnt.e o prc-
·Údent-•: <lti ~upr~·mn Tribunal i\[1 IJ.fa r; · 

e) pi:•In ::: promolorc.~. P"rnn!r n t1.t·1•e 1_1rar.l111· ;.:rral : 
cl) IJ<:IO:< r':"l:!' iVfü~" C Offit'ial'.~ dt ~ .11J:Sl.l(!<I. /H' l'allll' OS l'f.'2nC

CÍÍVt1S .audit.01·1•s (ll'lo:; 1111a,.;; roran1 _ nnmri.tr!os. 
Pa.t"a;;rapho unico. O 1·1.•m[Jl'Ofn_l::isO pndn ~"l' pl'n~ta<ln l.''~I' 

procuradot·, ma.- o adn tia J tc.1ss1~ so ~e 1nlq;rn, p~ra o~ r> ff~•
-Los lP.,b-acs. coin a. f'nlrada 1k 11oml'a c111 no C'Xrt"1· 11:io <fo _r.<;ir~o. 

ArL. 38. O pl'azo para 1_) nomea'tº cntr:ir 1 ~11 1·x~rme10 Jo, 
:cargo. aerá de dou::; 111czcs, contados e.a pubt1caçao du ado que 
~.~ ~ 
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o nomeou, no · !>~rio Offiqial, sob pel!a dé ~i~ar a _nomc~ção dP. 
nenhum effe1to, . todavia, caso ha,ia leg1t1mo impedimenLo, 
po~erá ser -concedida uma prorogação de um mez ao prazo 
assignado. 

_ Art. _39. Em caso de !.'emoção, permuta, ou 11romocão, 
n_ao ha m1st~r de novo_ c_ompromisso; basta <1ue o !uncciona
:r10 communrque ao presidente do Supremo Tribunal Militar 
ao p~o~urador geral e ao auditor respectivo, que entrou em 
·e.xerc1e10. · 

Art. 40. A posse conta- se do effectivo exercício do 
!Cargo, que o funccionario empossado e.ommunicará d1mtro de 
oito dias ao presi<!ent.e do Supremo Tribunal. 

CAPITULO V 

DAS ATTfllBUIÇÕES DAS AUTORIDADES J UDIC!ARIAS E SEUS 
AUX!LL<IBES 

SEÇÇ.4.0 1 

Do Supremo Tribunal Militar 

Arl. 41. Ao Suipremo Tribunal. 1Militar, além do que já, 
J·he é attribuido neste Codigo. com_p_ete; . ,, 

a) processar e julgar: 
i 0

, nos crimes sujeitos á jurisdicção militar; os seus 
mt:'mbros e officiaes generaes -de terra e mar; . 

2•, nos crimes funccionaes : os seus membros, os audito
res, os juizes militares do Conselho de Justiça, e os m embros 
do Ministerio Publico; · 

b) conhecer dos recursos interpostos dos despachos do 
audi tor e bem assim das. decisões e sentenças ·do Conselho de 
Justiça; 

e) julgar os embargos oppostos ás suas sentenças; 
d) julgar os conilictos de jurisdicção entre as autorida

des da justiça militar; 
e ) mandar que se remetlam por cópia ao procurador ge

ral as peças necessarias á formação da culpa, sempre que. no 
julgamento de um processo encontrar indícios de outro crime 
ou de outro criminoso não processado; 

f) organizar e remetter ao Governo, em caso de vag-d, a 
lísla dos auditores para os effeitos dos arts: iO ~ 3• e 21 ; . . 

g) propor para o cargo de auditor· os candidatos hab1!1-
tados em concurso, de accõrdo com os arts . 13 § 6º e 16; 

li) or~nizar o seu 1:~gimento inter!1o; . . 
i) mandar responsablhzar ou advei-tir aos JUlZes do~ Con

selhos de Just.i~a. qu~ derem. causa ou tolerat:em nulhdad~s 
de -processo embora nao argmdas, mas pronunmadas :oelo Lr1-
_bunal; 
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_ j) orgauíz~r ~ secretaria de accõrdo com a respectiva do
taçao ~rçamemar1a. estabelei:endo a fórma regulamentar para 
o p~·ov1mento dos cargos e accessos dos respectivos funccio
nar19s, sendo todos nomeados pelo presidente do tríbunal, in
clus1ve o secretario; 

k) organizar a:; instrui:1;õe:; para os concursos exigidos 
neste codigo. 

SECÇÃO TI 

Dos a·udàores 

ArL. ·í2. Ao audilor. além llo que já lhe é a~Lr ibuido 
nesLe codigo, compete: 

a) apresentat a queixa ou c.fonuncia ao conseU10, ou re
jeital-a, si não t.:ontívet• os requisitos legaes; 

b) presidil' ao auto de corp(l <le delicto, si não homret· 
oido feito no inquerito, bem coma aos demais exames e dili
gencias qu~ !!C tive1~eru de realiZaL' pOl' deliberação do cou
selbo; · 

e) i·equisitar das auloridades civis e militares as provi
dencias necessarias para o andamento dos processos e escla
recimentos dos factos; 

cf) iniciar a ac<,:.ão criminal r.;a:-offü:io nos casos cm que 
ella couber; 

e) comrnu11icar á autoridades sob r.ujas ordens .se achar 
o indiciado o despacho de pronnncía ou de não pronuncia; 

f) qualificar e interrogar o indiciado, inquirir e acarear 
as teslemunhas: 

9) seL·vii' de relator do Con;;cfüo de .Juslü,;a, redigiwfo os 
despachos ou decisões e a s~ntenca, scndo_-Hrn facu~tado o 
prazo de 2.'r a 118 ho!·as ria1·a t:.izn1: ~t re.:.~PccLlva l'~dacça.o: 

h) processa.r e .1ulg:ar u,; .11.1sL1 fwa4;.~11~s que llle fore1.r! .1'•!
Queridas, pa.l'a. :.i. pet·ccp1,;ão rfo montepio ou para os cll c1tos 
{]O :tt•t.. J 03; 

i) suspender do r.xet'ciei•J e de!niUit' ü escrivão. e o .orri
cial de jnstica na. fórma eslubclec1da pot· este codr_s-o. in_de
pendcnterncnLe de. oulras penas. c1:1 gue houve~·cn\ mco1·ndo; 

.i) expedir' l/wlesqu cr alva1·us, mL1mac,:ões, cllaoocs e man
dados; .iudiciacs: 

k.) proceder ~i concit:üo do lmrlorio de dou~ cm <lous 
annos ou quando 1·cqurrida pelo pro mo toe respcotrvo. 

SECÇ.W 111 

Ai·t .. i;;. ,\ 0 Cou~el\10 d1· .l u~I i1.:a Milíl<\r c•)t11pefo: 

a) rejr~if.al' ou i·r.~ebcr a. queixa ou uenuncül. que .lhe fÔl' 

apre~~ütada. pelo auditor; 
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.. b ) ordenar, á ''i:'la dos autor, a vri:::ãu 1n·cvenli\'a do in
dJcmdo · 

.. e) 'processar f} .iu1gar os indiciado;; :;u,ieito:S ú .i111'btliv(;ii1) 
nnhtar, por cr:ime militar: 

d ) _resolvet· a s c1uestõe:' de dírP. ito 4ue ::;e ::>usciLarcm ua 
formaçao da culpa, ou no .iulga.nw nto do réu; 

e) pl'onunciar ou uão os indiciado~. sendo-lho racultado 
r.•.:.ssa pllasc .do processo decidir da:; causas que dirimem a. 
criminalidade ~ justificam os crime.s. absolvendo 'in limine: 

f) ordenar a. prisão do pronunciado ou cundemnado: · 
g ) Julgar, a requerimento <lo judiciado. da pl'oceâencia. 

<la prisão preventiva, ordenadti pela autoridade i;pilitar na. 
pbase do inquerito. 

· :\rt. H. Ao presidente d l..1. 1:onselho · c."-01upel>.'.-: 
a ) fazCL' a policia da,,; ::e:.,;sõe,:;, chamar :.i ol'dc111 u:> que 

<lellas ~e <lesvia1·em. impondo ~ilenuio ao:; as:;i:>lcnte:::. fazendo 
~ahir t1$ que não s~ conformae1~m . prcmdendo o:s <lc:iobedienlc:; 
" mandandl) la \'rar nntu d•.• 1fag-Pa11{ '~ •.:onl1·a 1 <Jdo UL1uclle qtk 
Jir a Lkar crime 11eran te t• L'011s1•lho. eonlc-u. est e ou qnaluucl' de 
::eu:S membro!": 

b) prender o::: qtw a :;;si:- tireni a;; ;;e,;:;ões com armas pru-
11 ibi<las i:' mandai-os ape1~,:·~n1.ar á autoridade competente paru. 
o processo·: 

e) requi:'lilar \.1 compatcci mento· •fo ind ic iadu, quando 
preso, e das trst<.'munlrn:;. 

Paragrapho nuico. :\<1 1:a ;:o tlc u11] i;;,;ão dti JH' l!S icleul.1: t.lu 
l:Ons<'lho l'clalivamentc ás al.lribuieõe;; da~ lettras a 1~ b. qual
quer juiz 111.~di>rá. r<!r:Ol'l'l~r a o p rr,,;id t•n l.e do Supremo Tribunal 
l\HIW.w solicitnndu a in~fau r a(:ão d.o procf'~::o . 

~\.ri. .J.G. O:; .iuiz•::; m ilii a1·1•s poJerão p~·r;;un l.a1· a:; le:;
t cnmunlias de accürdu 1:om o di:;po;;to n o a1·L. 176 e pr11pot' 
~s diligencias tlUP julr;nr m •t:PS'3nr·ins ú . ' ~ lút:ida1;ãn do fadu .. 

"\rl. .'16. O 1·ons1'lho p od·~1·ú fum:1:11m ar <l<'sde qtw esle.la 
11res1.•nlt· a 111ai111·ht dn "<'li-" nwmbr1l!'. i uelu~ i\e tl auditor; us 
i:leei~õr:-:; :;ol1r1• inei1k·nk,; rJli tn·occ,.:,.:1.1 uu nwril" da r<J.ll8a, s13 
:-;P. rfl <.1 JH'Of4'1 ·i<.Ia:-: p1•lo l'.<.•n~dh1:1 pl .. n11 •.. 

• \ r-1 .• .j"j. ".\Pnhrnna a 11 (11t·1<ladc n11 l1 ta 1; f.•:l'ú i110~t·euc;iu. no 
con::;dbu, :;eja qua 1 f •)L' n n tr.>l ivn i íl\'tH:ado. 

,"\f..'CÇ.·W I l/ 

n11,; 1111.r ili1l1•1•x thl ,Í li X li r: 11 111 i f.i f tlt' 

. .\ri . .'1S. :\ ,1 p1·oc·111·ad1JI' ~,.1·:.1 l, al•;m. du q111:. ;-; (• adia ~sla-
íu i<l" 11 11 :irt.. ·HI ,. llw f,ir a~p]l('ay1·l. 111e1rn~b~~ : . , . 

''·~' :;up1·1·iufPll1:l<·r tod1~ 1.1 :<• ~l'\' l ('.11 do ~!1~11:;~ r'.1~ 111 l 11~_1,11·.r~ 
(•:xp~dit' orcl1 !!1S •.• msfrnc1.:o • ~"' :w:; l.H'1J1110 '.t11 ''." p,u ,1 n d t:-r 111 

];cnhu t·ei;ular ,, ."~1 ifornw d•· ;.1ws ai lr 1\J~11 1;•> . l_<~n'.a1· '.'ff~= 
di ... ·a a respon~ab1hdadc <lo:; mesmo~. 1; do:; •.kma1!5 cu1p1 cga 
do:; da justh.;.a; 
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mrn/~) <"r~ffi~irw ;·m t,ndr_1.s n~ 1'1'r·'.11:;:0.s ,.:11hnwr1 iiín;: .:lo ronheci
'' 1 1-."l. J ~nf),~· n:r• fnnnnn_I 1111Lt:i.i• ,, t'N111rt·r1· t11do quanio 

n ('nc t. l n• '.'e:-,..ar10 rin1·a r, .111 lr;anwnto ria <~at1;:a: 

··n··':) t~~nn111·i.a1 ~ :J.<:ct~;:ª'.' M T'1:n.-; no::; rrinw;; da 1•nmprtl'nria 
011,.,1n~r1.1 dri .~urir·r•mr, ·rr1Jimml :\Tiliiar: 

d1 Org-n.n11.ar nnrmalm1!11le a r:.:I a( í;;I if.a rr·iminal militar • 
. , •. Ar~· !iO. :\o pt·~imot <w de .in~I i~a; al1~1n dn q111~ ,í:i llti=: t~ 
.\Lt 1h111rlo nt>~lr (·od1g;n. enmp1·f.1•: 

• f! i l'NJ11r1·•1 r :'i nn!nJ·i•ladt~ mi)j1.m· 1~001p1.'il'Df•~ in.:rUt•ríi.t• 
W•lll'i~[ _p:;r•!\ í,!. f!1•;:!':nhr1mrn,ro tlr _erimr;::, (' ;:l'US fllll•!t'<'S.: 

1-,, · .<'nnnc.lflr no <:as,, <t•' al'r;ao rubliea ou dar fllli'1'.'i:a nn 
hypnlw·:." fll'rvi;::ta 'n<"'~lr' c:ndii:.;-0. ·m•si.~f.imfo a. formarão da 
r•nlJ)a 0 .inlg·amnnf n " J)romovendo .-,;.; f er·mo.~ da ::irr.n;;arfi.-·,; 

e) i nfr.rprll' º·" r1•r·11r;;: r1 ,;; t0::;-nr.~; ·· 
ti) 11rnm(~':cr n nndanwnt o <ln;; p1·ort'!';:.o;:. e rxer11ção <la5-J 

fií'n trn1:as, l'>r1lw1 t al"t!ln 011 rr·111wr0ndn :is· <lilig.~neiai! nl.'rr;;,:.:wias 
pnrn fl r'<'prf~;;;:fir· rl•·~ rl'lm,...~ •· 1·apf11ro. do;; ri·iminoso~; 

,.. ) · rnqui;;ifar dn~ errirrr1 it:fi1',.: ,, a11trn·irlad<':;: eompe!enfos, 
do.~ ai'Phi\'n~ <• 1·a1·t.win.~. :i.;; 1'.1'r1.irlik·~. examf'~. rlíligrnein,,. e e~
r·l:-:1·r1·i1w•nlo::: 11c>r-<!Ssuri1)~ :10 r-xcr,··i<·in d0 ;:ua:;: fnne~ões; 

{) or~an iza1• í' rrnri'U.r1· a r; p1•oeu1•adnr grr::il a r~tnt i~tirn 
rrimínnl rlr ~u:i promotm·ia. 

"\1·1. ?ili. Ao prornnf0t· 1; 1ieilo :wr-nl:lr Lfl,;l.rrn1mha~ qn.; 
nfi1) f "nhnrn d1.'!!l•slo no inqn :'rito pc;lk ial Ili ilitar. 

Art. !'d. :\11 í'$i'r'Í\':1n ínr·nmhr: 

n) i:;;rrrví'r nm fr'ormn l<'.~nl o;; pr.icr~;:o;:. mandad0.'1. pr1~
rafm·ias r. n:- (!r.mais ar· tn;.: urnpl'io:: rln ~"U o!'firio: 

ú ·1 rin.~sar pror11ra~ão ~[pud net~t: 
r) d:i.1·. mNli:w l r. de"'flal'l10 do 1wc;;id1ml r do conselho no:-1 

processos l'm anrl:mwn\.o e rln anclifcw nos findos. n;; ci•rtidur..~ 
1'1~qur1•icl-ns prln indií'ilvfo nu .rr:11-; ·nn $!•~!':' l'"fll'P~f"lnl:tnlr.~ lí'-

Jr1.• o r-xpr.di1•nlP r M nnt.J~ na;; :'•'::>s(u"ls do conselho. ~o
no:n d•1 nnr nrllaio nr-r'nl'l'PI". p:n:1 l:nTnr· :i rcspcet1ya 

• 1 

;rnr~; 

r/) 
mn.nclo 
art:i: 

e) fn7.N' r.m rnrlorin a~ nnlific•;1eõr.~ rlo;; dr"pnr.hM <ird<>-
nntlO$ pP.lo amlitor: 

f ) acnmpanhflr· o n.u<lilor 1~as dilii;í'nci~s dr sr.n oflícin;; 
1) :wrhi\'ar' M nrorr.$;:n>:. lt\·Pos e· paprrs, srndn pnr ()l!Bi:; 

rr:"ponsnn·l: · 
li.) lr'J' <'m ifü1 n. rr.lucão dP f.ocln>; M movri~ f' nlrn8ilios da 

~11dilorii:1. os qnnP:s ficarão a .:;f"lu rargo; · . . 
-i) fazer a cm·r<>sponclerndn nr!m ini!'traf.íva da amltl or ia: 
f• r11hricar o;; te.rmos, act.as e follrns cJ~s autos; 
1.:) frr ';oh snn gn:wcla " r1'Sí1onsal1i1Hladr us :rntoi' dns 

r•rr·c~sP.o~ snhmr.l1 idos ao con.~rlhn. 
"\ri.. :>:!. .\o srrrernrío d.1 Supr~mo '"Çribunal Militar in

cumbe. al(~m das attribuir,i)c" ndmimstrntwae que lhe forem 
conferidas no l'f.)g-ime.nto inferno: 
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_a) i:;ervir de escrivão nos prociessos da competencia ori .,.;_ 
nar1a do Supremo '.fribunal- · ,,,_ 

,., b) rem.etter ao audito~ respectivo os autos do processo 
loeo qee a sentenca t€?n_ha pass~do em julgado. 

Art. 53. Aos offlciaes <le Justica incumbe: 
_ a) f~zer citações, intima_çõeS' e executar as ordens do pre

i::1àente 110 Conselho de Justiça e do auditor· 
, b) 'l~vrar as c~r'trid?es d.e ado.~ e dilige'ncias ordenadas 

pdo Mn:--elho e auditor Junto aos quaes servirem; 
{') ~·Om~ porteiros, apregoar a abertura e encerramento 

rias aud1encias e das sessões do conselho. fazer a chamada das 
partQs e test3muubas. 

CAPITULO VI 

llOS 1"r'l•EDI!-'IEN:'l'OB E l~CO!\:rPATTBH.TD.\DEi:; 

Art.. 5·L Não podem ser exercidos simult.anea, ailerna
tiva ou <:npplet.ivamrmf.c, pelo mesmo funccionario os carg-os 
e officios cujas fnnceries forem declaradas incomra'liveis. -

Art. 55. Não podem servir Da mesma causa nem no mesmo 
Conselho ou Tribunal: 

1 º, os a:;:cendentes e .descendentes, sogro e genro, irmão e 
cunhado. tio e sobrinho e primo co-irmão: 

2º, qualquer juiz ou escrivão com advogado que seja seu 
ascendente ou descendente, sogro ou genr'o, frmão, cunhado, 
1.io, sobrinho e primo co-irmifo. 

Paragrapho unico. No caso de nomeação, li incompatibi-. 
lidade :resolve-se, antes da posse, contra o ultimo nomeado, 
on contra o menos idoso si tt nomeação fôr da mesma data: de~ 
pois da posse, contra o que lhe deu causa; e si a incompatibi-
lida·de für imputavel a :.imbo.>', contra o mais mooerno. 

Art. 56. A ucceitação da nomeaÇão para os cargos de au
dito1·_ promotot' ou escrivão. por parte do rr.ílilar de terra ou 
mar da activa ou rerormado importará na sua reversão :i. 
viãa c1vil com perda de todos é auaesquer direitos da vida mi-
litarv Aalvo o relativo ao montepio. _ _ _ 

Art. 57 _ O offcial sorteado, emquanto nao tiver termmada 
a sua missão. não poderá exerl'!er qualquer outra. funcção pu~ 
blica. _ 

Art. 58. O officin.l sorteado para um conselho ~ao po
derá sel-o para outro, antes de findo o trabalho do primeiro. 

CAPITULO VII 

DAS SUSPEIÇÕES 

Art. 59. São suspeitos os .iuizes que: 
((.) forem amigos íntimos ou inimil;OS capilacs do réo; . _ 
b) forem ascendentes ou descende!J.tes, so~o ~ºu genro, fr~-

mão ou cunhado, tio ou sobrinho e primo co-1rm.ao do réo; 
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r.). p_or _rrnalqu er morln r(l)'rn1 inl f'll'f';;:::ndn!-: p:ll't.icnl:i.rmPnt~. 
n:l rle1:1s;1u da i'aw:i:i.: · 

1 
· < 

d) servir~m sob as orden~. do réo ou so~J seu commando, 
quando este for accusado rior 1:rnl.G relatiYo :10 exercicio desse 
cnmmando: · 

e) conh_ecererr_i do facl,1J :na qunlídade de peritos ou encar
regados de rnquer1to: 

f) ·derem parte official do crime, houverem deposto e te
nham de de.por como testemunha .. 

ArL 60. R~ qualquer dos casos acima, os juizes deverão 
<la r -se por susp~üos .. emhora o r éo nfío allegu1} a suspr,i<;ã.o. 

CAPITULO vrn 
D~\S OlSPOS IÇÕE:S PEr.UL'ARES AO S ,JUIZE:3 E FUNC<.:lONARTOS DA 

.TUSTlÇA MIL!' l'Alt 

SECÇ.~0 l 

nns flfr,·~i.tos f : áarari.tia.~ dos .iu:i.t.e.~ e mais tuncciono:rios da. 
jusl'i.~:o.: drr. snspen·s1J(I e JJ1!t'dcc da.s fnncções 

Art.. 6L Os ministros do Supr·emo Tribunal Militar, os 
auditores e o secretario dG Tribunal serão vitalicios e inamo
víveis, salvo aos auditores o direito de promoi:-ão, permuta ou 
remoção a pedido. -

ArL G2. Os ptomot.ores da jusliça militar exercerão o~ 
seus cargos emquanto bem servirem, só podendo, portanto, set> 
demittidos por falta verificada em inquerit.o perante o pro-
1: nrador !;eral. 

Art. 63. Os escrivães só poderão ser demittidos mediante 
inquerito perante os auditores j unto aos quaes servirem . 

Art . 64. Os venciment-0s dos ministros civis do SU<Premo 
Tribunal continuam a s-;r os determinado3 no art. 17 do de
creto n. H9, de 18 de julho àe 1893. 

:\.l't.. 65. Os ministro;. mili tares que perceberem vencimen
~os inferiores aos dos mini.stros civis terão o accrescimo ne-
r.es<:ar io para 'perfazer os vencimentos destes. . 

.Art. 66. Os ministros militares em caso de hceni:-a per
derão quantia correspondente a gratificação de exercício dos 
m in istr·o e ivis. 

Art. G7 . O presidente do Supremo T ribuna} _e o _procura
<lnr geral terão além dos vencimentos uma grat1f1caçao de ac-
eurrlo com ::i. tabella annexa. . _ . . 

Art ôS. Os auditores de 2• entrancia terao direito aos 
vnncime~tos a que se referem os arts. 6º, § 2· e 7º, § 1º; n . ~. 
da lei n. 2G, de 31. de dezembro. de _1891, e os dB 1 • entranc1a. 
o;;; da lei n. 3 . 67/i, de 7 de janeiro ae 1.91~. 
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Arf.. 69. O;: prnmolm'r•f: cl:i J n~tka m·ilíl:w. i::rrrrl:irio 1ln 
Trihuna!. ' Pl'rrivfiP!'; f> o ffir. iar~ dr: .insti.~a teràc o~ vPncim~nlm1 
da f.abí'll:l anncxa. ' · · 

Arf,. -;o. O auditor n n promotor te1·i'trl diri:-i: '- :i. ajuda 
, <le custo {'vn::stanlP. da tabi:Jla annexa. a tit.n I ,~ de pr!moiro es

f.:i.bclec1m<>t:to. terão ainda. hem como os j;J!zes mililare~. o 
€·scriyão e nf.f íc ial de ju~t.il.'a direito :i passa;;"'m ~ •1ma dhria. 
~~e a.ccõrdo o:om a .citada t.abclla, quando em s•~rYi<;o cm qualqµe r 
ronto da r.irr.umscr ipc;ão. fóra da i;éde. 

:Art. 71. ü s minist.rc.s miliiar.-.s que f;,rPm g.,nerae : c.lc 
hr igada ou ~ont.ra-a lm iranlrg ter5o, rospecti\'<•nwnli'. a~ honras 
1lf> generac>:: dl' <liYi;:ãn ou vicc-:llmiI•anl <';.; ; ni:: minLtros 1:ivis 
cs df! ;;0ncrnes dl' J ivis;"io ; os andito1·r.s ;t;; d1.~ t•o:-t•rn~l on 1•a
I•ilão do m::>.r r. g-nrna conforme> a ,ítirisdicção f';n que ser
virem, na ~eguncl::i. r.n tranci:i. r. de major, na. Tl::in1f!i1·a en
f.l'ancia. 

Art.. 7.!,. B' f:l<'·nlt.arlo aos anrlilor<'s da. r1·imeira enLrancia 
Il'nnní\ía1· a promor.ãn ;Í. .•r~nnda Pnlra.TléLt e :ios dr.~t:i, a 
ministros ,!e• :-;uprPmn Tri;hunal. pcrdl'ndo. ::ior ém , .os rcnun
f·i:mtes 1 or'o"' o.;; tlirl'.' itos {li' ::mliguidadr. do r~spr..'! ;'"º quarJro . 

.t\rL 1:1. O~ .iuizr ." ~ mais fnnceí.onar!, .. " da .iustira mi
iit::ir fiearã'> susp1m.so::: do l'.'Xcrci~io rfo sna~ :nncçõrs: 

a) qur.ndo pronunriados C•ll condemn:irln~:. "i. a .-ondemna
ção não importar t>rrl perda do cargo; 

b ) quando dei:carcrr. o r.xc~rr icio do ~~.rgl) sl'rn licença 
~omprova<!a, on não o rras;;_nm irl'm ao find1r o \ •'Iflpo da que 
houYer ·"i•fr: ronrcdida . 

Art.. ';.'.. Ü!'. nudilorl:'s f' prom ot.orr.s ~•"\tão pas~ivei;; d!l s 
scgninl:R.s penas <lisr,iplinari>;;. impostas. r r.«fl:,ct.ivamcnt.e. p 1> lo 
f;1~pr<~mo 'fi'ibunal 1\! ilil.ar. pnl' inl ermcclio : (,1 Sl'll p !·esictl'n t.r., 
~ pelo procnranor geral: 

n) ad\'N'l<"ncia parlir.11 lar: 
b ) cr:n::>ura pnhlir.n.: 
e) snspPnsiio <lo Pxrrrjrio af.1~ um mP:i .. 
ArL. 7r.. O · sr.c1·r.1.ario <lo S-uprf'mo Tritmnal l\lilitnr fi

e-ará suje1 !1) :1s penn.c: rlisl'iplinares prl';;r.rip! as n•• rcgimrmto 
do mp;;mo tribnnal. · 

.:\rf.. iG. () P S('l'Í\"á(1 1~ f!.i>mai;; J'11nrrit1~!l t'Ín"' 'f'l':ÍO i):J S
s ivei i:: <las c:pguinte>. p l'na,:; <Ji,:;í' iplin:lr<'.' imn0~f as Pf'lo.:: ~11di
t0rrs jnnto :los 11nars ;;er Yirrm: 

11) ariv Prl encia par!.icu lar ou l'OJ porlar: :i : 
b ) snsjil'nsão :i 1.•' . 30 r1 ias . 

SJWÇ .. í() Jl 

D o í.' f?s/uo;•io rios j111".:;.~s <' •u;mnb1·n.~ do :lfinY.~lr ~·in PuhliN1 

:\ri.. li. Oil miniii l.en;; mi1it:ires do S•r;1rento Trihunnl 
Milit.ar e os .iu.ize;; ;n.ilil.arf's dos eonsPlhos de just.ir;a, semprP. 
que ~e r•.m".lir cm , do\·erão :tch~r-sr :fardii.do~~. 
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--Ar1 - 78. 00; mi11islr11:.; 1·i\·i=- rln l1•i:11una'. n;:: '.L .lrlilor1~:; o 
:-i:r>mb!'ns rl'J i'l!iJ1ic;l1'1·i,_1. P11Jilic·n uo:;rwãn na>< ~,!;;:::ii·.'·' ,~ andicn
c1as o Vl.l~r.•.1nr11l d1's1T1p{r. no 1t1·;:dnwu10 Jnl1·1·nll du Tl'iJ:tmal 
!~ nn jl·P1·1'.cl•l n. 1 • :1~1; . .-J,, lo d;~ ·i'•'\'!'l'rirn r~l' l 1'5!,. 

P_arag·1·!1phf,l ;rn if'n. ~) j)l'f11,11r:tdm· gPral 1. ~nr:Í ífn \'l:Sl.UaI'ÍO 
J•l'oprin a . .1.~ m1nist1•0,; 1·1\·is h1m g·r·::l.\''Üa ig-,i:tJ :'1 li-.1,; promo
lnres. 

Da 1mti,111f .. ',1d,• rins a11di1nr1~s •: rf,, /1í'01·r•s.~o r• ]l/lo 11m1'n/o r!n 
i ·('(:/ t'l'r/I fl r-r"i (1 

!\d .. 7J. Todos o,; n11dilor1' ;; são ohrig~<•ln;:: a :"1alricular
sil na se<'rdaria 4]0 ~upremo 'l'l'ihu11nl ?l!iWni· ·fi~~l!'ü r!,; DO 
-~1 í::is conl•y!o::: d•• sll{ls nnmf'ai.;i:íP~ 1~ nwdiririf e rr~q11p1·inwnl.o, 
inst.rnirlo wm r!'rt irliio ria po!'>~1~ f1 do exerci e io (~·-· car~rn de
-~í'ndo a matl'írula conter· o n,1nw 4) a irhí:1• do r'•il1Í.Pr'i::nlc, 
<1:it.a da primrfra nomr:u; ãr •. po~i" · ,, i>x1·r1•irin. n~ in(N1·u~cõe.s 
e se115 IDl'LlVOS. 

~.\rt. 80 • .Por ant.iguidade PnL«•11di>-;;1' o ~:'mpo "''~ f'fl'r•·' i\·n 
srn i1;,\ nn i''.lrfro, ·deduzidas 1p1:H·~q u•~1· í n~ rrn1p1:i"ir:-.;, 1~xrP

. Pl 11::inrk1-.~r: 

a;. n !c>mpn .J,, liN~n.~a p::m1 l1·n1:1mentn de .<:rnrl;• :it.,: 12 
mezP<: l'.'m ra<la pP.r·in<lr~ <°k ~e i.~ :rnno.~: 

li'\ n l ~mpo npPnzn<lo :.tfl amiitm· rPJnO\'ic'o p,11':1. ~r 1.1·'.ln~
port.ar pa1·:i ontrn ril'<'lltr1~1·1·ip1:fi11. ;;i nJn i1•r 1'XU•;!idu; 

r) n INn.po dr rnsp,-•nsãn llr pxercí('],, rm vi1·1uilf' rlP. 
pro1~r;;.~Ll c:r!m(• rlr- crue foi· a~)snl\'idn. 

A rf.. ~ 1 . A :rntiguidad1~ !:\('l'Ú 1'1;g11 r:vln. p,-da rüln da po;;;:e, 
resp<!et.ivamcnlc~. r-m «acln. enlrruwia: r· ~i ;;,conl.rcf:r que rs>;a 
dat.a ~rja q mr>!';nrn. para dou;; ou m:i.is audi lores. F,r:í prC'fc
rido o <Jllr maio!' lr>mpo houver srl'\'ido (t JUS! i(:a millLar, r-, 
:>inda em l'U~o rir. ig-ualrlndr·, (l qur~ c•onla1· mai0~· : í'mpo clr. 
~11rvi1:n p11/llit•o fod<?rnl. 

A1·t. ~:;. O ~nprnmu Tc·ibnnal :>.lilit:ir .-icg·aniznrCt anmrnl
mPnt..~ i• f:>:rCt pnhliMn· 11n ílinrio Offiô11l , f.tl; lf't ,w j:tnPiro. 
~ lista il1' n:iti~nidadc dns :i.uditor<'!I. . 

Arl. ~:1. As 1·l'elam:11;0r~ ['011J1·a n. Ii~:.n. rl<' nnt.i~t1iclarle 
~crfío pz·,)~1,.,~sadas ,. .iul;;rirJas pr-ln Su'{Wf'lll.) Tr-i,b1msJ Milif.ar. 
nhsüt'\'Udfl,.; a:;; sf'gninf.f's di;;pnsiçõr~: 

T. An1:>sr.nhulns df'nl ro dr. oo: rlia~. cDnl ado~ co {la p\1-
'Jlicar~ão ela l i~Ln. r, dislribui<la n rccln.maç'.in cxl'minacl:-i prlo 
~elatõr r (]:3rulicla prlo lrihui1al. poclrr:í r•;.Í f' jnl:~al-n dcsdl' 
logo itúpro·:Niente pM fa 11.a dr J'nml:lmenln, r., L'lft rn~o !'nn
trario, mandar:'L ouvir o~ int1·~1·f';;~::idos, euja autigi~.i:lacfo pMsa 
~rr pr1°judio-.rid:i, marc'.anil.-i a !:ada llTH n p;·nzn 1•az0:n'í\l ~.n
µ.nll(}n !\,- r] :~ t nncias C" ILiÍfl i"X(·rdrndo de · 1 5 di:l::; p::n·a tl 7' 
t·ircum~crinc:ío. 
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!t70 ANNAE~ n.~ CAMAR..\'. 

II . Findos os pl'nzos mamado" <:am·. as i ·tn · ~ '1~.spn: ... s ou ... ~P.m 
P. llas. ê:-caminacla a 1·1!clama1;ão. pror~P.1.ted o tz:ihut"\J: ao respe
ct.ivo julg:unento. 

TITULO l 
!lo processo 

CAPITULO I 

DO I?\QTJE!1TTO POLICT.i\I: ).IJLT'l',\P. 

.'\rt. $ L O inquerito policial militar consi.;f.c em um 
@'OCesso summar!o, · em que se ouvirá o aecusado ?. o ofi t•n
rlldo. quando vossive.t it.tes test1~ni1.rnhas 1m rna is, 5i for nr~ces
sario. para o per.feito conhecimento do ifacto. e se i'ad o corpo 
tle delicto ou qualquer e~ame e diligencia. 

Paragrapho unico. A a.uto-ridad1'l que fizer· o inque1liiLt) 
juntará aos autos 'llma lista de pessoas, alélYl. da;, ;ii ouvidas, 
íJUe tenham razão de saber do facto crim~noso. 

Ar t. 85 . O inqueri to pôde ser instaur~:!o: 

a) ex-officio ou em virtude d-e determinaçfici su1)eríor; 
b ) .a r~querimento d::i. parte offendi-da ou d e; c;uem le

galmente 'l. represente; 
e) em virtude de requisil)ão judiciar ia !los ~::i~os em quti 

caiba acc~o publica. · 
§ 1. .. '.) procedimento ex-officio compete á !!ULorn:racre 

~!ülitar soh cujas ordens estiver Q accusado, logo que ~ seu 
conhecimer.to chegue a .noticia de um crime que i>e attr'bua 
a individur nessas condições, ou m~smo a ~'tVil. •1:!1a vez que 
o facto tenha occ.orrido no Jogar em qu,e o mando militar· se 
e:terça. 

§ 2.º _\. <le terminação para instauração do inquerito ~om
pete, observada a ordem hierarchica. ou administr11tiva, a todo 
superior m1 chefe da autorida~fo a que se reJ"ere o paragrflpho 
anterior. 

§ 3.º O requerimento e a requisição a qG.e S•} .:.·eforen, as 
lettras b e e. serão dirigidos á ·autorida<fo milítar sob cujas 
ordens servir o accusaáo . · 

Art. 8G. A poricia militár será e:cerc11:a pel<n comm:in
d:i.ntes, ch~fes ou directores de estabelecimentos ou repar
t"ll}Ões militares, por si ou por delegacão a official <1e patente . 

Paragra.-pho unico. No ca.so de .s~giTem indícios cont~a um 
oJfie1al, e.J~a delegação só poderá ser exerci<la p:'.lr um outro 
tfe patente .:;uperior ou igual de maior antiguidade. 

Art. 87. A autoridade militar que presidir ao inquerilo 
será auxiliada por· wssõa militar idonea de sua confianca ou 
designai:;ão, que escreverá os termos das diligencias policiaes, 
e essa p~ssôa não poderá recm:ar-se ou ser recusada :Pela 
:iutorida.de sob cu.ias ot'dens esth·er- servindo. 
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SESS,\O Elli ~ DE 1JF.ZR'.\!BP.O DF. 1 !)Zü !!1{ 

1:\ iri. 88. T~~rminad3 a;,; dil ignnciat:: polir..iaes e :mtoatla:; 
as pcç~1:; f! uo caso de d1~leg:J.1.;i:io, sci·iío o:; aulo~ t•emeLtidos :í. 
:nü•1ridade que determinou ou i·equisitou ::i. abertu!I'a. do in
querito, seguidos de um. rP.JaJoc·!o. 

§ 1.º Si os facios r.onst:mLcs l(:J:as avel'iguai;ões, queixa ou 
<hmuncia constituiFem eontrav0nções da. disciplina militar, 'PrO
ccder-s{'-hu. de eon'formicfadc f:om o <lispost.o nos regolamen
V•s ctisciplinares do Exercito e da Armada. 

· § 2:· Si os factos const·lt.uil'em crime ou contravenção da 
.1·,ompetr.ncia elos Teihunaes civis, 1determinar-se- ha a re

messa •h~ L1!do ":'i. autorid:vl;: 1:ornpct.P.nfo <lessa .jurh:;dic~ão . 

§ 3." Si o;; fac tos consl.iLm·('m crime da competencia dos 
l '1·ili'umtf.1s Mi l il!ares. S1'.!rií.o o~ :rn tos remeLtidos ao ::i.uditor 
tespP-cíivo ; na. 7" r:irr.umsr:1·ipçiío, :ios :rnditoi·es mais antigosj 
r;~~p~ct.ivnmen!r~ r;om jurisdkc.:.ão nn Exercito e na Armada. 

Art. 8~l. O prornol.n1· vodei::í. as5i5l.ir por ant.or!<laclP- pro
rwin. ou po1· ·!:oi icitaçfío ªº·' termos de um inqueri to. qunndo 
·"'~ 1.r:1la1· de erin11.! .em q 111: eaih:i. acçài} publica. 

At·t. Hv. Nilo ·hn:vei-:'i ínq11t'l'ilo poF('jal em caso de fla
granlr1 íJ~ l i'clo. ou quan.:l'o r .. r ,·111 j11lg:idns dísp1~ 11sn.veis aVP.l'Í.
i;na1;ü11s ·pofir.i:ii:~ mil il.;11··~!3. 

CAPJ.TT1LO II 

O,\ :\CC:\O (;í\f .\fl ~:\T .• DA QT.'P.fX,\, DA O~lJ!\'CÜ i:: no PllOCEDl!\U:NTO 
·• !::X--OfTJ r. 1 O ' 

Al't. 91. Todo i11: tid.-1 rnilil.a1· dá lugar {); acção criminal 
j1:11·a inipnsi1:i'io da pewL 11:t ff.Íl'lll:l <i.;;l'ahelecid:t nes l.~ Codigo., 

Art.. 92. O pro1~ (·;;~11 n•irni11;1~ se in ir· in: 

a) 1101· queixa : 
b) por -denunei:i: 
C) !!X-Offjr.jo. 
C:idJJ: nm <les-sr._;:; modos de "Xercic10 da ae~::ío pódc ser 

rirecC'dido de inquerito policial .m~litar . . 
Ar!.. 93. A queixa c:ompetc a .pat>L" offenrl ida, aos :iscE\n-

rlenles. ao conJui;e, aos irm;i.os e n.o f.11Lor_. . . . 
Art. g:~ . A d enuncia compete ao Mm1sVP.r10 Pubhc.o em 

r.odos os crimes milil.ares. ~ n. qoalqul'r e i.:l:t<liío nos crimes de 
1-.1spOn$nhilidadc . 

:Aíl't. ~~- A queixa. 011 dennncia deve ronfAi·: 
a) a. narra vão do fado criJninO$O com t.odns as circums-

1.:rn cias conhecM'aS; 
h) ~ nome do delinquente. ~eu post9 ·ou empreg-0. os si

~aes ·.;aracUerisiicps. si aqur..lles forem ignorados: 
·· • e) a;; razões <lé. conv!c-ção ou presurn1p0~'lo da autoria r:l 
culpa.bilida.de; 
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d) nnmcnr,fin das í.1'.'drnrnnha>'- i: in.formrmft·s. n~n ::c>nrln 
nq11f'llas "nl 1wnw1·0 nnnra nwnm.' dl' trrs. nrm maior de sete . 
. Ar; .. !rli .. A fJUC'ixn ou rll'nt1nr-in. }1l'l11 como a nromoção 
r.os 1i:_1'mos u li r1·i<"lh's do pror.fl~"º: pndrm ~rr fritas por pro
n11·açnn r.om po<l(i.t'f"'- l'.Xpresso:o.. mrlrpf'nrJenlemrnlr de. li-
C-Pnr,a 1'<:.prrial. · 

. Ar!.. ff7. A íJlH'lXrt ou 1l1~nunr[n qn<> não t.in·r nf< ri:~qui- · 
~- dt1:" lc>;nJ.I'.-:. nfio !'•'rt\ rer 0hiein. · 

Ar!. 98. Qu:rndo o qn. rr>lbn!r flir militr.r. n queix:a será. 
~lJWr>~rniarla {1 .nutnridaclr> n ciu1•rn comp'etir prGí'Nkr na fór
mn rln lf:'i. rlf'poi~ ide pr.~Yia P-omm1miNt~fl.i°J au qu.:rr!llado. 

,\1rl.. 99. :'{ão :SI' adrnit.1.iran <(lwixn:' OH rlf>iinnr ia~ de 
1•flr rrmlra filho ou virc-v<'rs:-i: ri" 11111 c·un(.rn r\\l1ro 1~on.f·1g-e. 
rl1~ irm;to ront.rn irmão. cJ,, flíJ\'og;:ulo 1·1m[.ra· n rnnsl'if .ntr. 
pl'io" erímrs rujo (·on.ilrr-i.rn.-,1ii.11 nhlive1· l'm i'nnfirlr!1l'1as nn 
PX"l'ricio rlr> "lln profissfío. 

Art. ~ 00. Xo!>. rrinw;; d1> n.t:f~âo irnb!ii·n. a parir offl'nrlirb 
poJ:rml. intfln·i1· para auxilim' o promotor. não lhe sendo ti
rito, porún. prorJmir tr:=:le-rntmlrn:.: nlfim d:-i;: nrrolnrlnc:. í11i in
h>rp(•r 1.1uaicrw'l' dos rN•iir<:n>: le!:;"ar:.:. 

Parag-rupho nnir.o. D0 d,>:;pnrlin qur nfin ndmítt.ir n •au
xiliar da a,,c::usar:::io, 1'nlw rer:ursn. 

Art. :tOl. Em qualquer rrür.r, fil! :i,,~fío puhlii':1 rompete 
:io nff,,nciirlo 0n a qUfiri1 tivrr quali<ln•l~ para rí>prr.~en1.a1-o. 
::rntrs. porém. da denuncia. o direito de irtY0<'3r a :irçffo <lo l\fi
nísterio Puiblico por mrio de petição á autor i<.kl.dr- mi li lar a 
que e5tiver subordinado o accusado. 

Art.. 102. Essa petir,ilo. que poderú ser f11'omp:tnh:1rla com 
<locumPntos que a in.~t.T'll:H1l. o:;r·d. rcmr.tUda p<'ln r."'rt~rirla an
lnriria<le ao :rndit.or. qnr d1' l l:t dar:í vi$la an rl'pJ'i'.';1'nl :i n1.r. rln 
i\rir..i5h'rio Publiro f•:l.l':'l p1·nrNl 0r 1·nmo de dirf'íln. 

A.rt.. 103. YPr~:mdo n <km11win ;::nh1'(' r·i·inw dP t'(';::pon~n
hilidadr>. d"v1~ sr>1· :wompnnlrndn ~l<' j11;;J i rir:-t(:.:ÍO 011 flMnmrn-
1 oB "Jlrn ra1'am :::itt'Pdilnr na P-Xi!".J•,-.ncia rlo r.rimP.. sal\·o l1nYí'n<lo 
rií'r>laração· cnrn·Jnr!Pnfl' dri impn::sihilirl:id<l rla. 11rodnrr:fín d~ 
:tlll'nmn. {/l'.:fas imwns. 

/\ri. 11!1. J1nvf'r;í :icci'i11 pl'nal pal'I ií"til:tt' 11or fJ11rí:-rn. 
~(·mrnl<' nM rrimr,::. dl' rni\nnnia r in,i11J'l:\. 

Pnr:wrnpho nnif'fl. A (:nlnmnin P. :i ínj11rin ;::(, ~1'ri°i11 l'ri
nwo; ílr :wr:;'io 11riY:trla qnanrin o rnrl n ai lrilmidn nfín :'lff•'rl :H' 
a lronl'n. nn hrin e> ao;:: dfl\'í'l'!'!; mililnr1'!'. 

;\ri. LOri. !';'o rrimP r[,, r·nlmnnin r• injurin. ;::j 11 Jr~aclr:i ft"1e 
]ll'lH,':l rh•. Pl'l'l'. j)Oíií'1•:'t rnN!innt (' i'f'!)!"P~r·n fa1:.ií~ r_Ja P:-_ll'I (' of r.;n
dirh. ~rr a nrrão rriminal inti·nt.n<la tiPt•• }llili$l.Prrn Pnbhr.n. 
r::ío 1·ompd indn no orrrnrlirlo rm lnl rn~'<•. ng-ir rnmn :111X'ilinr 
rln n1·f-11sn<'iín . 

. '\ri. ·f(}f\. A 1if'n11nr·ia Sl'rü offi'1'<'e[oa prln promnl nr <l<>n
t.ro 'k r'.inrí'! dia!;. rnn! :idn::: rl11 rrrPhimrnto do ini[11Pri !.(1 011 
rio;.: rl1wunwnlo:;; l'nl qilf' l'Jltt ~r }l:isein. ~oh prna 1!0 1·0spori~n-
}lilirlnr11' n·iminnl. _ 

:\ri.. !07. D pro<"Nlimr:nl;., l'X-offírio cornpf'h' no :Pff>$Í
<::ente 'b :=:11prrm0 Trihuna! ~ no Audit or· em todo~ o.~ crime~ 
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,1_.. aci.;iio 1rnLili1·õ.1. 'fllil!!il" '':":;óofad•J r1 pr:m• li:r:-ul. 11ií.o li\e1· 
~ido nprr:::1~11l;<dà ;t tlPnn11•'.ia . 

• A1·i. lOô. A uer;-ão 1·1·imi11al "x.-uHici11 s1•1·:·1 i11 i1·1ad;1 1,111· 
llit.:!ü de :1.101·tana, na, qt1al fJ l't'1.·:;id1-:nl1~ u11 Supt•en1u Tt·il,u11a~ 
f 11i1 o auu1 tur 1'X:JHH'ti. u fad u •:urn u:; :uas 1: i t·1·1·uni,.;l.an1·fas. 11 
rnand~\rá auto.ir o,; .lJU!H'is •1u dt11·u1llen[.u,;: qu1~ lh1~ tiv•~l'l!m ~idu 
!Jl;'~t)ll(•~S, J..HH'U [1•·1.1ci.:dr:1· li'-'·~ l••rr11u." ull.n·iur1.~,; 1k1 [H'IJC~::su. 

C\ l> 11'L'LO JI [ 

. /1.l't .. HJ!.l._ O flim miliL~u· ,: 1·ornpd1:11ic para 11roccc;.~al' 1J 
julgar. no:; c1·1m(•:;, dP::-~a nnh1rpzu: 

a) o~ 1nilila1·e,; du .i':x1~1·1·il1_1 ai:l.iv•.1 <'. da .\rn1ada. rl11s dil·--
Jerc1lf.~s quadi·o;; '-'· ~"rvii:o~: . 

11) os officiae" n•.t'1Jr·n1;~d11~ d11 1·:x1•1'1·i!11 1· da .\rm:tcl:i 
t1Uando 1~m :-;en•ic;:.o r.iu c:n •;ommi;:sfi11 d1• 11al'u,r"za lllil i ta1·: 

1:) o:; o!'fidae:< tla JT~•·r:va d•· :?ª l'.fi.l":;'• do Ex1·1"l'ilo d·~ I" 
linha. no,; t.•;rrno" do dl'1:1·1'lu r1. ::.:;.-,:!_ de ;; d•· !111Lttl11·1J ol1J 
1917: . 

d) os offi1:iuP;; 'Ôu 1·1!,,;1•1·rn da .-\!ornada. na~ 1111•.:1w1~ t"!Jll-· 
<li1.:õf~ dos cia :!~ ela:;:-=•! do Ex1.•r"i Ln d•• 1" J i n lia; 

e} os offieiae:<: (' JJrat~a"ói do f·>3;n:ito da :::!" 1·.la,,;,.;1·. n<J:; t1·1·
iH1J.'3 do Jccrelo n. f:LOIO. (I._) :J!I d1• maiv dt' l'!IJ8: 

f) os rc:;crvi:;lus do Exr.•1·1·il11 du F !in-ila '~ º" da .\rn1ad<1 
quando mobilizados. 1:m niaiwlirns 011 1•m Lk:il:llllH~nhu <.k flln
t:i;ucs milit-at·cs: 

!l: os SOt'leadu,; i n;-;uhm i;-;;-;u~: 
h) us a:::scmclltado~ do Ex1!1·cil11 •: da A!'rnada . 
.-\.i·t. 110. .:::iãu a:;w1w..d!Jauu::;, para. o.~ •:ff•·i f.u~ da f•· i 

~>cnal, os que cx.ul'~en:rn runu;ues Jc: ea1·-ac!1:r 111ililar a 
bi}L'<l!J do::: 11a\·ios d<L "~rn1aüa uu 1~111\Ja1·ea•;Õe~ ,;uj(~il;1,; a· c:-i~•.' 
rt:g-in11~u, na,: fol'la·lcza~, qual'!,. i «, aea mpaH11·11 f.1 '"· 1·sl.abcle~i
mcnlo,.;, reparlküe::;, !00-.11·t:::;, e111 0·c1·al, uc cai·ai.:lcr prupl'i:l
nwn l-l• n1íli:!a1· D u::i ;;u,ji.'ilio.,; 11u1 rnzã11 do si~r·yii:n riu•• d.<.!~l..'111-
.i;C'nlrnm. Üf'\·idatn•'ll{1•. 1'\~p1·1~ifi j·adn P!ll l•·i.• ,. 1'•'!.!.lll:t111,.nl.1_''· 
a pr-t1e-1•il.u:-: d1! :<uh•wdinw:ii11 uu f!h,1.:ipl hm. 

Arl. l lJ. _\ i.:1.tllJJJe'lcnda 1! •d.c:k1·rni11a~J;L tJdo l•1;;a.r d" 
erinw l! .:;e11du C':i::il! ]l10;11· J·c::H:Olllteci·dt1, [Jt:lo tl•Híllt'.i]j,, Ull 
J'esi-tlcncja Jo i·éo. 

ArL. 11:!. Qua11d1• P 1·é01 für ;w,;u:;wfo 1.k Juu:; uu uwH 
:,1eJidos 1.hL · mesma -ou J.e Jh·e1·::><, m1lul'eza, c1.nnmc~tido:; cu1 
lo.~al'l.':ó ui!Tc1·cntcs, n1a-S t:OHI uma ~Õ i1111ienjJãO, :crú c.ompe
tcnlc para o processo, o füi·u Ja cir-cu1H;;cripção judfoial -clu 
cr.ime mai-::; gTa·ve; par_a os ddic~o:o 'pr·a~icados a bar-do o~ 
:em alto mar. ou (~m pa1z e.stI'an;;c1ro, o furo competente s~ra 
o da cin:umst:ri p<;ão judicial a .:ru'.l pertencer o porlu u:1c10. -
11al em lJUt: (' m1viv livrr de p~rma-n~c·er por dous '-'l.I rna1.-; 
rue~es. 
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.Art.. 113 .... \ connexid~d:e d.e cl'j mcs commurn .~ nüliLar 
P!·af,it.fd:d?." po1· civil, em ·t1e1~1po ác. pai, previne a. t..:orup.ete1i~ 
~p do .i~ro conunum; ·p1·;.1ü<.ia.do~ . 1porém, por :rnili-tar, 'ª rJo 
foro m1hla.r. 

Art. :t 1.~. Os óvh; co-r~os ·crn t:•~un.: =in{~r ::-t."':lp~ü~em 
perante -0 foro_ commum, salvo n!Os crimes conira ~ pat-tla 
~. a segm:~n!;,a t~l~ema du. Republica., em _q]le respondem pe-
1 ant:~ o i or-0 militar; no ·Caso de curnphc1ida·de, o ·cumplice, 
no :toro em . que r esponder o autor . 

. Ar~ . H5. No .concurso QU na. ~cwnula.cão material d r~ 
e~'1m~. n enhum lac,-0 enlire ~Hes -e:r.ist.ind<i, pra;ticado-s :Por mi
litar , -em tempo de paz, .sao competentes os fôros commum 
e militar, como n<> caso couber ·em rela.ç.ão a cada delicto. 

Ax•t. 1H:i. A r.eform a, exclusão, demissão ·OU <l:ispen.s-a <ln 
servioo militar, não oe:xtinguem a compeLcnci-a. do 1"uro mi-

· 1iiar pai~~ o processo .e j-ul-g.a:menfo dos crim-es commcl:Liodus 
au •le.mpo da; co1l.Sltiancia daqu.ell e se·t·viço ou <.l a. qu<al id,Mlc rk 
a:;.semelhado. 

A L'L . 117. São 'l.la c1>m:pe~eucia .do Jôeu mililar eu1 ten11.>u 
cfo paz, o~ c1'im·es capitulados 110 respectivo cooigo ~ 1:-orn
mettidos: 

a) por c (vfü co.n.tro. militar nos .quarteis, c.saLlJelecimen
tos e mais logares especific.adQS n.o a r t. 110, .em vir i1ude dr: 
ado.s que se relacionem com as funcções militares; 

b) por militares ou a~.semelhados dentro <lo:; memdo-
nados logare·s, contra clvis ou a.sseme.llmdos . 

. Art. 118. Em tempo de guen·a, responde .pcranLe o für·u 
militar o cívil que : 

a) commetter crime em t.errilorio ou <.1.guu-: mililur~ 
mcnLe occupadas, a bordo <le navios d·e guena ·ou embarca
ções sujc.ita.s ao r>?gime'Il üa Armad:a, .;i;,;úm {)Orno n~ for-
t<i lezas, q·uar!.eis e ouü·-0s e::t.ubelecimenLo~ miliLare:s; _ 

u) -Servir CO-ll'l.0 ~pião, \>U dél' asylo «t cspi\ies e 1~.JUJ:,
s:;rios inimigo;;, conbeci{ifrS como l.aes; 

e) seduzir .is prai;as -para desert.arnni, ou <lér a:;)h' u11 
ti anspor lic a des.ertores ü U insubmi5sos ; 

d ) ;,:.eduzir 'Praça:; para se lcvanloarom con'i:ra o Gov~rr! r • 
Oll seus superiores; 

e) a~acar sentine.Uas, ou .l}CH'01.l'a.r nu:; f01·Uilé1..as, _ <111ar·
teis, estabeiecimel)ltos milH:a·re::, na.nos ·ou .emfJ:..trcar:oes da 
Arma<ia, po.r losares d-efesos; 

· {) comprar · ás pra.ças, ou rec.cll~i· dcllus em pcuhor, v·~ 
~.as de fardamento. arm.runenLo, cqui.pamenlo ou (;ousas pct·
t cncent.es ú Faremia Naci-0nal. 

At'L 119. Consi<l-era-so lmvei· -tempo <le gue1Ta . na 
forma e }}a1·a os fins <.lo § 21 ·do .u,t·l. 72 d~t ConsGiluíçã-o F.;
d1;>,ral: 

a·, .le~d~ u JJIOllle.ttl.u c111 q u1: Ü(·:.dara<Ja ;i ~11. 1~ 1·1«i :;1.~ IJ,':1· 
<lo unl~m Je rnol>i'!iza1:ão •.>ll 1:uncr_•ot1"acào do J~xe1·cHo ·OL• cl~ 
Ai-ma<Ju, Lolal uu I)<.m;.í·al, de ambo~ ou de t1ua-k1uc1· d~J 1~·:. 
com relação aos mil:itiarc~ e a::;seme~IJ.'.a'.(J:os que os compoem 
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ou a i:itd.ivi.Uuo.s. 9tw 1·.clati \ atnê>nW a ~:>st~::; fur<;as commd-
tl!rcm, cl"lo))lec> l~~l1Jla:l'% ou i:oni;o1orcn:ll1 para. sua execuçãv; 
. b J na. reg1ao <if.)d a1·a{kt p1y1· .expressa (l eLerminação llv 

liuvcrno .Federal; 
1 . . . e) na zona. ou Uwai,1·1J Ja:; opor:wües, no tel'l'i~odo icli 
wig·o, da·d:a u occupai.;ào, H<J:,; <.1;;ua·s em b'.vqueio ou miliLar
merrte occuDadas . 
. . Para:;raph~ unico. l:sLa.nuo por~n1 as for1;a·s em wrn

r. vr10 e::;~ 1·.a~e1jl'O, ·llleulJ.·0 . ou a.llJa.cJo, a J uü;a ü.:~ii.o mi1il..U1' 
~ t\ appllc.a\;.ao O.a i·espect.rva lei, 1,;om relae.ão a. e~Ll'anhos <i 
:forca, ficara subo·rdina<lo ~ i:egras estipÚlada-; nos ·iraLa•:lo; 
ou C?nvenções, com a. naçàu u. que pcrlencer o mesmo ter·
n:Lo1·w, sendo- nu. falta de conveucão ou :LL'aLado rerrula<lo o 
caso pelo Direito l nternaáoual. · ' º 

Ar t. i~O . :hlm caso du cu1u.u10ç~o intern<1., .ernqua,u'lu 
pet·<lurar a luLa a·rma'Cla enLr·e i·ebe!ldes e .as força:,; legae::-, 
p·v.der\l o tiover110 'dec;larar üm Lernpo .Ue guerra .uma vu 
ma.i;; zo·rnas do pai:t, ,.;ómenle ·pan1 os .elfeiüH da c;ompeleu
!5ia do fól'<l rnillt.u;: e respel)U vo in·oc;e.:;~o, 1m z:ona ou zona.:; 
u ccl a;t•;.tda.!; . · 

Par.a,g1-a.pllo .uoicu. .Nesse ca::;o a pena úu lll01,Lc .;ení. 
su.l.Jstiitui<la :Pela de prisão•. 

CAPITULO lV 

DOS CONFLIC'l'OS DE JliRISDlC(;..~O 

~\.t t. i2L Ta.n lo os .juízes, por meio de rept•&;eD!Laç~•.>, 
C{tmo v .\Iinisle,l'io Publico (IU qua.lquer <los i·nt.eressados, p.>i' 
mE.io Jc rcquer~imento, podem p1·.omover a dooisão do con
f!ícLo <le juri"Sdiccão, e:speciric~:ndo os aetos que o const.iliui 
n·rn 1! .imtl.ando logo os rJocumentos compr-0batorios_ 

At'L 12:!. Susci:lando-:;e o conflicto de jurisdic.çU.o eil·
·Lt'•! aulori{(ades müiLare.,:, admiuisLraitivas ou judiciarias, .~er; 1 
·~Ht:! i·e:;o-Jvhlo pelo Supt·ernu 1'ribunal, qbservad.as as dispo
.; i!:úCs segu.i'Ill~::i: 

J, u. au·toricla:dt:. tldrnin i:>tra tiva ou judiciaria. que .su~<.:1-
lar o eouflicto. remca .eni <i. ôiecre~il.L'ia do Tribunal uma cx
p1~si1;ão fundan1cntad<L tio caso, acompo.uliada dos dor::umen-
1.os qu e llic irnrei:;am neC();;sa.1·ios: . 

li, i·ecebídus v.:i papc.i~. sel'ãO clist1·rbL11'110.s <lo -uíf1ll.slr1; 
a q ue111 cum.pctfr, o t1ual, <l:epo-is de manda·r .su::ta•t' o and:i
mculo do proces:;-0, ouvfrá as a utoridades ·em conflicto e o 
·~t'Ol;U\'a.Jor gci·ul, fa·rá. um i-clato.rio verbal e o Tribuna.! d'~· 
ádfrá; 

lU. lavra.do o .u,cc0nfüo, que conl1erá explic:.üam.eulc r~ 
Jull(Janícnl.os da decisií:o, 1·emct~erá o secrcfario cópia a Cilda 
uma üas aufodOO.des .crn conmcto. 
· A1·t. ~;_:. Q11ando •ltn1." ntr mai:; aul.oridwJes forclll 1,o•h .:i 
c11rnpeü.•·11Les, cor rer á o prot.:ti:>-:;o· Jfcrau~,e a \JUel!a. <JU<; pri
m..:.ko ddle ·1.:011'1\e(,-cr. 
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CAPITULO V 

Arr ... 1:!.í. ReeehiJLL a L!Uf!h:a ou denuncül, nn cxp1~Jí1fa 
a .Pl'.l'Lar1a ~no ea~ ile pl'occdin1c11lu c:.1;-offú.:i.u, µ1·ut:c•.h:r-oi·~·· 
hn a c1•l!.tt,;ao .Jo aceu~a{]o yura ,-,~r-::;c ·PJ'üt.:es·:sa1·. 

Arlf... l ~3. A d Lação podct·ú se.r feita: 

a'1 ·por maudatk•, quando ~·e tiver (!e 1•l'J"eduar em lu0a:.· 
da jnl'isdie~ãu da auLor.idad·c que a mandou faz:ct'; 

Vi por porta1'ia, rn1 ca:;o d•.: prncc.tlimnrnlu 1:~r;-uffidv: 
e> pu-1· prel·.wt:o-ria. quandu llouv-e1· d1! s1~r foila Jól'a 1fo 

lo;;ar <ln. .iurisdicção da aulol'i<lade a qur,m tfo· rctfU<'1·ioia: 
d / pol' edifac::;, quarn.lb o citando c;;Livr~1· ause·nh~ r:nt frJ

t;ar it;ncH"aúo . 

• \rL. 126. O mund<ldo, JJor·l~i1·ia. [JP•'l'a·I urí;r u11 r.d iLaL 
t:~t:rinLo pl'lu eStTivitu 1~ t;,.;sí;;·ua1l11 pl'lu ;.1 udilo r, de v1•rú c11uti:r: 

1 ", ;i Je.~lg11a1:.in ria ;i1tlvi·id;HJP t{líl.' faz eilar; 
:.!", o nOllH~ do t:itandn. o ·1!1_1:-;to OH empre:;u 1~ u!i :-;io;·n;w:-; 1:a

raL".Ll'I'Í:-,Lit:n~- ~i o llOffif' 1',)r ignol'ado. •~ u llüllll' dri i;iluHlC', 
quando não fC•r u minislerio pubfii.:o: 

3º, o objeclo da cila<.;ão: 
.'i", o logm·, din e liora em 1Jlll' (1 i.:ilanrJ11 dnYP 1'11mpan·c•·r·. 

. .Parac::r:ipho 11nit·"- "\ !'l'•~l·al111.•ia d1•v1• 1:,,11(,•r aiHutt :t 
dc~igna~;ão da. unlut·iuutle. ;í. qual 1~ dirigida. r•J:::-undu-:'e-llw 
curHprirnen Lo. 

Arl. l:!i. A:< óla•.:Üe:" ,.;1;rftu "'~rnprc ['1,i!.u::; uc u1<i 1; t:•.1l1L 
alliet:cdent:ia 1.11: ~ '1 Jinra::;, fWlo lllenus. tlu at:lu V<ll'a 11111• Si! ,-~ 
(;]ta<lo. 

A1·L J ~~- Ya l"ita1~fln pot· pt·1:n1lot·ia d1:v1· ::;c1· _ 1-.>1ic•;tii<.li.1 

prazo r:~:r.uaYl'l vara "''H r:rnn1it·irnc1llo. l:'l•;.;undo aH d 1:-I anew~ ·~ 
facilid~dt·~ •I•· 1·n1nnll1Ilk<ti;ãn: na l[lt •' (· f•~ila p111· Pdíh11•t; ri•,\'•! 
~et· ~' Jil'<1w dr ;;ri a t\1:1 d ia~. 

;\rl. 1:!~1 .. \ 1'.i\:wão t'r•i!;t 110 i11í1·in 1!a t·au:-:a ·~ p••:;,.;qtt!. 
t: para u-: d1•111a i:; t r•1·111;1~ d.o 11l'111:•':<~v 1.ia~l ;u·<'t a 1: i 1 a•;~o d1 • J>l'rJ
cu1·ado1· con:;(,iltiido l'{lt ,illl:l.fJ. ULI ;;l!l!J.ill~SU!l)ll[r• fWt•g·;io r'lll art
dienda. ;;i o at:•~u:::ado 011 r1~0 não tiv"r pt·1.u·111'a•l1->r 11u 1'.:.:I•: 
c::;li\'er · au.~r~n le. _ , 

;\l'l. t:;o. De'·" n cilattf.!11 dedaral' \l•Jl' l':;1·1·rplu qrJ1• 1~:-;l;r, 
sc:icnl1; tlu 1:ilu1~.ftu. '-'· ni:íu lH.>t.lcnJo 011 nã•J q1w1·1·ndt~ y:ier1:v1·_:-. 
fa!'ú twr cll1~ ;i dcclat·a'.'fiD al:;ul.'111 d1a111~d~1 pdu. :•r.1.~c~a~, . .'l'~ .o11-
ligem:.ia. nu 111·i::~etH:<t de dua-; l1~stemu11lr,1:- qu·~ .t~~1,.,u,1t ,llJ corn 

o official. _ · r· l 
Ai·l. 1;;1. A r1·n•lia d•.• réo 1mvorLa vam o .1u1L:o '.'.ª .u;u • 

dadc •k ~n·1i::;r+rnir crn l.orJus ns let·mo:,; do proce:;so att: a IJI'O-

nuncia !ni:!11f::ivc . 
..\.rl. l;J~. u rL'IJ !H'L'"iu a~~i~Lirú a Lod<J:' rJ:-5 l•.:nnu:,;.uD puJ-

ce~..:o. 
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CAPITULO 'VI 

DA PRISÃO .E DA NOTA. DE CULPA 

AI't. 133., Qualquel' cidadão póde, e os milital'es são obl'i..; 
;31clo.::, ª· ~renaer aquc:lle que fôr encontt'ado commetLendo de
belo m~htar, ou, apos a pratica desse delicto, tentar fl.J"'i r 
p~rsegmdo pelo elamor publico . Sómente nesses casos se c~n~ 
sidera feita a prisão em flagrante -dclicto. 

Art. ·t 34. 'Eff1'ctuada a pr isão em flagranrc dclicto a au
toridade militar a quem tiver sido o preso aprcsentadÓ, hm1-
tar- se-ha a faz~r hwra1' 0 respectivo auto. cm que mcncionat·~í. 
o facto rla .p1·isão. as circumstaricias que a acompanharem, o 
nome do preso e · asna çraduar,ão militar, si a tiver: mandará 
proceder a corpo de cleJicto, aprchen<ler os documc11tos e m
slrumentos do c;,-ime, para o que dará as buscas necessari.aii e 
fará rP.roelter tudo autuado, eom o r61 àus testemunhas. dcnt:.-o 
d& 21 horas. ao auditor respectivo, que, por sua vez, o· rcmct
ierá ao .promotor a quem lal couber para proceder. nos ter
mos do presente codigo. 

Parag-rap·ho unico . Quando o indiciado f'õr official :;ena
ral, n reme~~ª SP. fará, não ~o auditor, mas ao presidente do 
Supremo Tribunal Militar. que, por sua v•~z, fará. chegar o pro- · 
cessado ao pr0cur~c!o1~ goral. · · 

_-\rt. 135. A aut.oridMlc da~á ao pre~o. dentro de 2.'1 horas, 
nota de culpa por clia r. ~s ignaâa, na qual í'ará constar o mo
tivo da prisão e os nomes das le~temunhas. 

~\rl. t:·rn . Fóra de flag-ranlc dclicto a prisão antes da 
culpa forn..,.adu podrr:i ser ordenada quando a ordem, a disc?
J)lina ou o inlernsse ela justi~.n o exigirem. occorrendo em con
junto ou isola<lament.r. as l:'e;1.1int.es ccnd ii;0es : 

<-' ) <lcclarnçüo de duns tcslemunhas_que deponham sob 
comp1·omis~o e d<l sciencia propr:ia, ou de proya ~~(lumcntal de 
cmP. resultem velt C'ment~s md1c1os cont.ra o md1c1ado; 
· b) confissáo do crime. ·· . . 

~\rL. 1::!7. A pi:i::ão pr~vcntiva púdc ser ONicnada por me~o 
de l'emes$a da ordr.m csc1·i,pl;i ot1, nos casos urgente::.:, por via 
Lclegrapl1ica, ou por qualquct· modo que tm·i:c certa a. sua e::'\'.1<:-
tcncia. . ~ . d"d rr· . -

~\.rt. 138. A orcir.m rk pl'J$ilO sera cxpc 1 a ex-a teto ou 
a rcquPrimr.11Lo t.lo inini.slP.rio publico. . _ 

Para:;rapho unii:o . Havendo mandado de pr1sao, a respe-
cliva ccípin equivalerá á nota dr. culpa . . . . 

.Art. rn9. A ordem dP. prisiio requer, -pa_ra a sua _leg1t1m1-
dadc o concurso das forrnn.lid:ldes substauc1aes seguint es : 

~ •• que provenhn _do r.:.on~el.ho de Justiça . ou ~a ·aut~ri~ade 
solJ cujas ordens !'Ct·v1r o rndic1a<lo,_ n_a IJ.!~ase. do mquer1lo , 

2º. QUP se.ia .escripta pelo esc_rxyao li" ass1gnada P?lo pre
sidente !lo conselhb on pela. :1utor1dade que a ordenar, 

. 82 
~ •. X1iII. 
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. a~, que nomeí~ a pe~!lõa que deve ser {)resa ou de.süme po~ 
s1~na~s que a f!-lçam conhecida do executor; "' * 

4 , que ~eciare o motivo da prisão· -
5º, que >.:eja -dirig1da a quem fõr competente pui·a exe-

cul al--a. · · 
· ~-" Art. _ilia. Quando o ré? ~sti:ve~ fóra da .iurisdicção da au
w, ,d~dr;~ que dec_retar a pr1sao ·sera esta requisitada po1· pre
ctttoria aa autnrfrladr; eompeteute ú. de circumscripção em qu'3 
o mesmo se achar_ · · -

:<\.~t. iH. _ Sl o indiciado. estiver em paiz cstrangeii-o, será:· 
reciu1sita~a pnsao pelos me10s diplomaticos, de aceórdo C:)Tn 
os respetivos lraf.ados, e, na aus~ncia destes. conforme as re
gras estabelecidas pe!o Direi Lo . Internacional. 

,t-\.r.t. H2. ~\'a execução da ordem· de prisão, ob.servar-se-ha ·· 
o seguinte: . 

· I. o é:x:ecutor far-se-ha conhecer e .. tendo lido ao réo o 
rna!!daclo,,. intimal-o--ba para que o acompanhe; 

'II, Sum('nte quando o°'réo desobedecer e procurar evadii'
se, poderá o executor emprega~ a forra necc:ssaría para effe-
ctuar a prisão; • · 

IIL si o réo resistir com rmas. de modo a pôr em risco 
a ~-ida do executor, poderá este lançar mão dos meios necessa
rio5 ~ sna def P.:'ia. e, em tal conjunctura, o ferimento ou morte 
do réo é justificavel: 

TV. esta dispoBÍ~ão ~Onlprehende quaesquer :pessoas que 
-)J1'es1.al'em anxiho á i>-x~eur:-ã.c dó maiülato e ás que prenderem 
alguPm t•m flag-rante. lJem com0 ác:; crue a.indarem a resistencia 
e quizercm tirar o preso do poder do executor;. 

V, si o r6o se introduzir em alguma casa, o executor inti
mará o r~spec: ivo morarlnr para que o entregue, mostrando-lhe 
a ordP.-m dr prisão e- !azPndo-se conhecer: i::i não fôr immedia
tamente obeíleciJo, tomarú rluas t~st1;;mui•has, e. sendo de dia, 
entrará á · for~à, arromhando as portas, ~i preciso fôr, e dr:: 
tudo ,'1\J':it"'º 1•m ~n1to; · 

VI, sendo de noite, praticado o. qu~ fica disposto para com 
o mo1·ador du casa. () o ('xe1;ulor. a vista de testemunhas, t.o
mnr:'i lnd~s RS ~ahidas, nrocln.mad o predio incommunicav~1 e 
logo r1nc amanhecer procrder~ na f~rn.ia. do numer~1 an~cr101:; 

V1I, a eut rat.la na casa e p>!nntlt1tla_. rnesnw u. nolie, :>1. 
tendo nrilla Palrado o preso, de dentro pedirem soccorro; , 

'rJif toda -urssoa que se oppuzer por qualquer fórma a 
!!~:ccn(•ão' do mandado, :ierá pres~ e rem~~ti~a á presen0a da au-:
loridude competente, para o~ "fins de dire1to. 

CAPr:rtJl,0 VII 

DÁ ~EN . .\.iJEld'. 

Art. u3, A pr~~o p6de ~er rela:xada por menage~. _ 
At't. iH. Nos erirne::: CUJO max1mo da. p~na .fôr mfer1~ 

a quatr_()_ annos de prisão, os réos se ;ioderao livrar solto~. 
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desde que lhes seja concedida a mensag-cm pela auloriJaü~ 
competente. 

Art. i4.5. A menagem poderá ser concedida· ao officíal 
ou c;vi1 sob jurisr1JC1.:.<i.o mini.ar. no acc.mpauiunlo cid:.i.dé ou 
lo~ar cm que se _achar o.u lhe for designado; á pra1.:a de pret 
e !'eus assemelhaaos, no mt<:rior do quarlel, eslabelecimento a 
que IH~rten.cer ou lhe for orcfona<lo. 

P::i.ragr·apho unico. O Conselho de Justi~a, para conceder . 
a menagcrn2 terá• em consi<lcruçuo ª" circumstanc:ias do crime 

- e os prec!~aentes do accusado, attes!.ndos pelos seus assenta
mento!-' m1!1tares, ou scut; antecedentes, trata.ndo-se de civil. 

Art. U6. :\. menagem ~ó púde ser couc\::dida pelo Cou
selho de Jmtiça, cabendo recurso voluntario para o Supremo 
Tribunal Militar, quando for negada. 

Art. 1-í I. O menageado que deixar de comparecer sem 
causa jn:;lifir.ada :i. algum àclo juCicial para que tenha sido 
citado, ou não pu.der ~cr cj.'.ado por se furtar á. cHa\:ão, ou 
que se retirar do logat· que lhe for dt>signado, ser:.í. pre$O e 
não se poderá mais livrar solto, além das penas de ordem 
criminal em que pnssa incorrer. . 

Art. 1 r.s. Cessa a menagem com a sentença condémnato-
1·ia proferida pelo -Conselho de Justiça. 

CAPITULO VIII 

DAS PROVAS 

SECÇÃO 1 

Do coi·po de àelíc-to 

ArL. 149. Quando o delicto for dos que deixam VC!Higio, 
a autoridade nomeará doua peritos profiss!onacs, e, em ~·ua::i. 
deste:;, duas pes:&oas de idonr!idad~ ff cal?acidace reconhee1das, 
que soil compromisso de bem e Jielmenle desempenharam os 
d\w~res do cargo, se encarn~;;ai·iio do descrever, _com Lout~s as 
circumstancias~ ludo o que observarem em ~elacao ao dcl1clo. 

Para"rapho unice. No ctJ.so de sereT'l d1vcrg.cnte,-; os Jau
Llos dos peritos, a a.uLoridatlc nomear:í. t..m terceiro para des-
empatar. 

Arl. 150. O corvo de <.lcliclo terá lagar e:i;-o((icio_ ou a. 
i·equerimento da partr:,_ ~· nes6.C caso, dar-se-ha uma cópia au-
thentica, :Ji assim o exq;1r. . . . 

Art. 1 id . os quesitos a. sPrPm respon~1.d9s pelo~ .~er1t_os 
serão offcrecic!n~ pela autor1d~de que pre::.t?1r a d1!1"Mma, 
sendo licito ao Minislerio Publico e á partie interessada offe-
recer os seus. . - · ~0 Art. I 52. Concluidas as observaço_es e exames," o es~r1va 
:i:eduürá tudo a auto, sendo este ass1gnado l)ela a.utonda.de, 
peritos e duas testemunhas. . • " 
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l_layagrápho unico. Podem os peritos. si as circumstancias 
o ex1g1rem, requerer prazo razoavel para apr.esentarem as 
suas respostas. . 
. . .Ar~· 153. Toda a vez. que 1baixar ao hospital ou enferma
ria _nuhtar alguem com indicio ·ou suspeita de crime, o dire
ctor ·ou quem as suas vezes fizer, providenciará <le modo a 
se P_r~cede~ ao auto de corpo de delicto ; quando não existam 
vest1gw:o:;, ou esíe;; tenbum desa.ppar ecido, a autoridade mili
tar e~carre:;aca do inq~1erito indaga rá quaes as tesle.munhas 
do crime, e a;; farú vir . 6. sua prescnç'.a, inquirindo-as: sob 
l!Omprnmisso, a rc-spcit.o do facto e suas circumstancias. · 

Art. .j 5!i. O ·~orpo de delicto tem como ~omplemenLo ou-
tros exame;;:, ta~s t:om~ .: · 

a) exame àc sanidade: · 
bj autopsias; 
e ) exames d~ labora.lotio ~ outros que for.em necessa-

r~s. · . 
.. · Art. 155. :\.s regras concernentes ao corpo de· deiictcr são 

,.igualmeni.e appllr.avP.:s aos JiJtro~ exames. 0hsP1?vando-se ~ ~s-
1.abelecido no decreto de 30 de março de i907. sob n. 6. 430 . 

ArL t56 . l>roceder-se-ha · ao eXtime de sànidadc quando ·· 
o óffcndidn tiver alta do ·hospital ou enfermaria, ou, quando 
passa.dos 30 dia~ do ferimento, lesã.o ou offen;;:a physica, nãD 
estiver restabelr.cii!o, devendo os perítoR nesse caso declarar a 
causa da prolonga.cão do mal, si esfa resulta da offensa phy
sica ou de circunist::mcüts especiaes e ex.traordinarias. si, fi
nalmGnt.e, o offcndido apresenta perigo de vida. 

ArL ·157. Fallecendó n offendic!o. declarar ão o::: ·perito:< 
· a causa determinante da morle~ - cnm lodus as circumstancia:; 

que· obscrvar·em. verifo:ando-as · por meio de autopsia. 
Arf. 158. O corpn de _dclicto podr1·ü. ser feito cm qual

quer dia e hora. rnC'smo cm domim;o ou f~riado, de modo 
que fique o maí $ p~oximó possivl'l da perpctrar:ão elo c:ri~1c. 

Art. J 5fl. Xas diligf'ncia:: r exnmr.s que · a hem da .1u;:-. 
tica tenham dr sP f:l.7.<' i" uns navio~. qu:!rlf.•i;:, c.•slahr.h~cimP.nlo~ 
ou repar!.i~ij('s ·publfras, c·ivis ou m_ilitarr.~. ·~ au cl i t0!'1!$ co~- _ 
-petentcs diríg-i1·-~0-hão :_)()$ i·cspf'd1vo~ cnmm:i.n<l:m1 e;; ou tl1-
rectorcs. pcdindo-lht'<; ::i d1!~ i;:m ru;ãn ele din p::in1 que n:; ll1C'~ma;; 
sr, cffl'due:m. 

SEC(:.·10 11 

. Dos 1!."l:fll/WS 1' [Jlli!Cw; 

Art. ·l uO. ,\ :rnto1·iúudc compi;-tenle, quamlu for net:esE;a-
1•io. proc:etler::i ou mandar:~ pl'orcdc1· :1 1•xamc d.e bmca ond~ 
julgar convcnicnt<:\ faz endo Javi:ar _ eu·r.umstar:ciad o a~lo . ~t 
-tudo q11:lnl.o observar. {'nm dc-.:se!'lpf.'ao da loc~hdade e 1~d1ca
ção d~ quaesqu!!r objcctos ~uspcilos. authcnt1cando esse au lo 
o· fazenào-o a$SÍf;Tl:tr' pelas test.mmnhas que, em numero de 
~-~lo meri.ml. n:ouver ohama<:ió. . .. . . 
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. Art.. 161. Para que a autoridade 110-si.'a fazer exames do-
1~iciliar~~ e. bu~ea~ .ªque se refere o' ar ligo antcrio"r. é pre-

d1.~so ~~k h~J;l. mdw1~s. veh~mAntes ou fundada probnibilidadc 
.~ r.x1stencm ·qe veshg10.~, rnstrurnenlos ou objeclos do crime 

:t serem r:xamm.ados ou apprehcndidos no 1ogar do exame ou 
.ousca, ou de ah1 se achar o crimino~o ou seus cumplices. 

c\l't.. 16~. Os mandados c.!r. busca d1~vr.m formalmente: 
1º, indicar a c3:;a pelo nome do seu propríclario ou mo-

1•ador, ou numero e situar-ão dclla; 
2º. descr·e\·e~.· a cousa· ou nomear n pessoa -procurada; 
3·". ser eseriptos pr.ll) escrivão e assi~nados pela autori

dade, eom ordr.m d:.> p1•isão ou sem ella. ~ 
_ Art. 163. A execucão dris m:rndado:-:. de busca e a.pprchen

sao, cornpelo aos offkiaes d e .iusLi!)fl ou a mílítares nomeadon 
com ·cui·aelcr do aâ ltoc pr.lu autoridade que, os houver nrde-
nado. · 

Art. t(i!i. Os ~ncarl'egados cle diligencia serão acompa-
11hadoR de duas t r.siemunbus que 03 possam abona!" 1~ àepor, 
~i for preciso. pal'a .iustificar:tir) dVi rnot1vos que dctr.rmina
rem ou tornarem legal a rmlracla nu fizeram nrcessario o em
pr-cg-o da for1;a no casó de 011posiçüo ou resistencia. 

. ArL. 1ô5. A' no·ité cm mn!luma ca.,:;a se poderá procedei.' 
a r.xan1cs ou buscas. 

ArL 1t16. Antes <le entrar na casa. dr.vn o encarrr.gado de· 
díli~i'nr·iu ter ao mnrador 0 mandado de busca. intimanci.o-o a' 
obedct-cr ú ;ma <Jxecucão. . 

§ t. ~ \'ão sondo ohe(]<~~ itlo. podcr·;.í arrombar a porta da 
casa ,~ nclla cnirar ú fo1·ça, o mesmo praticando com qual-. 
CJUCr porl.u inlc~rior. arma;·io ou qualquer· cousa. onde se possa 
com func.!amcn!o supr.vjr C'-eondídn o que se procura. 

· ~ 2.'' Finda a dih~cncia, lavrarão os cxccutor"S um auto 
de tudo quanlo occorrcr, nn qual lambem nomearão as peS
'~oas e d1'scri:>v1~rrro as cousa::' e Jogm'('S ond'! estas n aqucllas 
t'or·am eocon-lrnda;;, as.o.ignnndo-o com a;.; teislcmunhas pre
scnciucs. 

Art. !67. o.~ m:rnd:i.ilns d~ bu.;;ca lnmbcm po_dcrn Sl'..'r c~p.
<:edidos a rcquc~rim0nLo dn purk. 1~om ú:clarar.ao d~;; ~awl'~. 
ilOl' qni~ · prr.~nmc acharl'm-;;" o~ ol~iccl_n~ no Jogar indicado: 
quando to.r.~ razfírf' não forrm l~;::n JU~f.Jfrcada8 po~· documen
to, ou ap[)inrJas. prla fama. da ,v1sml1anc~ o_u .polon~dades, pu~ 
bfir,a. 011 p0l' rrrrumst.ancia:::. ,;ie~ que c?n::-l1., u~m 'chcmentes 
'i ndicins, t'xigir-sc-ha o clr :i0in?cnto d1~ cu as Li:-;;temunhas, que 
deverão dar a razão àa scirnr;ir. ou presumru~ao que t.eem de 
que a n.-)u>-a esl<í no lagar dt:>si~·nado. . . . , 

ArL. 1GS. Mr.;:mo n~~ buscas e:r-of(i~w. l~via~-se-ha pr?
vfornenl~. ou depois de cffPctuada _p. d1ligcnc1~ .. s.1 o caso ~nr· 
urgcn!.P., auto C\:ipecial com dcrlaraçao dos· mot1\0s de suspeita 
que -constarrm. ,_. .• ~ ·' ~ · , t lG9 \!'; ar!Y"l~S jnc:trnninnlno:. r> nrnl'r• º" ~:) rime 
s.erãÓ,ra~the~Úc~dos pela' auto;rjdade apprehenilo;ra e conli~...., 
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·vadoi: em juizo, para serem-presentes ao termo da formação 
d~ culpa e do "julgamento·. . 

.. \r.t. 170. Os trihunaes providenciarão no sentido rl e se. 
r1'\Shtt~ ·=·~m a seus donos os ohjectos ou valores apprehP!lilidos 
~<J_s ('l:·qnmosos, e ~ q~e ten.ha~ vindo ~ ji.Jizo para a p r{><,-a f!o 
·( run~ . uma .vez que nao ha.1a impi:;gnacao fundada dé tnrceira-3 
\)essons e s1, . por lei, não forem ·perdidos para o EStado . 

SECÇÃO Ill . 

Das tesfmrmnhas 

!ArL 171. A" testemunha notificada é obrigada a compa
recer no lagar. dia e hora d~sign.ados; no caso de faltar .rluai> 
vezes sem eausa justi:ficacl,a. será cQnduzida presa em virtude 
<le mandado. . 

Paragrapho unie;:i. Si a t~stemunha fór militar oc pa
tente S\l_perit'l' R da a·u!orída<ie que expediu a notificação. ~erá. 
eonijJt>lhda a ·comparecer, sob as penas .da lei, por in lermc . .l io 
da -aukridade militar a. quem ella estiver immediatamente 
suhordi"pada. · 

. !\rt. 172. ·A testemuQba deve declarar sP.u nome. ida-de 
~esidencia e condição. si é parente, e e~ue gráo, amigo, ini.: 
migo ou dependP.nf.e de algnma das partes, e dizer sob com-· 
promisso o c;ue souber e lhe fõr perguntado sohre o ·proc<>sso. 

, Art .. 173. Não póde ser t<>st~munha a pes!;ila crue .ftir do 
indiciado ou réo: ascendente: descendente, marido ou mulher. 
~ogro ou genro. ~ irn,ão ou cunhado. tio ou sobrinho, primo 
<:o-irmã•\ inimigo capital ou amigo intimo, bem ·como o menor 
de 16 anncs. Poderão. ·entretanto; ser ouvidas essas pPssôas. 

· iüdPrJ;:nrlnnt flmente de rom"r"m 's<>n. sPnrlo rMluzid<i!' ~ tprmo 
as jnformnções que prestarem danclo-se-lhes o credito que 
mer~~f}m taes pesS(ias e não sendo c:omputadas no numero m
dicacio· no art. 95 leltra d. 

ArL 174 .. .\lém das tesl1>munhas de num('ro. SP.rão · in
quirjdn~~ sempre qne frir possivcl,~ as pP.ssôas a quem ellas 
se refcrirnm em seus depoimentos, sobre pontos essenciae!:: 
<!o prorcssn. · 

Art. 1;5. As testemunhas serão inquit'ictas rada uma de 
p.-r si. sem que umas possam ouvir· os depoimentos das ou
tras. 

Art.. ·116.- NP.m a a~lClridade ncm ·as pari'~3 nodcrão fazer 
per!l1.lnld3 aun não tFmh:Ím rr.larão com o procnsso. devr.mdo 
porem, ficar r>onsignadas no termo · oie inquiri~ão, juntamente 
com o indpfer.imP.nfo. 

Art. -177. PodPm as partes, immr.rliatamr.nte an6s a qua
lificnçl'io, oppôr contradita :is lt?.stP.munhas ou~ lhPs parecam 
f:USpei f.a,; de para:al!dadP. -0u in<fümas de f~. d~clarando .e P~~ 
vanrlo intontinentf! as cirrumstancias ou a~fe1los q11e .1ustrfi
ê!uem o se:u · procedimeto; podem ainda contestar afinal. pr~-

. duzin<lo as ra:cões que tiverem contra a verdade do depo1-
_ine,~t,9. · · ·· 
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~tr(,. 1~8. O depoimento da L~stcmunh~ será reduzida a 
!.ermo. rubncado no ~nqucrito p"ela autori_dade Ql:e o presídir 
·~ cm juizo pelo Prc~1drn Lr. do Cor:selho e re;;pecLivo auditor: 
esse Lr.i'mo. scr(l assignado :pela l.cstemunha. pelo réo e seu 
a~vogac~o ou c~rado!'. Quando a teslemunl1a não puder ou 
naq crrn 7~r ass1gn~l'· n?mcar-se-ha lll1?U pr.ss1ia c;uc por ella 
ass1gne, ~endo entn0 hdo n seu depoimento na presenca -à!' 
:imbos. -

.Art. 179. As t'esfcmuhas rr.side.nlcs fúra da eircumscri
c1:i pção r.m _q<H! se proce1~r ú form_ar.}i9 ela cuipa. poderão de
r1or por me10 <lc prer.:il.O'rw. com c1taçao das partes, sendo li
cito a estas offercccr· quesi los 0 representar-se por .procura
<~rir. 

f;'aragT~pl10 unieo. O auclil.or a quem für dirigida a prl'.
caLorrn .. a~si~. qur a. recehnr .. desig-nará dia para a inquirição. 
'llJO se1·a feira pcrant.e elle. prescntr .o resoectivo promotor. 
Cumprida a precataria, s<:>rú dr:volvido á âutoridade clepre
cante. 

Art 180. A pre!laloria será acompanhada de uma ('ól}iu. 
authent ica ela queixa ou de1rnncia. rlos quesitos sobre que a 
t estemtinl1a drwe .ser inquerida. propostos não ·só por inrfí-
ca<_:ão do Conselho como da~ partes. ·· 

Par:igrapho unico. Quando as partr.s forem representa
-Oa.s p0r -procurador. uo a?.t.o da innui.ri~ão p0d~rã0 offe:rp.cer 
rruesitos sunrlementarcs. ~i por elles houverPm protestado 
:i'ntes da i>xpedição da precataria perante o Conselho. 

A.r t~. 181. Si al:;uma das test.cmunhas tiver de seu; uu
-"Cnlar. ou e~tivcr cm p('rir;o de v ida de modo a não poder 
r·omparccer .para prestar e. seu ctepoimcnlo. a autoridade com
petente proviclenciarú para cn~c ella se.ia inquirida, em qual
qufl>. dia, e: dad:l a .2' frypottif:!sc. no Jogar em quf:! se achar. 
perante o reo e o promol-0r. 

Paragrauho unirn. - Quando tiwir -Oe ser intimado al
gum fm1ceionario nubHco para qualquer acto do processo, 
fúra dt' sua renal'f.ic~o. a autoridade aue t.ivcr de ordenar n 
int.imação requisWi.ri ·ao rcsprctivo ehefe o ~eu compare~i
mc>nto . 

."irt. 182. OtÚrndo clnas m.1 mais teslemunhns dlvr.t'girem 
·sobre ponl'ns cssPnciars ela criusa. far-se-ha a acareacão ... para 
qne sr> l'XnliL1ll"' n ·divcrf!·r.nria 011 ~ont.radicr1ín • 

. .Art. '18.~~- Quando a tl'~lrmunlrn n;t:o souber faJlar a lín
gua riorLu~ueza. nomcar-se-ha t:ni interprPtP oue, sob com
iwnmisso, se enoarregÍie ele tradm:ir as perguntas e re.spostail'. 

Pa1·e.~ra• ll'1 11Tii1•0. fl ,,11nnim"T 1.n àn fr>dªmunh:\. sempre 
cru~ po.~s:ve!. ,~erá taro.hem "'°cripfo no or:irinal pP.Io infPJ'nl'Pte 
r~ in11t" ~1n;:; ;irtns·: no r)a~n da f.es[r>rnunhn ;;nb~r ler!" esrrevi>:; 
eSSCl dennimPn!o SP,!'-lhe-l•a l!Dl'l'""r tpr!n parà que "!la O asSl
grie, na hy.pothese de o julg11!i conf9_rme , 
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SECÇÃO Jll ·' 

Dos documentos 
.:.: 

Art . . 184. As partes pod'em juntar, para prova da accusa
-~ ção ou da def-esa, os documentos que entenderem, uma vez 

q\j;e: . 

a) v&nham acompanha·àos .de txaduccão authentica, si os 
originaes forem esr-riptos em lingua . estrangeira; · 
. · b) tenham ·a· firma do signatario reconlvecida -uor tabel-
Iião, scn& particulares; . · • · · -
. , e) não hajam silo obtidos por meios ,-criminosos. 

· · Art. ·185. As publicas fórmas ou extractos de documento 
original só farão prova quand-0 conferidos ·com o original na 
pr.e~en(a do auditor pelo respectivo escrivão ou por ouitro para 

·· (•sse fim nomeado, ·· sendo cimda.s as 'partes do proces.=-o e la
vrando-se termo <la .con:formi'Ciade ou differenças encontradas . 

. Paragrapho uni-eo. As cópia·s de documentos officiaes ·e 
:.ts certidões extrahidas· das Notas Publicas. de autos e de 
Iívro.s , ou documentos officiaes -pelos tabelliães, escrivães e 
runcc!on.ario~ pi.;blfcos competente!;.,, fazem· prova indepen<len-

• t~menf.I! de conferencia. . ' , · · 
·_.\.rt.. 1SG .. Arguido de falso algum âoc-umenfo, si a falsi

' lade fõr. por seus caracteres extrinsecos, certa e indubilavel 
ú primP.ira insper.ção,- mandará o Conselho .. desenLranhal- o dos 
autos. ~. si dep~n<ieni:Io de _,exame, .observará o . processo ·se..:. 
guint.P.: · · 

i . I - Mandará 'que o, .. a~s-tiente offi;.re1;a IJrova'àe fa1Sidade 
no termo de tres dias; 

·~ U - Findo est.c. terá a parte contraria termo igual para 
contestar a arguição e ·provar sua contestação; 

II.C - Conclusos os· aulos. com ou sem allegacões finaes. 
que as partes poderão produiir em c:rrtorio no prazo d'e 4-8 
li.oras .. para cada uma. o Consi!liho decidirá definit.ivamente: ' 

IV - Si a decisão fôr affirmativa. o· Conselho d~flntra
nhará o documento e mandará Temcttel-o,. rom o processo à~ 
falsidact~ havido, ao Ministerio Puhlico. Essa remessa t(lrá: 
tamhe1ú logar qu.nndo o Conselho <lér logo por falso o do-
uumen lo·· · , 

V . ...:.. Si a falsidade não fôr reconhecida; proseguiri o 
processo e:m seus te1 mos regulares. 

· Art. 187. SP-.ia qU_aI fõr, a d~risão, I!â9 fará c?-s~ julgado 
c-ontra processo postenol' de falsidade, c1v1l ou cr1mmal, · que 
as . partes po8sam .promover. . 

· · Art. fRS. As justificaÇões não serão admltfüfas romo 
documento:;, si versarem sobre.,.9l& teria cr ime. :?alvo a bypo-

- tMse p_o arL :103. · · 
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SECÇJ..O V' 

D11 con{issilo 

~85 

. ~~.r~. 1')9. A co!1fi~são do réo em ,iut:1.0, .s")::iJo !iv··~ e 
comc1dmdo com .as c1rcumstancias do facto. ;\ prov:i. do crime. 

Art. 100. No:s caso~, em que possa se~· ::;ppli.:nrfa a pena 
de 3_0 a nm•s -de prisão ou de morle em tc.~r:po ce goerrn, a 
~·on·f!ss~o rios lermos ".do ar Ligo anterior, sujeita e réo á ~Jena 
1~med1atarnentc menor, quando n-ã.o haj<i: outr,'. provu do 

··; c: r1me. 
Art. 191. E' expressamente vllcíado :i os j••izcs o·. ~ ~·t;:. 

partes procurar 110r crual(Juer meio O'bter .:li: r éo r conf·rnão 
do crime. 

ArL . . t9~. A confissão toma-se por 1c-rmo nos <\ntos. 
:,ssignada J1 clo con1'idcnle. ou por duas tcs t !~muu!i(ls ci u :.>.ndo 
~llc não pos.~a llU não queira fazei-o. ' · 

.\rt. 1 q;~. A ronl'is.são 1í r0t.;·a taYcl e rEví~!v.~l. 

SECÇÃO VI 

Doi:: i;ndidos 

.:trt. l 9·L Pui·a 11uu os im.lic ios const: lu am piºO\'a, r.:ma 
vez qu·e O· facto e as circums!ancias conshl.u~i\·a~ llo !;rime 
:"Stejam p:C'nnm~n(.e prOVa·ÓO$, f.Í indispensavel_,O cr1:1CUl'SO das 
condições ~eguintes: 

1 •, que os indícios sejam inequívocos e conc[nr1cnte:;; 
2•, qut> da combina.~1ão dos indicio~. circurnsLnm.!us e pec;as 

cio pi:-ocess:... , resulte tão clara e d-i rccl.a connexão <>nLrc o in-
1:íciado e o crime, que. s<'g-undo o curso ordinariú .Jas cousas, 
1.ão :w.ia possivcl impurnr a ontrcm a aut.0:·1a d•.) ('t'ime. 

CAPITUI ... O IV 

:ir: l:-i'l'EllllOC:\'rOll!u E O.\ !)El"F.S.\ DO •NIJ1C!AiiC 

Ar!.. ~ % . Tct·minacla a inqu irii;ão d :lS f.c,:l 1~1nU11l1 as. o 
~u-Oito1· pro~cd1'r:Í ao inlel'rogr t urio do r1\o, Taz1~n t!o-!he · as 
seguintes pcrgunt.ns: 

lª, qual o S('U notllC!, riatu~!it.lad<\ ida<l:-, filiw;~o . estado. 
t·esid cnda e tempo dcsla no log-ar dcs1{;Tlado; 

2\ qual o seu posto, emprei:ro ou profüsão; 
3", qual a causa de sua pris[o; . . 
4ª. onl'l~ .estava. . ao lempo em que se ci1z ler : ido C':>m-

mettido o ·trime : -
5ª si conl1ece as pessoas ·que depuz(;l'am n;:-. pFori::.sso . 

.desde 'quand.0, e, no caso de revelia. si ter:1 alguma coul>a a 
appôr; · 
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13~ si tem algum motivo particular n que attríbua a~ 
· ~·ecusa~ão; . 1:. º· o:ue.. tem a dize_r sobre a imputaçiir, que l P, é füita; 

8 , · s1 tem factos a allegar ou provas m.e justífiquerri ou 
mostrem a sua innocericia, - . 

· Art. ! Q6. · Si no ínterrogatorio o ré0 alle~ar faetos P
drcumstancias tendentes a justíficar a sua mno1·f.1.o.::ia on que 
attenuem .a sua responsabilidade, poderão ::>s juí,p:,:; do ron
selho lembrar as perguntas. que a respeito d-~~-ses fr.~tos r. cir
cymstanGi'i-s lhes parecerem convenientes :~o e . .;d~;recirr-1>nto 
c:'.a verdade. sendo licito, porém, ao réo, a h:•m d.3 , ua dci!esa. 
não respon.2er a essas perguntas. 

Art. JQ7. Escriptas as respostas. serão lid·as ~.o réo. que 
:.:s poder:? rectifícar, · sendo o auto · assignado por todo~ os 
membros Ct;.' con~elho, réo, seu a-d·vogado ou curailor. 

Par.agra!)ho unico. Si o réo não pu•!«. · on rtão q1.izer 
~sS'ignar, f'!!'-se-ha disso declaração no aut.} as;:;:;,,'"Ilando por 

, clle duas t~stemunhas ás quaes se lef<i o ·L· ..... t.o. 
- Art. 198. Nenlmm réo. será proeessarfo ou ~1Jlgado sem 
<lefesa, re~peita<la a disposição do art. 131: o prc>~idente do 
·conselho p:-ovid~nciará para cumprimento des!'>a exigeneia, 
de ace9rdo com o estabelecido no art. 202 do presente Cc;-

. digo. -· , 
_..c\.rt. t 19. O ·réo p6de escolher advogado de su'.l ronfiança, 

desde' . que essa escolha recáia em pessoa qualtlic-.:ida; si o 
conselho arr.eitar, .cessará a intervenção dri advog:ido a que 
~e refere o artigo anterior. _ 

Art. 2<'0. O presidente do ·conselho multará r,rn cinroenta 
~ C>m mil réis e providt>.nciará paN\ a ·rcsp~..:tiv:i rnbsW,n!i;:ão, 
o curador t.u advogado a que se referem o~ art:,;. 20~ e 229, 
que. sem jµ~ta causa.· não comparecerem em juizo quando o 
<levam fa...er para a df'fesa dos interesses r],~ seu~ · uratel ~dos 
•1U constHumtes: a multa ser-lhe-ha cobrada á bo.!ca do cofre 
r.u executhamente, corpo no caso couber 

Art. tt'11. O réo preso. em nenhum Ctt!--O, fü:.:•.·á incmn
municavel :iepois de iniciada a forma~ão da culpa. sendl)..:1ho 
~empre permittido corresponder-se verbalmi>nte l•'_.. por es-
cripto co:n o seu a~vogado ou curador. · 

Art. 202. Para cada uma das circum.;,~ripç"r~ a que se 
:refere o ª"L 1 • deste C~digo, o Govern::i con•,:· h:lará \}m 
advogado. C!Ui,> pat:rocinará as1'ausas em que f< rem ;:-~r)s PT".cas 
de pret; Pª"ª a íA' círcumseripcão serão quos ro 0• :i dvo~wlos. 
!>erYindo d.~us Junto aos conselhos com jur·~dici;:~o no E.x:er
dto, e do;:!> junto áquelles com jurisdiccão r.a A.ffli1 da. 

Paragrupho unico. Os ~dvogados assim cons'.itGidos r.er
ceberão o<i-vencim~ntos fixados· na.,tabrlla respe•'tiva; 

Art. 203_ Sendo o réo official subalter1 o. SP~-lh~-h~ fa- "• 
cultado pe•'l;r n::>trocin_io ·fio advogado a que se :eitrê o ar
tigo 201, que não lh'o pod.erá negar'. 
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CAPITULO X 

Dos PnAZOS ou TF.Rl.'ir'OS 

Art. ~í·!1 .. Todos os lermos eslabelecid..:>s por .:;te Codigo 
~ão contínL'os, impro·rogaveis e perempt.oriJ~: 

· .Art. '.'.P.5. Quando o termo é fixado eni cerb numero de 
-Oias, '!lelle ~ão se conla o dia em que- comcçal', contando-se, 
1.orém,. aç~elle -em que findar. 

'.!\rt. :>06. O termo que se findar em dia fer-wdo ou do
mingo só te>rminará no dia seguinte. 

Art ?r17. O termo fixado em numero ce h,y·::i.i.:, correrá 
iJe mome:r>t..; a- momento, desde a aciencia ca parle' int~res
sada :-iu dr> seu- ·nror-urador· ou advogado consLituido . 

.Al·t . 208. O termo f:~iado em mez, a mezes, cnrrer{~ 
de data á -~~ta na fórma do artigo anterior. 

Art._ ~tr9. A parte em cujo favor a lei prefixa. um lermo, 
poderá rer.•~ncial-o, uma wz que não llajà prej~dzn da outra 
parte. · 

Art 210. O conselho não concederá re.:;titufrfl•) de tP.rnl() 
;-inão quanco a parte não o poude obsel'Va!' p~Í'ls seguintes 
cam~as : 

a) faita ou difficuJcl.ade invencível de tran~p(.rt.e; 
b) faH t <lo notiffoação do termo nos 'r.a~os ~m que 1 lei 

f'Xige. . . 
Art. 2~ 1 . A excusa d1wc ser provada dM:tro Ji:? Lres dias, 

contados <lêquellc em rru~ cessar o impedin~Pnto. <'0m citnç;io 
~.-ia parte contral'ia . 

. Art. ~1.2. Não se conc;:dcrit rcslítu!ção de lermo sempre 
que estiver con~umado o actri cujos i"ffr.r to~ ~" prr:+.:nde 
prevenir. 

CA:PITU:I.O ~l 

DAS N1JI.LIO,\DES 

Art. ?. l 3. lia nullidadc sem.pre que s·.; de .i~ohscrv:i.ncia. 
de afC'uma formalidade que a l r.i cxpressar;:ente · 'xi.ia eomo 
;::uhstàncial. 

Art. :' t.i. São formalidades ou termos sub!:'I :mc.iae.:: do 
PI'OCCSSO: 

n~ a queixa, denuncia ou portaria inicial da acção ex
officio,· 

b) o corpo de d~lict.o rlirecto ou indirecto; 
r.) a citação inicial do réo: 

. d ) a inquirição· ele te~teD?unhas em ;numero legal, salvo 
o disposto no capitulo TIT do tit.nlo TV: . . 

e·1 o interrogatorfo do r éo e~ t;.rmo de Julgam1>~to: 
f) a defe;;a nos trrmo~ pP.rm11l1dos TJot e.ste co_d1go; 

,. g) a assis~ericia de cu;'.ador ªq r~o meQor; 
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. h) a audien~ia do Mini~terio :Publico nos termos cslabo~ 
1ec1dos neste codigo: ' 

i) o -~~sp~cho de pronuncia ou não pronunciá; 
J) o 11belio e a entrega da resp1~ctíva cópia menr.1.o dos 

documeut<?s ~om _o rol. de testemunhas ao réo; ' ·' 
k) a mhmaC)ao Jq p!o e sE'-ndo este praca de prot to.mbcm 

ele seH advogado, para contrariar o lj'1e1lo·~ ' 
l) ,-ª fé de officío'. ou cópia de asse.utamento elo réo. 

. A~·t.. 215 . Sã~ tambex!i nu llos os . process.o~ em que. ha.j a 
.:i.ll~gfünndade. de Darte. mcompetenc1a de Jmzo, suspcicão 
peita ou si.:borno do juiz_ ,, ' 

· Art. 2Hi. Os actos nullos fi~arão sanados pelo silencio 
~las p:::?rtes, tJ'atando-se de formalidades unica·mente d~ seus 
interesses. •. ., 

. _Art. 2.17 .. O Mín)sterio Publico não poderá transigir sobre 
nulhdades nos ê:l.sos em que lhe compete o e:xercicio da acção 
crimin;tl. ? · 

Art. 218. A . .nuHidacte proveniente da incompetencía do 
Juizo póde set' pronunciada ex-officio •. em qualquer termo do· 
processo .. 

~· Art. 219. Nenhum actO' será declarado nullo sinã.o quau
(!O ~ua repetição ou rectificaçáo for impossivel. 

Art. 220. A nulliàade de um àcto acarretá a dos acto~ 
suce<esc;ivos dependentes daquelle. . · 

Art. 221.· ·Os actos da fo~mação <la . culpa .proccssadoK 
perante autoridade incompetente poderão ser revalidado.~ por 
termo de ratificacão no juizo competente. 

CAPITULO XII 

DAS EXCEPÇÕES 

Art. 222. A excepc.ão de i.ncompetencia de juizo dovct•1í. 
'ser a11egada. antes da inquirh;ão das testemunhas. ou Jogr> 
que o_ indiciado cornD.areca ~m juizo, e, uma. vez; aprescot:i.ct:1. 
o conselho. mandará dar vist'a da mesma a parte c?ntrarrn. 
para dlzer dentro de 24 I:toras, findas as quaes o conselho 
decidirá de sua. compctenc,ia.. . 

Paragrapho unico. Si , o _co_nse.U:!o d_ecidir. pela incompe
tencia, rernetterá o feito M JUlZO competente .. 

, t :.\.rt. 223. Quando · algum juiz do conselho for. ar-
guido ele. suspeição é esta rec~sada_, o conselho mandara que 
0 recu~ante .offereça seus artigos em. auto apar.tado, den}ro 
de 24 horas, findas as qua,e~ será ouvido o pro~otor, pro e-
rindo o -conselílo· a sua decisao. · .. 

Art. 224 -~ 'Todas as demais excepções poderão. ser allega-
Jas juntamente com a defesa. · 
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TITULO III 

' CAPITULO uxrco 

. DA FOr.)..t.\Ç}~o nA Cl'LPA 

~~rL 225: N'a sun. primeira rrunfüo o conselho. depois de 
to~~l conhec1ment9 do processo que lhe for apresentado pelo 
UU JtOJ', m;,;1dará C•.tar O I'ÓO C intimar as testemunhas. 

Art. ~~6 .. o. mandau9 d<). cil.açiío pó(k ser impresso ou 
dac~~lographado, . r conter·,~- akrn dti uma c6pia da denuncia. 
quen:a ou pO'Hana do :wd1tor, o rol da~ lcslcmunhus. · 
. Arl. 227. Quan~Jo nu0 :wnver nul.o de cnr·no de delicto 

e este puder ger frito, nw.ndarã o :i.uditor-, preliminarmente 
que $~ proc&1:i::t a rlle. · ' 

ArL 228. Na prime ira oeea~iiin c:'m rilln o indiciado com
parecer perante o tOn>"C'lho. scr-llrn-lii'.io feita.s as seiruintes 
perguntas: _seu no!lie, ~il i:wão. ida.de. 1•sfa~0. profissão~ posto 
nu graduaçao, nac10nahd:.ide. log-a1· do na~c1mon to, si sub e ler 
e escrever. per;p.mtaf\ est~.s qn(•, soh a denominar.ão de aúto 
de qu,alifieatão, :>erão reduzida:,; a cscri11lo. juntâmenlc com 
as respostas_ 

. Art. 229. D.e.e brando o in<licin.do ter menos de 2:1 annos 
·de idade e não há.vendo provas rm contrario, ser-lhe-ha dado · 
curador-, que poderá ser o advogado :l que se refere o art. 202 
e que, sob cnmpromisso, se oliri.;,Y:J.rá a assistir ao réo em todos 
os tPrmos do proces~o _ · 

Art. 230. Lavrado o auto de qnalificação. fará o presi'.'" 
d~nt~ do c·onselbo ler ao rt'o, a cruei:'<:a. denuncia ou portaria 
iniciadora. do processo e o corpo de àelicfo. si o houver, pas
sando-se 2 innuirir as testemunhas e informantes que tive-
rem ">ido notificadas. · 

Art. ~3J. Na forma['ão d?.. culpa, não poderão ser inqui
ridas mrn0~ tie tres nem mais rlr ·sete tcslemímha.,, além das 
rPfericJa3 r informantes. Havendo mais de um· indiciado, po
<inrão H'I' ouvidas mai:::. duas testrmunhns sobre a responsa
bilidud0 daquellc a respeil.o do qual nãn houverem deposto as 
t0strmnnbas incruiridas. 

Ar't. 232. Finda a ínquiri~ão, ;fa1·á o auditor o interro
gatorio do réo. mandando .inntal' ao~ autos os documentos. 
~ustii'icações e defosa q11e elle apresentar. 
" ParagrapJlO unico. Ao réo que requr~er, será .concedido, 
após o inte.rrogatorio, o termo de tres drn.s para Juntar em 
ca,.tr.rio a ~ua ·dcfP.sa. · 

: . Art. 233. Si da!> peca~ do proccss.o r,e~ultar pleno conhe
.cimento tlo delicto, e, pelo menos. m_mc10<> vehemP-n1e5 de 
(Jlwm ,:;:r.j[l, 0 delinqurnt.". o con~elh_o._ .in!c:nndo p_rocerlente a 
acç;ão, pronunciará o réo som t'lt::pcclflCn("nn dn cr1mr> em que 
o houver como incurso. No mesmo despacho mandará que o 
:iome oo rán. · ~.jã~ IallQft'do no rol rlru: oul~. 11 oontr& ~ne 
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•. S<? p_asse 'mandado de prisão, si :j~ .não estiver preso salvo ~ 
. dire1to do menagem. . . . ·-..:,, · · · ' · 

Art. 2,34. O despacho de pronuncia será redi""ido e escri
rito pelo auditor e . ·a:;signado. pot todos os i:nembi·os do con-

, selho. . . . - · 
· . :irL 235 ~ Quahdo . o :-iõnselbo · não . chegar ao resultado 
çirey1~to no , art-. · 233, assim o -declarará, , iropronu nciando o 
md1c1ado .. No mesmo dPspacho mandará passar o alvará de 
sgltu~a. em favôr do indiçiado, que será posto i!Íllllediatatnente 
em llberdade, s~ .por . .al não estiver preso-. ·· 

. _ . Art. 236. 0 conselho ma11dará igualmente passar o al
V'flr~ de soltura em favor do indfoiado que tor· absolvido in 
ltmtne . · 

Art. .237 . Os effeitos da :Pronuricia ;ão: 
a) suJéitar o pronunciad~ á accusação na. ·phas~ do jul-

gamento ; . .· · · 
· · . . b) suspeD.del'"'o do exerci cio de todas as funcções pu-
blicas; . , . · · 

. e) $~ ~réso e conservado em prisão-;, 
. d ) ilit~ompéi:' a prescripção dà acção criminal ; ,. 

. e) :priv~ o · pronun~iado ~fa graf.ificaÇãó que tiver, e que 
i>êtderã tot:iJmente, ·si nlí.o .. for afinal ahsolvído . 

. Art. 238 . .A formação da. culpa será sempre publica, :ex
céplo quando. â ~ifa nãf). assi~tif o indiciaao\l>or . ser revel, ou 

· qtiàndo' -o contrario resolver o conselho-no in:teresse da ordem 
publiéii; 4á. diS.cipI_iti~ fiu. 9a. _justic?-- . . . . . ~ . . .. 
. · Ifàtagt3.pho unfoõ. Durante · a conferencia para. dec1du- · 

· ~Ei~ocedencia: da aeção, o .con_s~Iho deliberará/ em sessão se;.. 

. Arl. __ 239. SaiY<:> cliÍficuldade. insuperavel, que se especi
ficã~á , ~ós _autos o .. processo da formação óa culpa não ~xce~erá 
o- lermo de 15 dias. . · 

ArL 24-0. A impronuncia não constitue cousa j u lgaria . 
.Art. 2.U. Si · eni qualquer cios processos subrnettido.s ~o . 

séu ·exame. ci Conselho descobrir a exisUmcia de algum cri-
. me, fiu'á remessa das respectivas l>eca-s, ·por certidão, ao o~

'gã-0 <tô l\liuisaria PubJi.co, pat"a os fins · <ie di.r-e1-t..o. 

CAPITULO I 

l>OS AC'rOS PREPARATeRIOS DO JULGA.,."\i.ENT-O 
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eumulaQ~o àe se.rvi~o: nesse caso, o auditor conceder-lbi.:-[1:~ 
.Ptorogaçao por ma1:> 48 horas. 
__ Al't .. ~4J. O libello deve conter o nome d.o réo, a expo

·~;cao artw~la-Oa do facto e suas circum;;tancias, o pedido de 
ce:nd·emnai.;ao por um crime especincadD, o gráo üa peua, e 
o rol das te.stemu:nhas e informante-s, cuj(} numer.o não po
<lerá ~xceder de t.rcs, além das já inqnir1•1a<õ, " que poderão 
ser diversas ·~a:s que d43puzeram na formacão da. culpa, ca
b<:ndo ao aud1lio·r mandar reformal-o quando não estiver for-
mula:d-0 -de accõrdo com essas di5psições. · . 

· Art. 244. O e&.:rivão dará ao r~o mediante recibo of
fH•ec1do o libello, uma cópia deste e do rol de testemÚnhas_ 
« informantes, fazer:do menção dos documentos que o in
struirem, iil'timarn:lo ao mesmo tempo o réo para vir, si qt:í-

"uir, dentro -O.e 48 horas, com a contrariedaàe. Esta <lew 
conter a exposiçãô arLicnlada <los faeh•'li; q razõe<> P,m que 
ri. réo baseia a deJesa, o· pedido de absolvicão, ou üesct.assi
ficacã.o.,.do crime imputado no libello, ou modificação da · 
pena pedida, o roi das t.estemunllas, documento ·e a indica
cão da.s diligencias reputadas necessarías. 

Art. 245. Findo o prazo da contrari·edad·e, o e-scrívão 
junlará ao processo o recibo da cópia do IibeFlo, '!'! contr-a
.rie<lade, si a houver, e documentos offerecidos, e o pre~i
<lent.e do Conselho, ouvindo o auditor, -0-esignará dia para in
quiri<;ão das {ies'ternunhas c11Jos depoimentos forem requei-i
do:., mandando-se notificar a..s parles e as testemunhas. 

A"l'L 2í6. As tesLemunhas de accusacão ou de defesa se
riío inqUeridas sómente sobre os artigos do libello e contra -
r!edade. . / 

_ § i. º No criri1e de aeção privada, a falta de compare
cimenLo do autor sem cau;;a ju'llificalia impor-tia na. perem
pção da acção, qnc ~erá julgada pelo Conse1ho, a requeri-
mento do réo: · '-

~ 2. º Quando .não comparecerem as testemunhas, será 
adia-Oa a in-quirição e design.ado nova dia, salvo si a.s .parta.s 
requererem dispensa desla. 

Art. 24i. Terminada a inquerição das teslemunha:,; e 
cc:nclu~os os autos ao auditor,. este verificando que o pro
{:eSso esf•á regularmente preparado, assim o declasará po.~· 
despacho, designando o p.-esid-ente <lia para julgamento. 

Paragrapho unico. Si o auditor notar a falta. de -algurrt:i 
formalidade, providenciará para que ella seja "em :temp;;i 
si::pprida. 

· .Art. 248. Terão preferencia para o julgamento: .. 

:1º, os réos presos; . . . _ ,. 
2~. déntre os réós presos, 9s 9e. prrsão m_a~s ai:it1g:a; _ 
3•, dpntre os d·e igual an1,1gmdade de pr1sao, os. de pro-

irancl~ ~~~fi~ris réos saltoe, os ce prióiidade de l)ionuricfa. , 
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'/ 
' .Att. 249.·· A: fa'N;a <fo. eompareei.Í:n.en:t.::i 

. . )mped~. o julgamento rlos demais .. 
do ' CCH:OO !l.m ! 

/ .. · 
'.,. . , ' .. 1 . • ~- . / . 

, -:ÇAPITULO· I~ 

.. DO JULGAMENTO 

Àrt. · ·250 ~ No <lia <lesign.a:do para· o julg>arp;ento, prese·nl~ 
<:! accu·sador, · réo e . -seu advoga.d.o, -interrogaodo o · réo o· e,;- . 
crivão.' :proc·e:d&á a ·leitura do proc-essi>, e, finda esta; ·o au-·· · 
tor <teduzirã a acousação, fundando-~e éclusivame·nte n2 
prova.,_ dvs autos e .abstenod0-5e d:e palavras _que possam of: 
fender o. a.ceusado. . . . · . .,. . . ~ 

Art. ~51. 'Ter-minaU1'! a accu~acão; o réo, per si ou por-
seu a~vogaodo; produi.irã a -súa defe~. , · . . 

,. ..yt, 252. ·.O aut:o~ e .o réo, si quizer.em, ded:uz-irão a !"6-
p1rca e; a f.I'eplma .. ·. · . . ·. . · : _. 
· Art. : Z53 • · Fin.<fos es '3~ates, o . n~sicl-ente consultará o 

Co:nselho . . si eonsi-0.era· ~ &ct·USa em estado de s~r julgada:, ou 
si precisa' d~ algum · e&el'<il"ecimento, podendo-. .os. · juizes, 
nessa phase· do~_tir-oce&SO, peàir vista <los autos ·po~., 48 ho-ras. 
Satisfazendó. o Co:niêJ,ho,,. proceder-se.- ti.a. M jplgamento. qu~ · 
será em sessão secreta:. . - · · ' .. . 
, . .:ÁrL -'c254, A conferen~ia: para o julgament.o príncipiàra 

:,pçir UÍlJ. relatorIO. veL•bal~ í3'Ílllp•le.s ·.e claro feltO ·pelo audiW·r,. 
expondo -{) faéto -ou:-: faetos robl."~ qúe versar a. accusação; 

·com . ·toda-s · as >-ci~umstaneie.-s que · possam · . influir na · sua 
a:preciação, apontando .e.om rigowsa. imv:;.rcialida-de as p.ro-1 

.. ~:.as ~tja accuSa.çãD' · e d3 · defes~. · · ·. · . 
. ArL 255. , Fin<la a. ~iposiçã.0 do _ audi:tor, · o presidenta 

_dará: .. a . pala.vrà a q'hruquer. dos Juizes .dio Conselho, . pela' o!''"'. 
Gem vor(Jue 1be fôr pe-dida. . · . 

' ·Par:ag:rapno uuico. -·o ~ud~H:cr ·o'i:I qualquier dos 'juizes 
. uo ·conselho só poderá'fàllal' duas vezes. ;-.. 

Atf:' 256 ;· Termina.da a· .füscussão, o pr-esidente convi· 
dará os juiie-s a se pro-nunc.iarem sobt'e . a. causa. _ . 

. · § Lº O.audHor:será· sempre o pri.meiro a votar; seguin-
rfo...:füe os outros. juiies, a comec;;ar .do mais- moderno, vo-

. . tando .o presidente em ufüm lo;:rar. . , · 
. § 2:º Todas ~s d~i"5Ões" ,s~rão'tom!l-das por ~ioI"ia d>G 
votos, en1endeno(i<>-se que o ,,u1z qu.e t1y·er vo:lado po:r. -pena 

. Jl'l.aior, terá virtualmenfu votado pela 11nmechatamen:te mb-

~Ml:.'.. Art. 2S7~· o Coos~lho de . Justfoa conhece s~ente tão 
· sómente -do facto .críminoso e suas 'ch·cumstílnc1as, de ,a.e,.. 
> eôràu eom ·O ·l'il>eUo e1 contrarie-d-ad~ . > , . _ 

·. · ,,.\:rt.. 258: 'As .seritenl;as e ·:deis:piachos d~f~ni.tivo-s serã.~' 
.;sempr~ .funô:amenfa:<;JbiS. ~p1bõ·s _na ... ~nnfo.rm:~a?-e do a.r
. tigo., 42, lettra.: g), . e a~s1~das ;.por todos os .Jwzes, s~n:1o 
. licito ao _ _ju.iz .:Yenoí4o JU9tlf1os:r o seu voto. ·-

;--- ~ ·~~ ~ 1 
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: ~~_:'~·gr:apho u31_tco. P~l'a. a ·. applic;a~:ão da pena de morte, 
e, ncc-e~~arfo. que a vol~1;ao se;a trnamme, e 1Uão havendo 
e~~ª- una111m1dade, apphc:ar-se-ha a pena úo 30 annos d" 
prisao. " 

Art. }5!J. ~\ sentenl~a set·;'1 lida em publica audiencia 
pelo audl"tor, ficando üe-sdc lug-o della intimado o r~o ~1 acllar-:se presente. ' 

Paragrapho unitlo. Si o réo achar-se ausr.•nte. a sen
t.L·nr.:a ~o C_?nselho ~e .JuM•ii::a Jhe será seicnLe por maudad•; 
oGe mt1maçao expedido i.)elo audit.01·. 

A!L 260.. _Uma vez e-n~ctados os trabalhos de julgamen
to, nao. podetao, sob pena dre nuUidade, ser inter.rornpiào'!l 
por ncn:huru motivo esf,ranho ao prcesso. 

, Art. 261. O escrivão lavrará uma ac!a cfrcumstaneiada 
de t:udo que se passar durante a sessão, para junt.al~a aos 
auto:i, logo depoi-, <la. senfoinça. 

CAPITULO IU 

DOS P!iOCESSOS i!=SPECl.\ES 

SECÇÃO l 

Du deserção 

Art. i62. Ít'alanüo-:>e <lc offfoial. loi;o <iUe se vct'iíique 
a ausepda, o commam'.lain~e ou autoridad·e cori·espondeinte, 
:;ob cwaos. ord·cns elJe servir, churnal-o-ua por ·editaes publi
cados no Dforio Oi{icinl da União ou do~ Estados; consum
mado (l crime da rl•.:isei·ç~o, fará lavrar um termo em que se de
olarc a deser,;ão com todas as circumstancia':i, assignando-o 
com t~es testemunhas. 

Paragraph0 mlico. Es~!: lcl'lno, ,iunlamenlc c:om a cópia 
do edital, equivalerá em l<lNi crimc!:i á t'orroa~~ão da eulpa e 
aa <lc<:;parho de pronuncia. clo qual não r,aberá recurso. 

"\rt. 2fi3. 'fratan.:lo-~c d~ pra.:a de prcL, 24 horas após a 
,.eriffoação da <msencía, a auLnrírJadc ~ob c.:u,ias ímmcdialas or
dens cllc servir, ccmmunicnrú o facto ao commaudanle da uni
dade, força ou navio. ou autoridade i.:orrcspondcnLc, que, de
poi~ de f~zer inventariar. poe cfous offif:iaes. os objrctos pelo 
mesmo deixados, mandara pnblwar no boletim ou detalhe de 
sen·i~o a declaração da auscncia e C! Lermo <lP- inv~nlario. 

Ar! . 3CH, consum?1rndu o ci·irnc de C:cscrcao, o eom
mandante ou autorülacie ron·cspon?entc i'at·~ l~vrar um ~ermo, 
"ie ac•;1irllo com o atl. ~02 e que, .runlo a eup1a tlo boletim ou 
uetalhc de servico. lerii os m~s~os cfrcitos do im1·agrapho 
unico do citad<l arlig-::. ~·=~m d1re1to de re_curso. 

Al't. :!65. O commandanle ou :mlor1dacl~ t;Orresv~1~denL~ 
rcmmellerá imediatamente e• ter-mq de desm·~a.o do off1c!al ou 
praca. com a cópia do edital, boletim ou detalhe de scrvico ao 
~-~ u 
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a~diior .cornpe~eule, e este, ~epo~s de autoadas todas as peças, 
mandara ª!Ch1val-;as no res11cct.1vo cartorio até a captura ou 
apresentacao do reo. 

_ Paragrapho unico. Na 7' c.:ircumsei'ipção o termo de deser..: 
ruo e p_ecas que o acompanhem, serão remettidos aos audito-
1·~s mais antlgos, respectivamente coro jurisdic<;ão no Exer-
c1t.o e na Armada. · 

-~t. 266 .. Recebida a communieacão da prisão ou da apre
sentavao do reo, o Conselho, depois de tomar conhecimento do 
processo, ordenará a expedioão do mandado de citação {}o réo 
par~- ver se processar, no qual será transcripto o termo ·de de-
serl}ao. · 

. Paragra.pho unico. Nessa communicação poderão ser re
feridos ao Conselho, por parle do commaudante ou autorida'de 
correspondente, esclarecimentos a respcit<> <lo crime, conhe-
cidos após. o termo de àeserçãó. -

Art. 267. Reunido o Conselho, e, pre~ente o promotor de 
justiça, o réo e seu advogado, será. lido o processo, findo o que 
pr·oceder-se-ha ao interro:;atorio do réo, na fórma prescripta 
por este Codigo, no que lhe fôr applicavel, offerecendo elle 
nessa phase do processo os documr.ntos que tivér em beneficio 
d,3 sua defesa. · 

Art. 268. Ret1uerendo a-s parte::; a inquü·içii.o de testemu
:nbas de accusa6io o de defesa. cujo numero não excederá de 
tres para cada ·uma, o Conselho b:màará notfü1»al-as afim de 
comparecerem no dia que frô designado para nova reunião. 

Art. 269. TC>rminada a inquiricão de testemunhas; ou 
findo o interroga.to rio nãn l'ôr . requerida áquella · inquirição, 
i;>oderão a~ parte~ produzir allegai;ões oraes, ou requerer al?re
sentac;ão de defesa cscripfo, para a qual lhes serão concedidas 
48 horas. 

Art. 270. Terminado o p rocesso prepalorio, e tiando o 
presidente do conselho a palavra aos juízes em geral, cons1:11-
tando-os sobre si carecem de novas diligencias. no caso aff1r_
mativo, a juízo da maioria, <?. president~ do co~selI?-o resolv('.I''.l, 
suspendendt> ou não a sessao, que seJam sat.lsf~1tas as d1l1-
;;encias, e· realizadas estas. ou nenhum _esclarec1m~nto send0 
exigido o Conselho passara. á. conferencia que o Julgamento 
na fórma determinada por este codigo . 

SECÇÃO II 

Da insubmissão 

Art. 27-t. Terminado o prazo r.:iarcàdo para a a.presentação 
do individuo sorteado .. designad~ ~u eonvoca~o para. o serviço 
militar. na fórma. . da lei, a autoridade ciue tiver ~eito a con
vocac.l!o. si m<'SI'OO não se tiver apresentado, fara lavr~r um 
termo em que se qualificará o individuo sol;teado, _ d~s1gnado 
ou convocado e ~e mencionará a fórma de convocaçao e a na•. 
t~eza do servico para qu~ foi convocado.. • 
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Paragrapho unico ];-- t . 
riode.rá ser impre5-o ôu l5~ • er,,rno, que, coni? o 4c . deserção 
autori·c,"d"' l!ltr·· t·,:.h .1 . . t act}lo 0 raphadn, sei·a ass1gnacto pela 

·" - · 1"=r c1 o a convoc ç'"o l· nhas fl equivalerá ·i fo··matão da i a . (!. por. r e~ tes temu-
não eaherá recurso.' • ' · cu va. e p1·omcncca, da qua( 

ou ,.~~~oc%~· ~re::~ ou jrm~sentando-se o Sol'leado dc::ignado 
mes' de d~se;cã6gun~~-saer-t!ª i6p6rocesso ~Hatuido para os cri-

"' - -· ~ e seguintes . 

TITULO V 

CAPITULO I 

nos RECtrnsos 

SECÇÃO I 

Do~ 1·ecm·sos em aeraL 

. Art. 27~. ])ai! decisões do Conselho ue Ju5ti(:.a ou do a.u
àzlor, podcrao a:; parles interpor os seguintes recur.:;os paI'a 
o ~upt'emo Tribunal .Militat·: 

1~, ag!i!ravo no aulo do processo; 
2", recurso propriamente dito; 
3", appe1lação. 
Art. 27 L ~ão ncceStiarios os l'ccursos sei;uinlcs: 

. a ) da~ d~c.zsões do C~nselb.o de Jus.liça que não pronun-
ciar~m o rnd1c1ad~ que; tiver sido denunciado por crime c:ujo 
max1roo de pena 1mrw1·lc na perda do pasto <JU exclu!!áO do 
sc1·vko miliLar; 

f1 } das ~entenç.as do Conselho de Ju~ti1;:i quH julgarem cx:
Lizwla a ac1;ão pcnnl ou provaria;: as dírimcntcs n .iustHicatí
vas a q1H~ ~e referr o at'L. .i.3,. lettrn e, e art. 236, ou das 
condcmnalol'ia~ que importarem na perda da pntcn.te do om
cial ou na exclusão do ~crvi<:o da praça ce prel. 

ArL 275. Nãn fica1·ão prr.iudicni:los os rccUl'~us, quando 
po1· culpa~ erl'u ou omis.:;üo dos empregados do. juízo o~ .. d~ 
outrem. nao fo1·ern a(H'C~en lalio!'> ao supremo 'l'r1f:'·mai M1hlar 
dentro do prazo legal . 

SECÇÃO II 

Do oaarauo 110 attto do p1·ocesso 

Arf.. 276. Dá-se aggravo no auto do yroccsso. da.s ceci
sões profc1·ida;; pelo. Con-:elho sobre_ qUe$loe:l de dlre1t? que 
incidenl.eJue>n~e snrg1rcm na forma~a~ dt1. r..ulpa e no JU!ga
·mento . Intcrp0€.to o aggravo, sera immed}atamenLe tomado 
po1· t-ermo, no qual rcsumidamenl~ se e:q)o~ao os fundamento• 
da opposiçã-0 que o aggruvante tiver susc1ta<io. 
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Par-a.~rapho unict?. E ' pei·mitl,ià o ás partes apresentar 
na occas1ao, por esct•tplo. os fundarnent06 da questão levan
tada. 

A!t. 2i7 . O _a.ggrayo 1:1'? auto do pi·ocesso ser<'t decidido 
pelo ::supremo Tribunal M1htar como preliminar de j ulg-a-
mento . º 

SECÇÃO lll 

Do rccu1•so p1·op1•iamentc dito 

.Art. 218. Dú-se recurso propr iamelit.e dito das decísõe::i 
e despachos : 

iº, do auc!ilor que rejeitar a queixa ou denuncia po1· ni'ío 
contér 013 requisitos legaes, e que não receher a. appella~ão; 

2°, do .Conselho de Justiça, que: 
a ) decidil' sobre materia de comptencia ; 
b ) não receber a queixa ou denuncia; 
e) decretar a prisão preventiva; . 
d) não conceder a menagem; 
e) pronunciar ou não o· indiciado; 
f ) julgar cxLincta a acção penal; 
11 ) não admittir o auxiliar ·da accu~ai::ão; 
h) não receber a appella1;ão cm recur:;u; 
i ) ju\gar prov.idas as l1il'imc11le." ~ ju::ilifi 1;.t'\liva~ a lJUI! ~~ 

refere o art.. -l3, ldf.ra e. ab~olv1,!núo ilt limfoc. 
3.º Da aulorid:.i<ic mililat· que ot·tlo.:uat· a lll'i:são preven

tiva pan1 o Conselho 'fo .J usU1:u. 
Arl. :!79. &ses rccurs0s não terão dfcilo i;usp1:uúv1J. 

~alvo os inkrpostos <las dcd~ú1~s sobcc 111aleriu tlc competen
cia r. O!i dol:i u1~:;pachos de pl'onuncia . 

Paragrapl10 uuieo. ·O t·~ct!r:>o Llo <.lc~11ac:1to de pronuncia 
sú !iUSpendc o cfreilo determinado na l~tlra a <lo art. 237. e 
não impede que o réo seja conscn·a<lo cn. p1•isão ou cm m<?
nagem. 

ArL 21l0. 1'1·11La11do-sc! de cl"irne cu.ia pena ~Pja ue pt'i
são, o r1:0 uão i1odcr:i rccorrrr do dP.spacl10 rle pt'onuncia ::;cm 
~·sta1· preso oi.< menageaúo . 

..:\rt. :.!8 l. Q.~ recurso~ a l(UC l:il! l'efCt'l'lÚ êlS l1:l1•as U., e, f 
e i seguirão sempre nos lll'OPl'ÍOS autos, podcudo as parles, :ii 
não forem ucccssarios, :irrazoa1· e junla1· documentos no~ pra

. zos fesacs. 
ArL 28:!. Os rccur:lo~ Jll'OJ)riam1~ nl1~ dito» lierfio inl<-rpos

tos dentro d·.~ q8 hora$, contadas da inUmai:ão ou publicação 
da decisão ~m prp.s,;.nca tlai; parle.11 on lleus pMcuradores,- p1)t• 
uma petíl'.ào na qual devem ser c::;pccificat.Ias a·~ peças <.los au -
tos de que SP- pretendo traslado para t.locunw.nta1· o recurso . 

. Art. 283. Dentro de cinco clias contados da intcrpo~ição 
do' recurso, devellá o recorrente juntar á. sua petição o_s tras
Jados e razõe~. e ·si no correr do mei>m~ prazo o. recor~1do pe
dir' vistas dos autos, ser-lhe-ha concedida por cmco dias con-
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tnrlos daquello· em 11un l1om·or findado o pr;lzo do recorunlc. 
~f'~do-lhe tanibcm . Iieil.o juntar a~ razõ<',:; 1• traslados 'IU~ 
qmzer. 

ArL 28-L Com a resposta Lio recorrido on sem oll:i, o r.on
~elho ou o auditor poderão reformar a decisão Oll mandu 
J~mt::~l' ao recurso os traslados dos auto;; f)tH' julgarem conve
mentes· pai·a sustentaciio Lia decisão. 

Art. 285. Os prazos concedido·s ao rccorrenlr. f' recorridv 
parf\ Juntar traslados e arrazoados poderão ser prorogados até 
o dobro, pelo conselho ou pelo auditor. si assim o exigirem a 
quantidade e qualidade dos traslado!!. · 

Art. 28G. Sustentá.da pelo Con;:;clho de Ju·:>til}a ou polo 
auditor a decisão rer.orrida, !õeráo os autos remcttidos ao Su
premo Tribunal Militar d(lntro <lo prazo de tres dias. 

Art .. 287. Distribuído o recurso uo ministro civil, será o 
rr,r.smo relatado na primeira ~e~·rs!io. Exposto o caso, sobre 
l'lle dirá o procurador- geral. e discutida a matí'ria. si o lr-i
bunal não ordenar diligenc.iàs pnr11 seu maior e$clarecirmnto, 
prof!"rirá a deeisao final. 

Art. 288. Si o procu:rudor g·eral pedir vista dos :i.ulo3, 
~er-lhe-l1a coru~e1füfa 1ior cinco dia~. ficando ndiado o ,iulga.
mento. 

Ar·t. 289. Decidido o r·cCLU'.'lL>, devolvem-se os auto~ ao 
auditor pura qi.rn se ·cumpra. o nccôrdáo. 

Arf.. 290. O julgamento di: recm~o~ dn impronuocia no 
Supr<:mo Tr>ibunal Militar serú secreto. 

Al't.. 291 . O recurso para o Conselho de Justiça da deci
~ão da nutoridade militat que ordenar a prisão preventiva, 
semi interposto por meil1 dú pcti~ão dil"igi<la ao eomelho, en
caminhnda ·~ infúrmada pela aut.m'idadr milital'. 

SECÇ,W lV 

Da appelln~·tio 

Art. 2D2. Dft-!;<' appPlla(:ão da;; sr.n( en~aF. drfini1 iva;; <h'l 
r.nn<:rlho::; d.; .Justko. ('[UP: 

1 º, ab;;olvcrem -ou rondP1m1:irr111 OH indiciallt>s nu n\M: 
2•. mrnu!lnrrm o p1·0C"esso uo todo ou em parf~. . 
APt. Z!l3. A appellar:fio s1~r:'i tomada p_or L1~rmo ~a _pro~r~!l 

sessão do Conselho on inl<'rpos!a por si_rnril~•fl P•'~u:ao <lm
""ida ao :iudj!or, ~i o Con;;Plt10 .i:í nao 11 st.1v<>r 1·enm~lo, r.rntro 
df' dez dias seguinte.~ :'1 inl im::iç:ão ela srntt~nç:i ou !t sna. pu
l.licncão na presnnça '.\as pnrl PS ou :=;~nf' J)i'OC!H'il.{IO'!'l'!l- As 
pa.r!és arrazoarfto na pl'inH'il'U ín~fanr.ia r lcrao, cada nm, 
cinco dias parn cssl' fim· . t 1 ,0 Art. 29í·. A appellat_:fin s11bir:."i n~s prnrmos u._n n~'\. ~~ .\ . 
si ·houver mais d~ um rt'~o. e a rcspfütO dos, outro:-; .11.10 t1y~~ 
~ido ainda julgada a cama. Nes~e caso dara o auditor !~' a:o 
'as providencias para prompta cxlral'~.ão do tra~lado e 1m-
mrcliata expc·1Hcii'o, 
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. 4t'i. 295. O prazo para remessa da appellação é o esta~ 
belec1do no art. 286. 

~ , Par~grapho unico. Havendo . necessidade de traslado, a 
appellaçao_ deve~á. ser remettiàa dentro do prazo de 30 dias 
prorogave1s a .1111zo do anditôr. ' 

Art._ 296. ~nterposta e recebida a appellacão com ou. 
SP.m ra,zoe.s, serao os autos remettídos directamen'te ao Su
premo Tribunal. 

Art. 297. _A appc1lacão da sentencà condemnatoria é 
sempre ~uspe!1s1va. ·A da sentença absolutoria nunca impede 
que o rco Sf'J a solto. 

Art. 298. O µroeesso rle apT>ellar.ão no Supremo Tri
bunal. obede~erá as seguinte~ regras: 

i) recebidos os autos pelo secretario. serão distribui dos 
pelo presidente ao mínistrn ~hil a quem couber: · 

_2) conclusos os autos ao minis tro relator:, este mandar~í. 
ouvir o procurador geral que terá o 'PrarZo rle 15 dias para 
dizer de direito; 

3) findo o prazo, serão os aut.os examinados pelo relator 
e um revisor. designado pelo presiden~ d1mtre os ministros 
militares, que terão cada um, 10 dias dP, prazo: 

4) feita a revisão. os autos serão apresentados em mesa 
pelo revisor, e o 'f.lresi.dPntP. designRrá o primeiro dia des
impedido para o julgamento. quando as -partes ou seus -pro
curadores poderão fazer allegaeões oraes pol" 15 minutos, 
que poderão ser: •proroga,dos a .iui7.o do Tribunal: 

~) discutiâa a. ma.teria pelo Tribunal, decidír-se-ha por 
maioria de votos e na fórma do :disposto no art. 256, § 2° 
deste Codigo; . . 

()) sendo o réo a a-ppell:i~ão, -não se aggrai\'ará. a pena-
l idade itteposta; · · 

7' sí o Tribunal annullar o iprocP.sso. m:mdar(t submet
ter o' réo a novo Julgamento. reformados os termos invali
dados . 

· Ar-t. 299. O julgamento da appel1ação dn sent.enca ab!>o-
lutoria. será reali?.ado cm 5es~ãn secreta. . . 

300 . Proferida a senlE'n('a r.onàemnatorrn~ o p~es1dente 
-do Tribunal communícará immf'diatam~nt~ no aurl1lor "l"l'S
pectivl). pa.ra (JUe este J)roYidencic rxpl'.'dindo mm1ci.ndn de 
pri ~ão nu como no caso coubn. . 

:\rt. 301. ~'o caso d" a,b!"olv ic:iín. o 'P.resí<ll'n~I' dn ~~iprl'
mo . Trihnnal commnnical-a-ha ao l'~specttvo aud1toI', afim de 
qu~ c;;te provi,foncie sobrl"! n solL11ra dn rfl._o. . . 

Arf. :102. O ~~crMario do S.11[)rl'n~o Tr1llu~al M1lifar rfl
met.terü ao anditor rl':'Pl'rt.ivo uma rópia da dP.c1sao do .m"Sl)lO 
Tribunal que tiver cond0mnado o r 1;0, para que lhe seJa feita 
a inlíma0ã-0 . . "'· 

Pat'agrapl10 unice. O procurador ger al da Justiça. ter.~ 
scienoia. nos proprios autos. . . t 

Art. 303. Nos casos em que possa v1r a .ser impos a ao 
réo pena de SQ a.nnos de p:risãoi o Supre.mo. Tr1J?1-!nal só !une..... 
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ci?~ará achando-se pres€'nl.~ :t :maioria ab_;;:olu"' do;;: 
m1lltares e dos civis. "" - .iuizei: 

CAPITULO II 

DOS EMBARGOS 

_ Art. 3º4. A's senten()as finaes do Supremo Tribunal Mi
lttar PO.derao ser oppostos embargos de nullidade, infringim
tes do Julgado e de declaração. 

A~t. 305. Os embargos devem sr:-r apresenta.dos na se
cretaria go S_uprcmo ~~bunal Militar, quando o processo cor
ser pela ,~ cn'crntu~cr1p'?ªº ou nas sédes das auditorfas, quan
do r_or~rcr pelas outras_ r:i:cull!,s.cripçõe_~, d_entro do prazo de 
10 «i 1 a,, a contar do . da mhmaça9 ou sc:1enc1a das partes. 

~aragi;apho 11mco. Os audi_tores remetterão á secretaria 
do tribuna! os embargos offorec1dos com a declaração da data 
do r-eerhimento on cornmunirn~ão que, findo o prazo, não fo
ram Of; mesmos offerecidos. 

Art. 306. A scicncia da decisão manifesfada de modo 
inequívoco pelo réo. supprirá a 1ntimação para o fim 1le po-
der elle oppor embargos. · 

Art. 307. A petição para embargos será dirigidQ ao 
moi;mo juiz que tiver servido de relator no processo. 

Paragrapho unico. Os embargos I>Oçl.em ser articulados e 
acompanhados de quaesque:r:- documentos obtidos depois de 
proferido o accordão embarg-ado. 

Art. 308. Nos embargos de declaração. a parte rerrue
rerá por simple:' petição que ~e dechre o accordlío ou i;e ex
pres~e o ponto que nelle se houvn omittido. 

Art. 309. Do desDacho do relator, negando vista ou não 
recebendo os embari;ros. clar-~e-h;t ~cíencia á parte. 

Arí.. 310. Quando o réo não ·desenvolver logo a ma teria 
'de seus r.mbargos ~ limitar-se a µedir •ista_ do pr~cei-so para 
apres<.>ntal-os, ser-lhe-ha concedida pot cmco dias, na. se
cretaria do tribunal. 

Art. :11 f _ O secretario, logo que receber os embargos ,ou 
a pP.tição de vista, juntal-os-lrn por termo nos autos e fara o 
JWO<'C'SR<J e<Jncluso ao relator -

'Art. 312. E' de cinco dias o prazo para' as partes sus-
tentarem ou impugnarem os embargos. · 

Art.. 3f3. A parte 11ue se conside~ar aggra.vada coJ!l o 
de~:paC'llo do ,inir. r;elator, pol;lerá requerer. no prazo de cmco 
dia~. flUP nllc apresente o feito em _mesn para q despacno ser 
confirmadn nu reformado pP.lo Tnbuna1, mediante processo 
verbal. · t · ~ d :Art _ ~Vi. Na primrira ~essão np6,.:°' a m erpos1cao. _o 
aggravo, será e11_e relatadn e Julgado. nan tendo voto o J1117. 

<IUe t.iver proferido o despacho aggravado. 
Art. 315. O julgamento dos embargos obede~rá. ti, mesm~ 

marcha O.o julgame:p.~o das a~i:iella0ões ~ 
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. Ar t. 316. T~os os juizes presentes, que forem desim
~ed1dos, m~smo ~ao tendo tomado parte na decisão embar
..,ada, votarao no Julgamento dos embar""os. 

Art. 317. E' permittido ao réo, pir si ou por seu pro
curador, oralmente, perante . o tribunal e após 0 r elatorio 
su~tentar . os seus embargos, sendo para isso concedido~ 
quinze minutos, que poderão ser prorogados a juizo do tr1· bunal, -

CAPITULO III 

T>.\ EXECUÇÃO O,\ SENTENÇA 

Art. 318 . A condemnacão, logo que passe em julgado, 
produzirá os seguintes effeitos: · · 

1 ", suspensão i:los direitos politicos; -.., 
2•, perda, em favor da Fazenda Nacional, dos instt-umen

tos e resultados do crime, nos casos em que ·o offendido não 
tiver direito á re:::tituição; 

3°, obrigação de indenmi2ar o damno . 
Art. 319. A senten~a proferida pelo Supremo Tribunal 

passada em julgado, terá o «cumpr!l-se~ do auditor, em cujà. 
circumseripção hOU\•er ~ido julgr\do o proc.esso, e a quem ·o 
;;eer~tai:-io fará logo r·cmes~a dos a.nt.o~. 

'Art . 320. O auditor. de posse da senr.eni;a .. fará ext.rahir 
pelo $Ccrctario umn .guia. que ri'mclterá · :i autoridade militar 
competente . 

Art. 321. A .g,nia contcr{L espccificarlam(>.nt r..: 
1 º, nome e graduação do rondcmnndo; 
2n, naturalidade. filiação, idade e e~tado; 
3," estatura e mais si~nacs por que ::P possa f'i1ysica

rncnt~ distinguir ; 
-~". quaesquer declarações p1rticulai·c1; que as c ircum

stancias aconselhem. 
!\r!. :l2.?, Dfl poss 1 .-::a ~ufa . a. au '. •H'ld<1d4i rb;;i8l1M·•\. o 

loi;mr para c-umprim~nto da p(.>na. remeHendo o condemnado 
no direct.or ria prisão . .que passará rcr.ibo para ser .innlo aos 
autos. abrindo o respectivo la=ni.;amento ~m livro pJ>oorío. 

Paragrapho unico. A iruia com recibo do condemnado 
s~r{t logo remett.ida ao auditor para os dc\'idos fins. 

A1' l. 323. ·:'\'o caso d~ C\Vnsão do ~nnd~mnado, a autori
clade cnmpclente r,ommu.nicarCt o facto an auditor da cir
cumscrip<;ão por onde houvl'r corrido o processo, bem como 
a sua capl:ura ou apresentacão. 

ArL 32.L A prescripcílo da condemnação será dúcrctada 
11~lo Supremo Tribunal M'ililar e:-c-of(ici''• por meio de . re
presentação do nuditor, a r~.ucrimento da pa1·!.e. ouvidos 
previamente f) auditor da circumscripcão p or ont:e houver 
sido p1·orr.!"8ano e r:om1i>mnado, " o procnrador geral . 
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do cumpri
a poder, no 
mesmo, por 

Art. 325. O auditor far(~ ;:ontar ,1·1.rmpo 
mento da_ pena de cada connemnrido, de Mrma 
mesmo dia em qu.e ella Wr cumprida, µassar. 
telegramma, o compelm·ilc mandado de soltura.· 

Art. 3216. Sempre que a pena de prisão acarretar a 
pe~da <la patente, p·roduzirú. todos os 1:eus c.ffeitos logo de
pois da sentenca passar em julgado. 

Art. 32i. A sentenca passada em julgado que acarretar 
a perda de post.o 0~1 exclusão do servi~o mifüar, sujeita o 
condemna.do ao cumprimento da pena em nenitenciaria civil. 

. Art. 328. O condemnado que se achai· em estado de 
• louc.u~a! quer a enfe~·midade se manif~sf.o antes, quer depois 

di:i- ml<l1ado o cumprimento da pena, .serà recollhido ao .hos
pital de alienados. s~ndo esse tempo e.onf.:i.do nara o rumpri-
mento da pena. • 

Art. 329. As penas de prisão com tr~ibalhos serão cum
pridas nos quarteis. fortalezas, ou prcsirliu~ militares, .'!Ujei
tat1do o condemnado a. um regimcu de trabalho compativel 
com a sua compleixão physir.a e de ~docnção moral. rrooor
eion.ado. pelos r!"spec:tivos officiar.s, niio ~endo perm1tlido o 
regímen penítE>nciarío dn. communidacle. 

CAPITULO TV 

DD.'l CPJMES D.'> C01IPP.TENC1A OR.IGl:"ARJA LlC SUPl1EMO WURUNAJ, 
:1.IILIT . .\.R 

Art. 330. No .processo o julgamenl.o dos crimes d:l com
pel.encia originaria rto Sn[WPmo Tribunal :mlitar, aprt'seniada 
a queixa ou denuncia ao prcsid·?nle, ·este procederá, ;i;; pri
meira sessão do Tribunal, ao sortflio de tres ministro:-,, sendo 
um do E."'\:ercito. um da Armada e um ci'.'il, ~1ue, com a <le
nomi:nação de Conselho de Insln1cçã.o Criminal, funccionario 
sob a. presidencia do militar mais .graóu:wo ou mais :rntigo. 

ArL 331. Os !11cmhros militares do C'.)nsclho dtl lnslru
rr.ão Criminal " o civil r.xf'rc(lrão :Jurante n phns1~ <la 
inslrur.(:Eío :1s nl!ribnii,;iif's q11r .~stc corlig-·.i ronfer·~ r·r.~pecti
vamentc nos .i'llizcs mililurr.~ e :rndilr.r :10::; r.ons.:-lho:o; do 
.Tustii:-n.. -

Art. 332. As funcçürs do J\.Iinili,l<'rio Puhlwo si:-rão 
rlesempenhadas .pele> procmndor g('ral. 

Art. 333. Reunido o con~elho. pro-;edeHt sl'gundo a forma 
<lo proce.c:sn PSLabelecida para 'ls ~rime~ ela compctcncia doFJ 
r.ons~lhos dr jwHica militar. . 

Art. 334. Nos crimes <lr responsabilidade, porém, s1 a 
denuncia contiver os rrquesitos legaes, o Conselho, na pri
meiro sessão, expedirá ordem ao denunciado para respond!'r 
dentro do prazo <lc 15 dias. 

Art. 335. Finrlo o prazo. com a t"esposl~a on sem ella, o 
Conselho decidirá rio recl'himrnf.n <fa d<'mmC'i(l. 
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Art. 336 .. As decisões sol.Jl·e pronuncia e julgamento fina! 
em quaesqncr crimes. serão profel'idas pelo Tríbunal pleno, 
para o que, satisfeitas as diligencias legaes, o Conselho apre
sentará os autos em mesa. 

Art. 337. Os juízes que compuzerem o Conselho, tomarão 
parte nos julgamentos do Tribunal plenó, devendo ser os au
to$ relatados por outro ministro civil a quem competir a dis
tribuição. 

Art. 338. Cahcr:i recurso para o Trihu·nal pleno. das de
cisões proferidas pelo Consr.lho que Yersarcm sobre recebi
mento da queixa ou denuncia. prisão preventiva e menagem .. 

Art. 339. Das decisões profr.ridas pelo_ Tribunal pleno. só 
cab<mi recurso de embargos á decisão final. · 

Art. 3-íO . .-\ acção criminal P,.'YJ-offício perante o Tr ibunal 
ser-d. provocada pelo presidrnte por meio de -portaria qn~. 11ma 
vez publicada. será rP.mettida. ao Conselho de Instl'nc~ão íll'i
minal que houver sido sort.rado na fc'lrma dQ art. 330. 

Art. 341. Todas as (lili!;enciai' que se tornarem necessa
rias. sei'ão executadas por ordem úo relator do ·Conselho, por 
interm.edio do autlit.or da. circurnse.ripl)ão .onde de.va ser reali-
7.ada n. diligencia. · 

Art. 342. As funcções ,fo official dr :it.1stil)a serão clesem
penh~da spelo porteiro do Tribunal. 

TITULO V 

CAPITt:r .. o muco 

DA JUSTíÇA MILITAR E:\-! TEMPO DE GUERRA 

-'Art. 3.13. Em tempo de guerra os Conselhos rte .Tus ti l_!a 
:\Iilit.ar scr-;io denc;>1ninado Consell10 ~e Guerra. 

;:\rt. 344 .. o chefe do Estado l\Ia1or ou o comma}ldantC' cm 
chefe elas· forcas do E:"l'.orcito ou da Ar~ada. nomearao os _Con
selhos de Guerra qnc forem nr.cP.ssar10s. os quaes funcc1ona
rão por ~.<;paço de s"is rnC'z:r.s <'na fórmn por qne se seg·11P.: 

~ 1.º Para o ju lgamenlo dl' o~fici;ws :;.;op~r.:.iores. os ~on
selhos ~nt"âo rompost.ns de corone1s 011 <'llPJ taes dP. m:\T e 
gi.1erro. . 

~:?.º Para o julganll'nto <lc olficial';;_snbaHernos .":-'~~p1-
fües. o=- Consr.lhos sei·üo MffiPOJtos dP mUJOl'l's ou rap1t.Ln,.. iln 
rm'Yl't.a. " cl" capilã€'S ou cn.pitaes-t.enenfe$ . _ . , 

Ai·t. 345. Os officiaes nome31-dos. emqn~i:to nao honve1 
prornssos prepat'ados. pP.rmnnn~<'rao w? l'XP.rc1c10 de !'!11as fun

- cções militares. das quaes semo. dcsJ1gados. l t?go que 0 sen 
cnmmanda.nt.~ receher a commumcaçao do auditor. . · 

Art. 345. O official nomeado só po<lerá ser transfn,r1cln 
para s~niço diff~rente si o (.:onseltiri df' CJlle for juir, amàa 
não est?Ver funccionando, 
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. Parai;raph~ unico. As s1;l1sLiLuições dos jui:>;es do Con
selho_ ser;i.o fm1.as prla M1~or1d~dP. con1pr.t.ent.n paro a n0-
mPnr:u1 . 

.1\1;L 3~7. Os au~i torP:~ r. pr~motore.:. ser:tn designarlns pelo 
Governo para SN'vtrrm .11m 1 n as forças do Ext'rr.ifo e rla Ar
mada. seg1mclo as oonn~niencias elo si-1·,·iço. 

1\rt. 348. O Gov0r11Q cr.:arú. quanílo t1rressario. nm ntl 
mais Conselhos S11periorr~ d.: nunrra. 'IUC' acompanharão aR 
forc;~" ~m operaç.ões " fltnc·r.íonarfio cnmo Trihuna! de 2' ins
t~nc1a. Cada Corn;;~Hlo 1'•1mpm·- se-ha. po1· 11nmcaçfio 11<-. P1·n
s1dentc da RepHbhr.a. <le l r<';: membros. s'mdo dous offir.ians 
P:~nPraE's. nff Pr1ivos nn l'l'ío1•m:vlns. e um juiz civil. r.srctlh ido 
livrf'mrnt.e drntre o~ au-Oitnrcs: outro auditor i'l'l'\'il':i f'nmo 
prncurn dor g-1>ral .f11nto ao Consr~ho. · · 

~ I.º O ConsPlhn Suprrior rlr Guerra prni:es.~ar:í r j11 l-
7ar;í originnriamenl r M offi r iaes g·enerae:::. de aeNlrrin t·nm 
as ri:>~ruR esl.abPlec-irln~ nr$tr Codig-o r <·.om as l'XP.<'Jlr:iiP,; drsf" 
r,apilnlo. 

~ 2.° HaYerri. nppi:•l1la(!ifo ,]a~ rnn.' decisür;: finar..~. q11r ;:r -
rão julqacla;; prlo Supnmn 'Tribunal !\filitar . 

. \rt. ~rn. ?\o prM:r.~so sr nb~c:rvarfío M ;;r:minfr;; r r-n
zos: pnb. arr•"S'?-nfar,lío <l:t dnnunrin. da clefe>;a. 0Hr:riwim 1~ ntr• 
do 1íhi>H•) e dn ermtrurirrlad i>. \ntm·prctaçü0 dn 1·r1·nri::11 nu rl:t 
appellacão r nrr:iznar 1' 1'rurso~ nu appe lilar,ão - :l.S linra~: 
para formação da cti1pa - oito dias, e para o estudo rl o~ 

·Uutcis flP[11 rP.lafnr. n inh•rYnllo dr uma ::es;;iin. 
Arf.. 350. O milila1· 011 c iYil r,ondcmnado :i. mnl'l<'. SPrti 

fuzilado. 
Art.. 351 . !i. pena de mot'le proferida. rm ultima. im;fan

cia. no1· · tribunal rc>unida em territorio ou aguas milit.ar 
mrmh~ occupadas. sr.rá r.xecutadn. ap6!> a i=:nntença passada em 
.ru l1mdo. salvr. der-ii'ão rm r.rrntrarin do P~l';;:ideofo da R<·1)11 -
hlira. · 

· Para)!1'nTJho unicn. Sr.rã pP.rmitt.idn :w crmdemnarlo J'f'-

!'cbr•r os -,_oC'corros Pspiri (uar.~ qne reclamar. . 
Arf. 35'.? _ O m.ilútar rrnr liwr de s~r fuzifado, !:;a\nd. dn. 

prisão f)nl que> esfivr.r. vest.iuo em uniforme commnm r. sem 
ínsi.znia~. ;;E'ndo <~o11ocado nn lo!;'ar r?m Cflll' lenha de receher 
as desearfrns com os olhos vPndado;:. r-11bsf i.lnindo-sr a;; YO?.c;; 
de> fo~o por sign~ es . 

Ar!.. :15.'l. O civil que ti ver oc ser fnzilado, sahil'íL da. 
p •i,:;iin "111 que f'.~1.iyl'r. rl<>crnf_eme~t~ _ vesiid'!· e scr:-í c>xl'
rulndn na con:lonmch\<11'. da;:. 1ltspos1çoc,.; cnn1.ldas no :irtig-D 
nn!.(~riOI". 

· Ai·L :1:; L Da 0xrct11::üo da pena de morte f:r. Iav~nr{t acta 
r.ircum.~tancic lla, a qtrn~. n:::si711ada pelo executo1• e cmr.n tr>s
t.P.munhns. sr>!':í ri>mPtt.idn ao con:imal'ldantP l'm· chP.ff' ~?.s ~or
ca~ f'm operacões. par~ >.~r nunhc.ii.da P.l!\ ordem d·~ dHL Uma 
é6pía ctes!_;a acf.a, rlevidammlt.e ~uthenticada, ~e Junt~rá aof: 
~utqs, .~ 
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TITULO VI 

CAPITULO tr!\"TCO 

DISPOSIÇÕ'ES GlmAES 

Art. 355. Os processos crimes militares não são sujeitos 
a custas, cmolumen.tos, sellos ou portes do correio. · 

l'ara~r:lpho umco. Os documentos oí'ferecídos pelas par
t r,s devera ser sellia.dos. 

. Art. 35fi. O indíoiad_o ou l'éo •ficará á disposicú.o exclu
siva do Conselho. ·de Jnstlça a. que estiver 1mbmett:ído. 

Art. 3_57 •. Aos officiaes sorteados para l~onstituirem con
selhos de JUSt1ca, nos termos dos arts. 2 e seus paragraphos 
e 30, será contado co~o de arregimentação ou de embarque 
o tempo em que servirem na qualidade de juizes. ' 

Art. 358. A todo official do Exercito ou da Armada é li
cito requerer a convocação de um í.:onselho i\lilitar, que não 
lhe podel':í ser recmado. para se ju.~tifiear -de accusa~ão ou 
imputãcao que lhe tenha sido feita officialmenle por· :mpo
r-ior sen, desde que não constitua. crime. 

Arl. 359_ O Conselho dP quc> trata o a.rtígo anterior 
observ~rá o seguinte processo: 

I . .-1 petieiío deve ser dirigidá ao 1\-Ijnislro da Guerm ou 
da !\larinha, e conter u indicação da accusação ou imputação, 
a;, ra?.ões justificativas do requerente e os llocumentos ou 
testemunhas que as corroborem. · 

II. Recebida a petição com os documetntos que a instruí
rem, mandará o Ministro dar vista a t1uem tiver feito a ac
eusaç:ão ou imputaç:ão, pelo prazo de 10 dias, para que diga 
sClbr-e as razões justificativas do requerente e junte os do
cumcnl-Os ou indique as testemunhas (]ac tiver. 

III. f'indo esse prazo, mandar~ que o requerimento, com 
oi; document.os e informações, seja presente ao auditor, 
J1:lra (]Ue COllVO(]UO: O tonselho. 

lV. Recebidos os papr.is, o auditor procr.dr.r~1, (;l)m :issis
f,encia do pi-omolo1\ na t'órma dos §§ .~ ''o 5• do arl.. 29, ao 
sorteio de 1 rc,;; oft'ir.iaes de patente ·superior ou i~ual :.l do 
accusado para constituir o Conselho Mililar. qu~ funccionar(i 
soh a pre:::irlr.ncia do mais ~raduado ou mais antigo. 

V. Organizado o conselho, o auditor mandará que os pa-
peis dP. antoados sejam conclusos áquellc. . 

VI Reunido o Cone;elho Militar, cepois di- OUVldas as 
testemunhas indicadas e outras quaesquer que julgar nece~
sario inquirir e feitas todas as dfügencias ª· bem ~a. eluc1-
dac:ão do assuropto, decidirá pela procedencia ou improce-
dencia das allegações do requerente. . _ . 

VII Em .semiida serão os auLos enviados ao m1mstro, 
afim d~ ·determin~r as providencias de qireito, de accõrdo c?m 
decisão, que será publicada em boletim ou ordem do dia. 
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Art. 36{). Aos autos do, 1- ·o . -. . - · . . 
uma individual da ·t·l , · ::; H ces::;os cummaes sc1·a Junta e I _o~cop1ca dos réos . 
.,,. Art. 3ôi · A :p~hc1_a civil ou militarizada é obri ada a 
r:.restar todo u. au:s:1ho, _ inclusiYe o da força ás dili'•enc1as le 
;gmacst que .~:-t tiverem de levar a effeito fÓra dÜ';' ~stabeleci -eu os tnhI ares. .. - -

Ari. 362 · Os tabelliães e escrivães cm 0 -e1·at ~àu obd
gados, sob pena de responsabilic!~de, a acceíta~· a pericía no~ 
exames ~~ documentos que se fizerem necessarios nos pro~ 
cessas militares. 

Art. 363. ~.s mulia.s comminadas nesta lei .poderão ~ct· 
Cl?brad~ executivamente, sendo recoibidas ao The~ouro Na-
cional. ~ • 
. . ;\rt._ 33-L Para ~s efí'eitos judiciaes, ficam -riertencom.Jo 
a JUr1sd1cç_a9 da 7• c1rcumscripção militar o Sanatorio NaYa! 
<ie Nova f riburgo e ~ Escola Naval na enseada Baptista <las 
Neves, ou os ~stab~lec1m-e~tos navaes que, porven~u:ra, occupa
rem os i·eferzdoo 1mmove1s. 

Art. 365. A habilitação judicial para a perceção do mon
tepio e meio-soldo ficará a ca:rgo dos auditores dos :i.iais 
nn.~ig~s na 7ª circumscripf}ão, respeitadas as ju:risdicçõcs re-
spectivas. _ 

Arl. 36ti. ~o ca~o de "iragar-se auditoria de primeira en
trauci':!:,_ e mais -de um auditor, dentro de 30 dias, após a de
ciaraçao de aberta a vaga t·equerer remocão para a circum
:seripção judicial unde ella :;e houver dado, terá. prc·ferencia 
succ:essiYamr.nle o que for mais antigo e o qu.c tiver maior 
tempo de serviço publico. 

A:rt. 367. ::lendo os m!ni:;Lros c:ivi:; e os auditoz·et> maA"i~
trados Jedcraci;, sua aposentadoria serii l'egulada pelas leis 
que regulam ou venham a r·esuhu· a aposentadoria destes. 

Arl. 3ô8. 0fl minütros militares que tiverem mais ue 
cinco anuos de excrciciC> no cargo, serão aposentados, no caso 
de invalldez, segundo a:; leis que regerem a aposentadoria dos 
(~ivb, conlando-'-c-lhc-s para es(,;c c-rt'cito todo o tempo de .scr
vi~o mililar. 

• Art .. :iirn. Qnandv aciJ!ll-et.a~r que o ~ccrct.ario do Lribunal 
seja offfoial uo Ex~rdf.o ou da At·ma<la, ~cus vendmi:nlos se
rãó os militares, quarnfo e~lcti forem iguaes ou super1orus aos 
est.abclccirJos na Labella anncxa. e os desta, quando aquclles 
vcucimcnlo~ fon~m iufrriorc::; ao~ <JUf~ nclla :;e acham cst.a-
bclf!Cidas. · . . d t · 

~ 1." Si o militai'. uo exct·c1c10 ao cargo e eccre a.rio, 
for àteauçadu pela. i·cfot'lntL e.ornpulsOL'i?-~. lct~. ~lém d?s ven-; 
cimentos nue anti~:;: rccl'bio., uma g-mt1i1caçao igual a que e 
eonccdiàu. ao:õ officiae:; rcl'ormados quando chama.dos a, SCL'-

vic.o. · cl • ~-
• § ~." Em. caso ~J•; licEnça, o ~ecrçl?-rro pc_r era ~nt.Hl Cl)r-

rcspondent.c a gra.t1flcacan ~e exr:r·c1ct0 do seu car.,o, a qual 
.será vencida pelo seu subsLituto le~al. ~ . 

Art. 370. o presidente <lo tr1~~nal nao terá ~ol.~ nos 
juJgamcnt~s. o cm;patc importa. tlcc1&a-o favoravel ao roo., 
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~\_l't. 371. Os. mi1:1istros dvis U.o Supremo Tribunal l\lilil.ar 
devcr~o dar aud~encias. por esl·;:i.la semanal; essas audienclas 
poderao ser realizadas no:- mesmos dias de ·sessão e depois 
cesta, devenuo estar presentes 1J secretario e -0 :Porteiro do 
Tribunal na qualidade de official cte justiça. 

Art. ?i2. _O :i.:>r9curador geral ~erá um secretario que será 
u~ .d';!S íunc.c1onanos da Secretaria do Tribunal, á sua re
q111s1 i;ac. 

:\!rt. 373. Os Ministros do 8upremo Tribunal inclusive o 
prncuradcr. geral, terã.:_o direito a sessenta. dias de férias -por 
anno. sem mterrumpcao, porém,, da administração da justica · 
c·s auditores terão ql;larenta e cin0.o dias, os promotores se.: 
eretario d-0 Tribunal e eserivães terão trinta dias nas mes
mas condicões. O Sup.rem-0 Tribunal organizará' para esse 
ei'feito a tabella. necessaria. · · 

Art. 37:L As licenças serão dadas pol' molcstia compro
vada ou por qualquer outro motivo justo e attendivel. 

Art. 375. O presidenl!e e demais membros do Supremo 
Tribunal l\iililar, serão licenciados de accôrdo · com o Regi
mento Interno respectivo, -salvo o wocurador geral, cuja li
cença será coTuCedida pelo Presidente da Republic-a . 

.Art. 37 6. São r,ompetentes para ~oncedier licenca: 
a) o Presidente do Supremo Tribunal :Militar aos fun

ccionario~ de sua secrntaria, aos auditores e seus suhsUitutos; 
b) o :procurador geral, aos membros do Ministerio Pu-' 

blioo: 
e) 05 auditores. aos e.:crivães e demais SEH'Ventuarios junto 

a caC.a auditoria. 
A.rt. 317. O tempo de serviço militar será computado 

pa.rn. todos os effeitos para a aposenladoria, oomtanto que o 
respectivo fune1Jionario tenba cinco annos de serviço no cargo. 

Art. 378. São feriad'os -0s <lias assim considerados em 
lei e os domin,gos. 

Art. 379. -As penalidades estabelecidas neste Codigo para 
.ju:izcs e 5erv~ntuarios da .justiça serão transcriptos nos respe
ctivos assent'amentos. 

Art. 380. Todas as nomeações da competencia do Pre
siMnte da Republica, p:1ra os cargos da justiça militar, serão 
referendadas simultanea:nente pelos Ministros da Guerra e da 
;\farinha. 

Art. 3S1. O Governo fornecerá passes gratuitos aos of
ficiaes de justi~a para. o desempenho de suas funr.çõ_e~ tanto 
nas via'> de communicacão terrestres como nas mar1txmas. 

Art. 382 .. Ficam revogados os arts. 5º §~ ·1. e 5º, e 6º do 
decre.to n. 1.49, de 18 de julho de iB93. 

Art. 383. O serviço da justiça militar. na sua parte ad~ 
minh~trativa, ficará a c;argo do Ministrerio da Guerra, observa-
das as disposições deste Codigo. . 

Art. 384. Os casos omissos serão resolvidos de accôrdQ 
~om o estabelecido .n-0 Direito commum, 
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. .Ar_L. 38~. A fórma do processo esl.abelecida por esie Co-
1hr;o . so sex~<l adop.tada 60 dias iiepoís de sna. publicação no 
LJ.tai·io Of(ícial da União. 

Art. 386. Revogam-se as Li is posições cm contrario. 

DlSPOSlÇÕEi;; 'fl\ANSITORIAS 

Art. Lº Aos actuaes ministros. auditores auxiliares de 
auditoi- e mai~ s~rventuarios da justir,!a militá1· são garanti
d_os Lodos os dll'e1tos, va~ta.gens,. graduações mili tares e regu-
11 as assei;-ut'adas pela:; leis ant01·1ores. 

Art. 2.º Os i10,·os cargos de ministros civis do Supremo 
Tribunal Militar serão providos por livre nomeação do Go
ycrno dentl'e os actuaes auditorei; de Gucl'ra e de Marinha. 
· .Ad. 3;• Ficam cm. dis.Ponibilidadc os ministl'os militares 
do Supremo Tribunal. os auditores c auxiliares 'de auditor q\ie 
não forem aproveitadus nos quadrns fixados neste Godigo, ou 
qtH'. em \"irt.utle ·ueslc?, ti verem sefü curg:u::: ::uppresso::; . 

• \.rL. -*·" Serão de prefcrcncia postos cm dísponii.Jilidade. 
m1 reorganização da jL1stiça militar cm geral, reali:tada em 
cumprimento a este l:odigo, os juizes milita1:es do Supremo 
Tribunal Milital' e os auditores t.lc Guerra e .:\Iariuha da Capi
tal Federal que v rcquer:crem dentro do prazo de quinze dias, 
a contar da publicação do 1·cferido Codígo. 

§ i." No caso de serem os r cq11cl'imentos dos juízes mili
tares e auditores cm maiot· numm·o do que o necessario para 
reali~ar a r corg-:mizaç5.o da jusLic;a militar, o Governo esco
ll1erá, denltc os requerentes, quaes os qne deverão ficar em 
disponibilidade. 

§ 2.• Os anditot·c~ que fo1·cm postos cm disponibilidade 
cm virtude de requerimento, não corn.:orrl!rão ás ·vagas de mi
nisl..ros do Supremo Tribunal )lililar. 

Al't . r.í.• Os ministros militares. os a.tlditores e auxiliares 
postos cm disponibHidadc, scl'iio apro•·dtados nas primeiras 
vagas que de seus cargos occorrct'ero. 

Art. ô.u O tempo de sel·viço prestado como auxiliar de 
auditor :;et·á couta<lc1 sómente para os effcitos da aposenta
doria. 

Art. 7.º Fica extiucto o cargo çle auditor geral de Ma-
i·inha. 1 ,~ 

Art. S. º O escrivão. o nfi'icial de justiça e o servente 
da ~uditol'ia Geral da l\ta.rinhil. serão aproveitados em cargos 
equivalentes orcados por cstr~ Codigo 

~\rt. 9.º A ultima cscal~t dt; offieiaes organjza_da. nn_ ~órma. 
d(\ art.. 3011. do Resulamrnto P:rocei!sual _ ~r1mrnal . !l:l: il.Har, 
r-: r.rvirá d~ li ~la para o sor lcio 0os Conselhos de .Justiça, em-
111ianto nãu fôr cumprido 0 d1~posto no arL 2ft deste 8 0-

dig-o. . d'~ d " t e· se A.rt. iü A primeira vaga de au 1~or e ., .. en ran ia -
rá preenchjda por antiguidade. . 
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.Art. 11. O ?overno poderá dc5ignar os auxiliares de 
auditor, que o qu1zerem, para, emquanto não forem incluídos 
no quadro dos auditores, exercerem as funções de promo
tor, com a gratificação addicional de 1 :200$ annuaes. 

Art. 12. Emquanto uma lei não ceterminar competen
cia de outro juizo ou Tribunal para processar e .julgar as 
causas oriundas da: Brigada Policial do Districto Federal e 
recm·sos do alistamento militar, o Supremo Tribunal Militar 
continuará a conhecer dos mesmos e a julgal-os na fórma 
da legisla1;ão actualmente em vigor. 

Art. 13. O Supremo Tribunal .Militar reorganizani a 8ua 
~ecretaria. com os cargos e venc-imentos que entender nece!!
rnrios, ad refererulum do C~ng\-esso Nacional. t 

Art. H. O Su-prem9 Tribunal Miltar, logo após a promul
gação dc.st.e codigo .. organizará a lista de antiguidade dos auai
tores. 

-· 
T.U!BLLA GERAL UE V.ENCI!\!ENT<•S 

Primei!.'a instancia 

Auditor de P cntrancia ... . 
Auditor de ~2· cntrancia ... . 
Ajuda de Cl 1Sl.o aos audi-

tores c- prolllotores até 
Dhrias: 

Auditores, juízes militares 
. e prom0tores ........ . 

Escrivães... . . .....•.. 
Of.ficiaes ,jp justica ... · .. 
Promotor r~c 1 • entrancia. 

· J1romotor C:e 2• ent.rancia. 
Escrivão tl i.; • i • en trancia. 
Escrivão d< ~· cntrancia. 
Official de justiça de P 

entran.:ia . . ....... . 
Orricial d( justiça de 2• 

entraneia ......... . 
:.-~ d,·ogai;lo _.~ª 7" circum

scr1p~;10 ........••.. 
Advoga<J.cs nas demais cir-

cumscripçl1es ....... . 
Ministros ri vis ........•••. 

Min!:<tros militares: 
\1'cncímentc-s militares e 

mais o quando baste 
P,ara perfazer. . .•••... 

Ord. GraL. 

10:000$ 5:0C'V$ 
14:000$ 7:000$ 

15$· 
8$· 
5S· 

!i:&OOS 
0;i00$ 
3:2:(}0~ 
:í :000$ 

1:2008 

l :600$ 

3:200$ 

2:400$ 
19:500$ 

2:4(:0$ 
3:200$ 
i:G\lOS 
2:000$ 

~ºº" 
1 :6(!0~ 

1:200$ 
9:730$ 

Por anno 
15:000$000 
21:000$000 

.1 :000*ººº 

?:200$000 
~}: 600!SOOO 
4~800$000 
6:000$000 

1 :800$000 

2 : 400$0<J•O 

•l :800'$000 

3:600$00{) 
29:250$000 

2.9:250$001} 
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I're.sidente d o LríLunal. 
(além dos ~eus ven-. 

cimentos) . . . . .. 
P1~9curador geral (alér..1 do::. 

·dos seus vencimentos) 
Secretario do tribunal , . . . 
Si ·o secretario não fôr mi

litar: 
Vencimento2 militare~ e 

mais n quando ba8t~ 
par~. pei:-fazer .. · ...... . 

.; :80080(!(1 

1:.: :i}OOl!i 
:):60U$0UO 

t5:ooo:~ ·1.8:ooo:r-ooo 

18:000$000 

a.) O s.nd.!tor :,ubstilut.o. quando em. et:~rcicio. € o ;,ro
motor interino, per ceberão uma gratificaç~·l igual á do au
ditor ou promoto1' da sua cireumscripção; a mesm<1. rE\gra ~f':rã 
dner.vack. r>om relação ao '.luditor e promol ... i ' ad .'!O:'. dun.:nt$ 
o e~ercicio dos mesmos. 

b) O~ membros d1J C0ns·~lh 0 Superior -:1-e Gut>;·ra p~:ce
berão. os Hncimenlos de !l1inistro do :2.uprr-·,no Tr:lunn.l ': de 
procurador r:er;i L respcctiYamen le. com o :i~cresr.: ·!20 pro;,or
cional cn:e :i lei e.:;lubulecer, c1 na mesma .:!Specic de nwed.:i. 
que para ('.ó officiacs elll carnpanhtt. Dessr, ultüi:u i;antagem 
tambem g(1~arão os auc1itol'e~. promotores :! serventuariP~ J~t 
jusUoa rnrntar. 

Rio d.~ Janeiro, 10 de maio d •~ 19:W. --- 'Vici:nl,, SaNtiV!L 
de Carvalh,1 ~veiva, miní:>tro do Supremo Tribm1ul .\Ii!J tal'. 
--;resi<ientc l~a commissãu. - Samuel .111~1tsl•o r;·~ mi~·i:.fra, 
êoronel dt~ •!ngenhat'itt. rep1·esentante do Ex(;;rcilo -- Gn.':'cia 
Dias cJc .11,ila. Pi,·es. auditoJ' <le guerra. ·- Galdiw.J Pimmtel 
Duarw. e< pEão-tenente e bacharel em d ire; to. "upr·esentante 
da Armad<' . - il!al'io ;1.gaus lo Cardoso de Castre. auditor da 
Marinha. 

Do mesmo minislei·io. d~ 7 do conente. enviando as se~ 
é,"t1intes 

i!'>FDl\~fAÇÕES 

Sr. 1 ~ Secretario dn Can1ar;i. dos Dcpulado~ - Emitti ndry 
· parccN' :rnb1·e o projecto n. :{87, de 1020. ~essa :Camara, que 

proroga alé 3-1 de dezemh1:n i:r . ~ l92!· · o ultimo. concurso para 
phar!macei~Ucos do Exercllo, e CUJO av-.;ilso acompanho1:1. o 
vosso of-ficio n. -169 de 5 de novembro findo, cabe-me dizer 
t~ll.O nfio ha iJ1c1)nYcn icn l t: na I".lt'Ot'Ggação Je qni.: se lrnl.::i. 

:::\aude e fra lernidade. Ca!c•acnis. - ·A quem foz a t'I:'-

quisição. 
Vol. XI!Il 
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Do )íinisterio tlos t-;"egocio& da :Mürintlu, dl\ 8 do corrente, 
remetlendo a. seguinte 

Srs .. membt·o!:' ;jo Cong1·es:m N:lciunal - Tenho a honru. 
de. f?Ubll'etter tí vossa ~onsidera:<;ão a inclusa. exposic,:ão do 
nnmstro de Estado dos Negocio" da ?llarinha sobre a neéessi
dade de St'1· auLorizado o Podee ExeL:utivo a abrir ao mesmu 
rninislerio o eredit o de mil sct.eci:ntos ,. sessenta e t.res conto;; 
novecentos e cincoenta mil réis ll.763:950$000), afim <iP 
attendcr ao adeantamento de lres mP.t:es cc soldo a que teem 
direito os officiaes da Armada, visto lo1~ ~ido 1\ltcr::i.do o plano 
rle seus uniformes, pol' decreto 11. f .i. '!80, de 2u dP maio do 
corrente anno, adeantn.mento que tr!m •k :::rr indemnizado 
dentro ce quínzi: mezes, con~n ·~ de lei. 

Rio de Janeiru; 1 de dezemb1·0 de lD2Ü. n~J" da Lndepeu
d:encia e 32º da Republica. - E1Jita.civ Pe:;sJn. 

Exposição 

Exmo. Sr. Presidl'llll' <la Repul>lieit Í'01' havel' si<lo 
:llterado o plano de u11ifol'mc:~ da Ar·macla .• ~onforn1e u ~ec~eto 
,n. 1'1.180. de 2G deo maio do corrente annu. os officiaes das di
'\~ersas clast<e~ tec·m tlirC'ito ari adianlarni:nt•) da, in,portancia 
corrcspon·d entr a lres rnezrs <lc ~oldn l'l'"Pcctivo. nos termo~ 
tio art. :51 <.la lei n. L .í73, <fo fl d1~ janr~irn d•\ 1906. 

Montando. poi·íim, ú importam: ia d•~ mil ;01~f.ee811to,.; e i;e~
senta e t.res conf.o" 110\'~1~enlos ,. 1·.inr.:ncnta mil r0i,; ,'.r1Sl:-; 
1. 763 :9508000 l o Lota! flc ta•·~ ade:rn!.:unentuf:. que. aliiil'i. não 
constitue1r un1a. despcza propriamente elita. · qwis . q\.w f:ãô 
feitos mediantr> indcmni:rnc~ão :i F"azr.wla ~winnal d1?n Lt'c.1 dH 
quinze mezes. o n5.11 r.ompÓrtanclo a~ Y1.~rha5; d1) ac>llial ort:ôl
menlo deste mínistcrio ~cmr!hnnl1~ dr.sprzn. tenho a honra c·r. 
rogar a V. E..\:. si- di~n" ck ::;ol icíla1· do 1".nn;:t·••:;:-:n T\ucionil l 
a nc~essaria autori;:açüo nru·a a al)('rtm·n tt "~' •\ rnini;oL<'ri .. d1.: 
um. credito na supracitado. impot·f.aucia. 

Rio de Janeiro. :10 d0 novBmb1'l' de t!)20.-Juar1u.fo1 ~·'1:0c·-
1"efra Chaves. - A. Commissão. dP. Fi!1,rnço.:-;. 

São successivamentc lídos· e fiuam ;;obt·•: :.t mc~a. nb! ul·· 
terior de liberação, dous projcdos, 1!0" Sr~. V'erissim1.1 d1~ 
:.'\fello e Gumercindo Ribas. 

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

O Sr. Fau~to Ferraz - Sr. Presidente.. por deveres do 
mandato. em ·serviço de interesse. publico, tive opporJunidack 
de ~itar o 'rhcsouiro Nacion:i1 e, eo.tão, Be me depai·ou, na 
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Diree.toria . . da. De·speza, tli_rigida pelo ~l'. Dr. Regulo· Val
~etaro, al:ai;, i:eloso e muito ·~om~eLent.e, .ª faL!.a de empr(.)
~ados en,· _numero corre;:pondent~ a enormid ade. dos pl'Oces~o:-1 
_que transitam por aque!la l'epar ti1,1ão. 
. Colhi rl<i0do;; 1~ infol'llli.tvi'ils, impL'essionandu pelo que vi, 
pl'omclteudü il num mesmo concorrer, com a minha palavra 
nesta. Gasi. para. ver si ali;o .~e f3.l}a no sentido de de3afo
gar-sc a DiJ·edoria d•~ De::pez;i. do accumulo de· pl'ocessos prura 
tão di:uünutc• numero de funccionarios. Como, portan to, em 
wcrorro, do bom nome de ielosos fun ccionarios e da. admi
nistt·ação pl.ibhca do paiz . 

Na ·1" IJagadoria, a 15 u1rnos, cun·iam ~eu! mil proc~:;sos 
poii· m ez; a cinco armos, H mil e , ;J<.:tualmenle, pagam-se 18 
mil e i'stu, ariena.:;, com 10 empre&aclos. desd~ 15 anoo::; pa:;
sadosl Come rect·iminar es::a r epart.ição?l 

Con::;equencias desastrosa:;: funccionario:; , diverso:;, mor
Los; e outros inutilizados pela. tuberculose e outras enl'eil'mi
cfades proprias do exgottamento de energia'S. 

· Qualquer banco, Sr. Presidente, para metade de:>se ;;er
vi1.~o, t~m o úobro de i'uocciouarios, inclusive o Banco do Bxa
ii i1, que poderia ;.;er cilado par a t.errr.:o de comparação . 

O F rolocollo da Despeza que recebe avisos <le todos o::> 
J.\iinistcl'ios, ofücios de todos o·s Estados , de todas as repaL'
tições rla Capital da Republica e requC1rimentos dos interessa
dos, L.em a.penas quatro empregado:;, porque lhe foram dados 
mais 1.lous ha quinze dia's . 

.Anl.!gamente e:;se proh:>collo funuc.ionava com H cmp1·e
gado>:, q ue, rr·.esmo as::;im, não davam o servir,o cm dia, tal o 
nume!.'o de papei:; em movimento. 

Cümo, pois, póde andar hoje. e~se serviço ·! Mal, muiLu 
:mal, p·~súmarnenl~. para os intere;;se·s da Nac;ão e do bom 
nome da achninistracão pnblíc:a do Brasil! 

T al departamento poderá. funccionar com dous cmprc
.i;ados para :receber, examinaJ: e p1·otuc:ollul' de 20 a 30 mil 
i)roc0sso:S por mcz ·! 

E ' o cumul0 da 1~\'. ir;cw:ia ela:=: l'or~.as ·e aLLcnçãc ll1~ dous 
lwruen's para tanto trab~lhol . . 

A ~ecretariu que tinlm ·!!) empregado:;,. c~Lu. l10.1e com 18 
o o rcsu!tado é ter toda ~ua corrc~pond1mc1a em af>l'~S~ . . 
· Não é possível ~ '~ at,t1:ibuil· u culpa â pouca chllgetu:1a 
l:esse~ iunccionarío:.r. 

De quem. pois, é <t wlpu. '! 
A 2' o 3• Sub-Dir ectoria·s. durnnw mais de sei~ mezes. 

f uuccionavani (cada uma), apenas com 1.i·r!s cn.-pregados, 
quando o seu :;ervico exige, ao menos, 20 1\ rnccionrurios para 
aittender aos processos e pôr tudo em ordem . 

Observei com os meus olhos a desorderr; que an~a pelas 
mesas daqu.ellas dependencias do Thesouro, aliás J!lmtas va
::;ia..s de funccionar ios, sem quem í'~çn. o ~erv1ço ,qu~ s~ 
acc:µmula dia a dia, na. confusão de papeis e roil reclamaçoes. 
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A..'"ITNAES DA CA..:"f ARA 

As partes, al>solutamenle, não podem sen: :ittendi.c1a.s, por·· 
que não tem quem a:-; áttenda. 

Gomo é natural em tai- ·situ<i~ão, e::;tabt!le~es::;em aLt-ritos 
e a balburdia, a confusão de Babel; . ~urgem exp-licações as 
reclamações violentas de algumas partes estouram caocádas 
de irem e virem ~o ~~esouro. Os -poucos empregados, ora. 
abandonam o se:rv1ço Jª canl}ados para aitender os mais exi- · 
gent.es, e quando voltam a aquelle iniciado, não tem mais de 
memoria -0 que estavam fazendo. . 

Tempo e energias perdidas e máo humor, por cima de 
~.udo, para dar á no~a administração publica um cunho de 
selvageria; por~uc, Sr. P1·esideule, _não ha homerr..-, por mai::; 
bem educado, qut:: atO!l'mento.do, e increpado de preguiça, de 
r~la.'Camento em seus C:everes; inju·stamente; não fique net
voso, tanto mais llll~. além Jas j u:;tas z:ecla:.r,ações das par
tes, de.5Ccm mivcrlencias cio director, e do Gabinete do S1·. 
:Ministro da Fazi::nda, a vi·;;;Ln de ta~s r1!c\amac.ões e att.dfo:). 

Quasi que ·~e · póde dizer crnc o tempo ü qua:>i todo gasto 
ne:>se },'ll'Ocbsc <ie i·cc-lamações e explicações, de d~sculpas 1~ 
reliri minacões. 

As partes, cançada::; <le c;;;ptlrar, ·po:r sua vez, ·vão ao di-· 
tec.tor, e ao gabinete do Sr. Ministro, ~ o tempo que o func.:
cionario gasta em explicações e desculpas, i·edunda evidente
mente em prcjuizo do serv iço e da boa ot·dem e disciplina 
do Thesouro Nacion.ai. 

Trago, em mão, ·um officio do ::ir . Jircctu1· da. Despeza, 
µublicado n' .4. Noite de 23 de julho do corrente anno, cuja. 
teôr jusLifica exactamente a minha narraliva. ,fa faHa de 
pessoal .para o enorme serv]co affecto á sua. reparticão. 
Vêde bem como se expoz a situação. Peco venia i>ara lel-o : 

((p,\LTA l)J:; PESSOAL NO THESotmo - U~1A ~'{lI\UClOS:\ '&XPIJ
SIÇ.:\O DO Sll. HW\; ).() V;\l.OF.'r.\!w 

O Sr. dircct.ol' da Dcspl!za Publica dirigiu :w Sr. Mi~ 
nistro <la Fazenda o seguínte officio: 

-tDiariamente recebo no meu gabinete altas pulentos do 
Exer cito e <la Armada, diplomatas, membro~ do .eorpo judi
ciario, legislat ivo e adminislrativo, além de mu1:.as outras 
pessoas. inclusive grande numero de· senhoras de alta distin
cção, que, cansados de esperar o 1·csultado <:los seu;S processos 
e que .iá por outras ·pessoas mandaram procurar, sem resul
tado algum, v~em, pessoalmeulc, pedir providcnc:w.s _sobre a 
demora desses prooessos, que, cru geral, intere::;sam as sua~ 
·:familias ou aos proprios reclamantes. . 

-Ouço-os, como :me cumpre, com a.· maior solicitude e at-· 
tenção, e, acanhado, peQo-lhes des~ulI?a:S pela. fa1b em que 
estamos incorrendo e Que sou o pr1me1ro <! i·cconhecer e ex
plicando-lhes o moLivo <le laes demoras, de que não sou abso-
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Jnlnnwnr..-. 1·r•,q:.on."-:rw'1. i;o:·quf; 11:1(]:1 Pü~St• f::i7,,•r. ·r,..,go-lf1N< 
11 1rn f 1'nh:irn \)0.C 11)l1~i:i . Jir:1Jmci.f rn(lo rn·1.-\·ii.lr•i1ciar pani. Nl! 
breve, sanar todas .as il'l'egnlaridadcs. 

~ão fü~co::-ridof'. tres mezes, depois da retirada dos em
rm~gado.s acld1?os a !!si.a dircc(.oria e cadft vez mnü; se avo
!uma o cxpedicnt.-- r> :i ~ f1Urdxa:> tornam- r;(;' rnu.is amiudadas e 
.1usf.as. 

Do $"abinete !;fr. V. F:x . rncebo, diariamente, ordem; nara 
prestar mformaooes sobre cartas e pedidos que 1he são· rli
ri~id_os, sempre com :t rPc:ommend.:u::ão de fM:el-o com úr-
;::;~ncia. . , 

E m regra, esses l)Cdido-s .i:í são a r cprodncçi!o <J ,, fl11f.ro'I 
ff lle me haviam sido feitos. · 

l\fando v~rifcnr o anr!Rmento (lo,; processos e ::is n•Siiof\ La:\ 
riuc recebo sao sempr e a.:; mesmas, isto é. que os i)apei1' rsl.ü.o 
nas n:esus numeras tnl ou qu:i.l , que não tr.em '' mprcg-;irlos 
para informal-o$. · 

Chamn os .~ub-dirccforr:: ao meu gabinete, pcco-lhf~s qu~ 
1wovidenciem pora. que <J:: allOO:idos papeis tenham anda
mento. ma!>. quando uns 1.iPr(encrnfo$ ~s mesas va,ra>: f' q1w 
$::Í.O i'ecl:imadn.o: obtef:\m inforrnnr:iio. muito~ outros· d;i mesa 
do emprega.do rin·~ foi clr~sír:mnrlo para informal-o~. ficam pa
ralysados em nre.i uíz.o rln servir; o puhlfoo e elo l1orn nome ao 
Th~~ouro Nacional. 

Para o scrvieo <lo prof.ocollo. onde transif.;un, mensal
mente, vinte mil procc.>ssos, tenho actualmente urn s6 empre
gado. quando antes dispunha dP- tre$c. q ue com .:iifficn!dade 
1.rn7.iam o co:\-pedicnte em dia. 

Pat'a a !'-e~nnda f:' a tercl'\ira su·b-di.rector\a:;. dispondo 
rtpen:is dn ;:a~is funccionariN: em cada uma, entr<-tanf.o, !"ão 
nnces:::ario::. em yisl.a ~fa divisão rlo trabalho pQr mesa~ n11-
mr.r:idai::. 20 <'mpregadns para cada sub-directol'i;1. 

A S('Cretaria rstá Uin desfalcada que, só -com !:;Tandc !':a
crificio e trabalh3ndo-sc fórn de horas do expediente. 
p6de-se dar r on ta da rn"lnrlf:' rlo::: lrabalhos. ficando assim a 
outra parle em atrazo. 

Não A meu desf' io. nem vantagem algum;1 <lahi me 
adveem. estar constanf.ementr, pedindo a atten~o de V . Ex. 
nara a situação em 'que !': í! acha a Directoria da Despeza P u
blica e si o far;o é porqu e?. bl)m conlra a minha •t11ntade. socr 
;t isso forcado, f l"mlo p0t' fim s6mrrntl'.l resalvar a minha rr
sponsabi1 inar1P. e ']'Jrocm·ai' hflm desempenhar ris liiwere~ no 
meu car:ro. PYitando as!: i m. q\Je. mais tarde. qua~c!o ;1~ f1tJt.as 
se accr-ntua1·em e não hoHVl'.!l ' mni$ remer:lio, S~.Ja. eu o cul
pado por. não . ter pcdid0 i1rovidencias m~cessarias em tempo 
opportuno. . 

Pelo quadro Junto. rrur. .Í '.i _:Por varias vezes :enho ap~e
~entado. poderá V. Ex. ,·er1f1car a fall,a de funccionar10! 
para o ·serviço desta dir ectoria . Saudaç.ões."' 
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!Oi§. A..liNAES DA CAMAAA 

O co:reio da fl!a~hã em um topico, rol> o titulo e subtí
tulo -:- ~as repart1çoes da Fazenda - Quaes são os togares 
supp:1m1dos desce 1915 ~ cujo numero contem 182, diz o 
seguinte que passo a ler: 

«NAS REPARTIÇÕES DE FAZENDA - QUAES s.~o os LOGARES SUPPRC
MIDOS DESDE 1915 

São esses. os logares supprimid~ pelo Governo, de 1915 
atê ~sta data. no Thesouro Nacional, Delegacias Fiscaes e Al
fandegas: 

Thesouro Nacional - Oito primeiro;; eseripturarios: treg 
terceiros e um quarto. 

Deleguei~ Fiscaes -:No Amazonas. um terceir(} escri
pLurario ; no Espírito Santo, um primefro escripturario · ~m 
13. Paulo, um primeiro :e. um seg:undo ~script.urario:' ·em 
l\fatto Grosso, um terceiro escripturario. 

Alfandegas - ne~ta Capita1, quatro conferente;;.; seis se
gundos e cous terceiros cscripturarios: em Maná os. ires con
ferentes; dous ;;egundos escripturario3 e quarenta segundos 
offic.iaes aduaneiro$: no Pará, um segundo, <lot)~ terreiros e 
dous quartos P!Scriptmarios: no !\I:n-:1.nhão, um ronferenie r• 
do~ segundos officiaes aduaneiros: em Fortalez::i. ()ous segun
dos officiaes aduaneiros; n::i. P:irnhyba. um primeiro P:>c'ri
pturario e dous segundos offic iac;:. actuanr.i t'Oi!: rrn Rf'dfe. r..ous 
ronferen ftõs, clons seg:undo::, dous f.r.1·ceiros r dons qnarto:: c<;
rriptur:i.rios 1~ c'inco s·c~undos offir.iaes aduanei ro:-:: : "m !\f:i.
ccíó. um quarto cscripLnrario: rm 1\r:waj(1. dou s !"r.g·undos Of
'fícfacf.l ailuanriros: na Bri.hia. rlous eonfrrenles. dous quarlos 
cscripfurario~ n r inco !•c~mndM oHir.iar s. n.ílnnn~il'os: cm Yi
<:1.oria. cinco sr>i:rundos offirinrs nr~uanci ro .~; rrn San Los. dr.z<'.'
setr segundos nfficin<'s ndun.nr.i l'M: Cm .Pnranng-ná. ll ll1 pri
meiro í's1·1'i11tnr:n•i0 í ' Ir<';< :::"gunclo.:: offir ia!.'" aduonf'iros : l'!rn 
.Florin.nopolis. um primC'iro <'8Ctiptnrnrio " um i'f'J!tln<lo offi
dal :iclu3.nriro: <>m .R. Francisco. um primcir0 esePi p: mnriü 
l'l tres sl'!:;:undós offir i:t<'S nduaneiros: r.m Pnrlo Al•'gl'e, um 
conferf:ntfl: rm Urui?uayana, .:lr.zoito sri::-umln;:; offi('í~e:-;. ;Hlun
nniros : P.m Corumbá. um :-:<'irunrln r!"rr'ipt.ura1·io •' rlo' i'niln s<'
g-nndos ofriciaes aduaneiros.> 

Segundo me consta, P.m ·l 8:i0', ha.. porf.anto:. qua!'\i um f'.1'
(\Ulo, 'o numC>ro df'. funcr innnrio-s íln Thr.souro :\'acional <'l':t 
o m<.'smo de ho.ie. . . . 

~fa:: nuQuel1e tempo n serviço CTU<' :::~ fa:r.1a f1i::ay-~1 r.~1to: 
hoje, porém. dada::: _ as mil forma!ldades mi. burocr~c1a." na
turaes exigenein~ elo Tribunal de Contas... Cls .Papeis: ~ao r~
vistos e. diante das menores irregularidades. retrocedem, au
i;mentando-sc o· trabalho para qunsi qu<' o mesmo 11 nmero 
de funccionar-ios de 185()! . 

1 
_ 

Na mesa incumbida do pr'ocesso das Preca.;or1as. e cu.~ La;: 
de sentença e outras eu vi gavetas pejadas de pape1s, arma-
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~in;; replcl.o.~ d<' auto~ on c:irt'.i.s ;ixecutorias, para1Y3aoos. 
t abertos <le pó . do tei:npo, emquanto os juros .ctn. ID()ra vã.o sé 
accum.ufando dia a <lia._ annn a _'.lnno, r: a i.\rtf'.::ío qur preci,;a 
dar a c::id:i. _um D que 1~ ;::en i: na0 deve ne~ar .íusf.iç~ a niri
guem. - nuo_ póde c~mp:ii· essa obrigaçã(l. não cump1·e C1 
prece1t.o max1mo da JUshi;:a, isto é. pag:il' n;: cu~f:.u: dP. · sen
t~n9a àt; S?US mngistrado.s .~ s:,!ftsfazBr, clrntro r.:.i 1B1. n~ 0~~~'-
1' 1c10~ fmc1:is que nunca mais ::;/\ findarão. 

Fali? as~im ~ assim posso fa!lar s~m 0lüro int~r:~s3~. 
pora.ne .J~mais ad,•ogn(•i contra. a. Fa7.enda ~acional. r,u,jo 
credito p1ocuro amparar desta l.r1buna, ~umprmdo. eom P•'-
1.ar. o devrr dt- expor aos olho$ da Camara a t.riS!.i' ~ituac-ão 
da marcha dos negocios <lo ~'linist>irio •fa. Fa:>:1mda. na P3.rfo 
f!llfl obsen,ei pe.::soalmentl'.'. 

Como irão :1$ on 1·,ra~ ifirPcb1t•ü1s? Cel'f,,1rnAntP. ([Ur M.R 
mr$mas condi<;õ~s. 

Sr. Presidente, 0 Imsso paiz, grn.nde .• prospel'fl. rj('n o di
gno de fígnrnr rm.tr<, :is mnis a\·anlu.íada~ naçõl's •1o mundo. 
precisa riu. politicn. dr> f.raballH>. uma orientação >:adia, im
pressa na administraçi:ío do mcn E~t.arJo. cn.io.;c: dPpart.amen
ios puhlíco!' mni:rhnrn ~nl;1rfo;; p1~fa mft\• dr.· 11m t.invmf'h'n 
•fnt' Trnnra. 0 Bra~il. · 

O seu mnior <·Jog·io é o rm;:ament.o do Esl~clo~ a pon1u:~-
1ídadr dr seus rompromi~so;;. n. >:nlir-ifudc dr i:r<m; sccrct:l
rios. n ccrl('7.a rln ;1nrlnmrmfn rl1• ;:r'nS nn:::-ndos ~ a :>::üisfaçãn 
{fo; · rlir<~itn;; e inl,,rn.-:sr<; 1~om •J~ qnar,;; o Esl:ido ent.enrlc. 
'Ef>t.a ,: a. polifün dr rr:alizoi.:CTo '" f.rabnll1(1 f('eunrin. F.' ~~;;im 
qun a. :P..epnh!it.a ;l<'Y•'ria :i.::-i1· ,, h':'lhn.Jhar. pai':\ honra. llM.':íl 
,. d:t ;!'lnrin~a Nnr::ío n1°fL"ilr·i·1·:1 . .'Jfllílt1 1Jf!1!1; 111.Ví/f) l>r.m.·. 

O Sr. Presidem.e • . . l':'.~tá Jintb n hora dcc;t.inad:i. :io P'.\".PP

di<'nt.e. 
\':1.•' ~·· pa~sar :í ntdN\1 díl dia .. (Pa1(.~(1.) 
C:0rnp3rr•1'f'lli mni:: ,,, :-i!'!'i. ~<)117.<l C:1slr·n. 11f'nln Mi~·~n.d:i. 

J.\Trl C:i.~l1·n. Hr•1·e11\;in11 PL1::~·:1. Cttnh;·1 .\lar·l1ad<1. ,\~1·1pr11111 
J\zrw•dn. Tl11ilri~·n "" .\l:whado. l•i I',.~ H.•·lii'l \o. fh•1·n 1 nin Han' n,;o. 
\'i1•r>11t1' S.ah1wa. Tf\om:1r. ,\1:1·inl~·. 'F1·1·dl'1·i1•1 1 Rnr;::1·i;. Affnn~r1 
Bnrula. C:1•i•y:1~i•l Fint·:1va11k .. \!1"7'\:llldl'illo da [tnl'li:t. P..~tacio 
<:ni mlw:1. Prdrr• r:nrr1~::. T11 l'hHH• C~1 mpl'lln. D1'otluf n J[a \a. 
Ca~Lrr1 Rrbcllu. Ulrnli'fin11 dt: A~~i~. Jnfi11 .\l::mg-alwira, ::;f•:thra. 
Pil~in. .'\rl in r)n Lrnnr. $amp:i.in Gn1·r•~n. Nir.:HllH' :'l:a~r:i mrnl o. 
Pnnln dr• F;•onf in. ~:i llr>:.: Filhn. 2\frnfl•'~ Tavn 1·r~. Mn1•11.d1) ::=.oa-
1'1'~ • .\lnnn<•I. flcis. · Jofio <:1tima:·.1e;;. F:1rnrrp1,, rl" N'nz:u·rlh . .To~I· 
1]1,' )llor:i.';::. V!'ri~~irno dr• ~(r•llr.. ?ranri.~·r> 7\for_cnnd~;~· l\Tn.11l'!
cio d1' Lar('I'rln. rtih.~il-r.: .J1!1Hfll'<"11·a •. lnan P1•n11·Jn, :--rnnn Fi-· 
~ucil'~d(I .. rosr BÍlnifaC'in. (;nnw~ Li1na .. \ni•'I'O Bt.1\í•lho. 'Val··· 
{!nmiro dP 1\Jngalliãr~. Yaz dr• 1fr~li0, Jfl"'llo Fmnr.n. ~nlle;; ·!u
nior. Cincinntn Brnpl, _.\ fb(·l'~ 0 í:\arm1~nt0. qesnr \'. erguf"!1rn. 
Ehrv ChôYl's. Palmr.it'a Rippr:r . .Toún rlr 'Fal'lfl. Ilodr1gue~ :\l
\•e.~· Filhn. Cnr\os de Cnmpo~. Celso Bayma . .Toão Simplicio. 
'Carlos Pcnàfiel, Ser;;io ele Olive.ira ~ Octavio Rocha (60). 
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Deixam de {lomparecer os S1·s. Arllmr Collai·e:; Moreira, 
Felix Pacheco, Anníbal de Toledo, Dorval Porto, Monteiro 
de Souza, Abel Chermont,· Chermont de Miranda, José Bar
reto, João Cabral, l\Iarinho de Andrade. l\Ioreira da Roclla, 
Thomaz Cavalcanti, Ildefonso Albano, .José Augüsto. Albert!) 
l\faranhão, Simeão Leal, Ba:lthazar Pereira. Gonzaga Mara
r1hão. Antonio Vicente, Arnaldo Bastos, Austreg-esilo, Ari;;:
tarcho Lopes, Julio de Mello, NaLalicio Cam.boim, Alfredo de 
:i.Iaya, l\figuel Palmeira, Mendonça l\fartins, Rodrigues Dor:a, 
l\fanoel Nobre, Pedro Lago, Octavio }fangabeira. Lauro Vilias 
Boas, P il·e:; de Carvalho, Leoncio Galrão, Al'lindu Fragoso. 

·Alfredo Ruy. To1·quato Moreira, Ri:idrigue;; Lima. Ubaldo R:t
malhel e, Antonio .Ag-uirre. Oclavio da H.ocha l\liranda, Azu-
rém Furtado. Aristidl?R Caire; Vicenlfl Piragibe, I\ol'ival <ie 
Freitas, José Tolentino, Azevedo Sodré, Raul Fernandes, Jos~ 
Avves, José Gonçalve~ . .H~rculano Cesar. l\Iatla !llachado, S1!
eira Brum, Francisco Valladares. Antonio Carlos. Emilio .lar
t1im, Am.erico Lopes, Landuipho de i\fagalhãe.s, Odilon de An
drade, Francisco Bressane. Lamounia· Goclofredo . .Tosino à:; 
Araujo, Francisco Paoliello, Jayme Gomes. Honorato .Alves, 
Manoel Fulgencio, Pruden!C' de i\loraes-'Filho, Sampaio Yi
dal, Pedro Costa. Manoel Villaboim, Arnolpho Azevedo, Ra
mos Caiado, A.yres da Silva. Tullo Ja;.·me. Severiano l\Iarques, 
Costa Marques, Luiz Xavier. Abdon BapLigta, Pereira de Oli
veira. Evaristo Amaral. .A.um.1sto Pestana . ..\lcirr~ !\Iaya. Nn-
huco ·de Gouvêa e Flores dà Cunha ( 85) . · 

ORDE!I! DO DL\ 
O Sr. Presidente - A !ista de presença accusa o compa .. 

recimento de 125 Srs. Deputadns. 
Vae se proceder á votação das maleria!.' que !'f' ::t~ha1H 

sobre a mesa e das constantes da ordem do dia. 
Peço aos nobres Depntaclo!' qui• occupl'm a.~ suas eadei

ras. (Pausa.) 
Vão ser considerados objectn dr deliberação diverso~ 

projectos. 
São successivamente lidos e cons_íderaclos objecto de cte

liberacão os seguintes 
PROJECTOS 

N. 677 - 1920 

Manda abolir, em todos os processos da competencia da jus
tiça federal, a appellação necessaria~ ou 11:ex-offir:iO"t> 
Considerando : 
Que a appellação necessaria ou ex-officio já se não 

coaduna com o criterio que preside ás moqernas organiza
ções judiciarias; 
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. Q1.w, <:011~nan(1\ ti n~1iua1· .!0 ug;L'Pgio Jo[o Monteil'O. «Láo 
n~Lensa e; y~nsLa_nte (~ l_ll'.ÍC a ínteryen(!ão vigilante dos or~ 
gaos do Mm1ster10 Punlico nas causas em que sejam interes
sadas as pessoas, nat.uraes ou juridicas, a quem as leis. aliás 
contra o zireceito con.sliliicional da i{JMl.dade rltJ todós pe-
1·wue a lcn, costumam pi-estar protecção especial, que mal se 
c()mprcnendc a peL·manencia dn. appe!lar~ :ío n<~ cessaria~. 

Que a iniciativa dc~;,e recurso deve caber exclusivamente 
iw,:; titulares das ro1acõcs ,iurldicas ajuizadas, ou <ios seus re
r1·esentantes Iegaes: 

Que o ?líiní~tP.l;io Publico federal esti p~rfeitiimente or
;.;·anlzado o npto. porf.an1.o, para g:ir-nntir a dere~a do!'; intr.
i·essPs tillü lhe cumprr~ advogar; 

Qtw u abolír:ão da appellar;.ã.o rt:i:-of{iâo. de certo rnod1) 
conC"orrer[t vara aU.r.nnar o P.xtr:iordinario accumuln rl.- 1.rn
L1r1lllfl qne pQ~a solw(' o Bupecmo Tl'ílmnal FP.deral: 

u CongTessn .:'íucio11nl decreta: 
Arlig·o unir:0. Fica ;;balida, rm lodos os p1·ocE:s:<oo; da 

.~ompetencia d:l .Justir:a .Federal. a :ippellação nee.:';;s<1.l'ia 011 
,•.r-Of'fir.lo. l·eyogacla,; :-ti' il1sposiçõt-~ rm contrario. 

~a [a das Sf':"f;Qi">:. $l flt ~ dr.zembro de ·! 920. - Gom.1~rr:úuln 
Hihas. 

N. 678 ~ 1920 

r:(Jnr,edr: franquias postal. tele(J1'aphica e telepfwnica, nl!s li
nhas o(fir;iocs, aog m~mbros das ,vesas _das duas C_as~s do 
Conrp•esso, p1·esirfcnfes dr: -~tws 1:,Cspccti~a.~ C1Jmm.i.~soP.~ e 
dfret:!.'01'es dr: SWJ3 regpeclnxr .. ~ ·" rcrctarw .. ~ 

O C0ng-1·1·~sn f\':oir· i<'1na! rosnlve: 
Ar! .. l." ();; nwmhro~ elas '.\!e;;a.s das ,dua~. ca_sas 1fo C01.~

.~rc·~.~0 ~aeinnal, o;; p:·e:::idcnlc;; ~e sua~ Gomm1ss_ocs '-' os~ d1-
rectnres ela~ 1'1:specti.v:is Secretarias 1.erao_. em fbJecto 1e t>er
dço puhlico. frnnCJuia pn;;I :i.l " tekg-rn.ph1ca e . clephonl('.a na$ 
linbns officíaes. 

ArL 2 _• HflvOgGrn-se as disposições em contrario. 
Sala das se.ssões, s de dezembro de t 920. - Veri.çsimn 

de ?rle!lo. - A' Commis»iio do Finanças. 
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Art. ·O contador no .iuizc na. Justica Federal, terá. o 
<:~nc1mento menSl'l.l ae 2{)0$000. 

Art. O vencimento do pessoal das delegacias fiscaes 
do T-hesouro nos Estados será conforme a regra geral divi
dido em tres partes constituindo· duas - o ordemdo 'e uma 
.a gratificação pro lab01'e. 

'" Art. O funcciomrio f'ederal que contar 40 annos de 
serviço llquido poderá aposentar-se com todos os vencimen
tos, addicionaes e gratif1cat;ões extraordinarias, orov3.da a 
invalidez de accõrdo com a legislacão em vigor. · 

Art. Revogmn-se as disposicões em contrario. 

Justificdl;ão 

1) A renda. a.ctual das caixas é insufficíente ( '/, o/o}. 
para expediente, limpeza, augmento no funccionalismo de ac
cõrdo com as exig-encias do desenvolvimento natuml do tra
balho. melhora das vantagens dos seus servidores, quando :l. 
vida o e'Jtige como actualroente, etc. 

2) O contador do juho é o unico funccionario que não 
tem vencimentos pois, a. União Pfiga desde o juiz até o of-
1'icial de jnstica. 

3) Todos os funccíonarios federaes tem os seus venci
mentos divididos em tres partes. menos os das delegacias fis
caes. Se o contador da delegacia de Minas, por exemplo. 
quizer aposentllr-se com 35 anno::. de serviço. terá 6 :000$ de 
ordenado. emcn1anto o dos Correios, nas mesmas condições. 
terá quasi i 2 : 000$000. ·· · 

E a proprín foi 0rc:im1mt.:win -pnra 19-rn j:i deu em pn1·t.A 
D.~;::" pnsso r:nnc:rcJrndo. 1)Qr 1~xemplo. ao;; :;;en ·Pnt r;; e ;·nnt.i
nuo;; dous f.o'rc,:0;; elo!' Yr.neim<>nlo::. no oo;::n .,,. rernhit- ;::l)brP 
<Jn:l lrnrer d~ll~:; 11 .~nrteio ;J:i.rn o 'Exflrcito . 

Por e~"" f> ou l.ro::: mo1 h·o" 11bvi o~, ,·, p rCl.i r>c-t0 ,j,,, .,, ;.;l'r 
5 pprovado. 

Sala aas sessõe~ da Cama1·t1. S de de7.cmbro df' ·1 !-'IZG. -
;1 ll1r·crl íun D nm1 m•)r1tl. 

?\. 680 - 1920 

Art. Fica o Poder Executivo autorizado a emittit' afé 
100 . 000 : 0008 annualmente. pnrn. o ser"\'iGO dri resgat~ gr:ulnal 
<lns apolir.es da. divida publica. 

Art. O resgate será. feito pelo valor nominal, eom prc
fei-encia para as apoiices emifüdas de-pois de 1889 e por or
dem de antíguiOO.de da emissão. 

~ Serão re!;~atados rm · ult.irrHJ Io:;rar as eaueil!!!ªdas par:i 
garantir contractos e fiancas CJU!'! interessem á Umao e redu-
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zidas a <leP\lsito nas _C>'J..ixag ~conomicas f'P,dera~!' as que forem 
pertencentes a orphaos ou mterdictos. · 

Sala das sessões da namara, ~ cl~ dezembrr1 rle t92ll. __ 
A. lbertino DMLmmond. 

Justificação 

A divida nacional ~n• apolice!l. não computada~ liil tllli
mas emissões, é de : 
A~olices uniformizadas ( 5 % ) _ ... _ . _ . . 528 _ S02 : \.100${) oo 
Diversas emissões (5 % ) . . . . ..... . _ . .'>90 _ 630 :OOü$1lOf1 

(esta série será bt·evemente augmen
tada de r.rrr.a dr. rno.ooo :000$) 
O]>ras do Porf,ó (ao portador) 
(:J %) · · ...... .............. . 1S.095 :500SOO(l 

Compromissos· <lo '.{'besouro (ao porta-
dor) (5 o/'o) ............ - .. .. • • .. 63. f04 :OOOBOOO 

Tratado <la Bolivia (~ % ) .. _ . . ....... . 1. 629 :000~00 l) 
~~~~~~~~-

To tal. ....... - . . . .. . . . L 102 :261 :400~00-0 
·Faltam a.lguns dados sobrr. as ultimas emissões . N 

União, de Janeiro di;! 19~i cm deantc, -Oispenderá. cerca rJ,~ 
ôfl..000 :000~ para sat.iRfazf!r· o!l juro,,. dessa divida formidavel. 

Entret~nto. esse peso :mnual sobre o orcament.o. é par:i 
:i. f ortuna rmblic:i. P. partrnnlar um grave erro. pois, o pai;i: 
l.endo tudo por fazer não póde e nem deve permittfr c~~:.i, 
immobilizacão do capital particular. E' mistér impulsionar a 
iniciativa ind1Yidual, com pel\ir o capital parLiculal' '' pr0-
duzü' o maximo possivcl. obrig:al-o a movimento. 

Para não innundar u mN·cado de papel-moeda, que fi
caria. de~valori7.n.do, t: que iiroponho 0 rcegaf.c gradual ml'l
diante emissões as.sim cspa~~adas e parcelladas. de modo :~ 
circ.ulacão não ;;erá c::-..:ced ida. do seu max:imo t·ar.oa,·ct. 

J'\·a França, por exemplo. antes da. ;;ucrra, ao <:ambi11 da
quella época, a circulação era de :)Qf:: por pes~na. Un.iP P.~1 .;i. 
rlP.rmplicada pela. necessir.lade do momento. · 

No Brasil f!l l:l. é acLualmenLe dP, 1. S.25 :000:3 approxima
<lamenlt!. Mas deve-5r. leYa 1· em conta, qtw no!" banco~ ~i'l~lo 
parado>: em deposit.o c1ua,;i 8(H~. Oíl(}: ooo~. no~ cofres do:-; LlSU
rarios, extl·aviados. ~" ~"a;:;·:i(l o~ nu quoimarl1).~ - mal~ ou me
nos 200.00(} :000J;;OOO . 

Resta o saldo para '' irculac:;iio q ue ,: a;; . .::im insufl'ic i 1~nt•'. 
porquanto, o Brasil bem pjjde 1 er ah~ 30S por pessoa scn-1 
r-om isso reduzi!' mai::; :i. ta.-.:~L eaml>ial, que· a.1 contr ario Si'
ria compellida a subi1•_ nni,: •l dinheiro em movimento im
pulsionaria a µroducção. r:nuscquen t ·~mente ;t export.acão •! 
:1ssim o saldo sobre a im11ortação terh razão para auirot~nt:ir. 

Sala -das sessões da. Camara. S' de dezembro de 1 Çl<20. -
.4lbci·tino D1•mnmond. - A',.Commissão de Fin:i.nças. 
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{020 

O Sr. Presidente -- Acha-se sobre a me~a o seguinte 

REQUERfMENTn 

_ Rl'!Ql!eiro dispensa de impressão para immediata vota
çao da reda.C(;.ãO final ÔOS projectos ns. 2 0 11 C 39~1 C 3"'1 k ~' 
e 589 B. ' ~ ' ' · -> 

Sala ria~ sess5P:!'I. 9 df°.\ d0zf>mbro de 1020. - Octacl/:io ,J.? 
A l bttquetqu.e. · 

Approvado . 

E' lirl.1 e, eem observações. approvada a seg-uint.:. 

REOJ\CÇ.:\o 

N. 201 e - rn20" 

R.~dar:ção tfrurl do rwoiecto d~ CamaN;i. emendddo pelo Se
nado. n. 204 de 1920, fJUe abre o credito supplementar 
de 352 :000$ á v erba 3• - Telegraphos - do orçamento ria 
rlP.:spe.~a do Jlim'.sterio d<r. Viai;6o ~ Obr•as Pnb1.icas . · 

O Congresso Nac.ionaJ decreta : 

Art. 1. ° Fica o Govemo autorizado a abril', pelo M:i
nistP.rio da Viação P. Obras Publicas, o credito supplemen-

, !.ar de 352 :000$ ú vet'ba 3ª - T ('!cgruphos - do orçamento 
da dospeza do mesmo ministerio no corrente :inno de 1.920. 
lei n . 3. 99i, de 5 de janeiro de 1920. art.. fí2, assim distrí
buido pQt sub-consignar,ões: 

Dlstrictos 'Ie!eg-:-a.rihicos - !\laler ial - linhas e esta~ões: 
Alugueis de casas, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 :0003000 
Material com fórmulas impressas . . . . . . . . . . 150 :000$000 

Transporte do pessoal: 

Material . ... 
Ajudas de custo e vantagem.1 regulamen

tares: 

25 :000$00() 

Substi tuí<;óel' e vantagens dos arL$. 423, -1211. 
427 e 428 cio re;ulnmen!-0 . . . . . . . . . . . . '.!-7 :000$000 
Art. 2 . 0 Revogam-se as disposições_ ~m contrario. 
Sala ·das commissões, 9 de dezembl'o de 1920. - P'rado 

Lopes. - Carlos Garcia . - Raul Sd. 
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J.02\· 

O 1ir. Presidente - · O prujecto vae ser remettldo á san·· 
cção, offic1anclo-sc '' (1 Senado ·sobre o occorrido. 

E' lida e, .sem observ~çür=-, ti pprovada u. :;eguinle 

·.\ . :~27 G - 1\:liU 

Redacção final do p1•ojecto n . 327, de ./ 920, que cai •. ·:d.e ri 
João Parsondas- c!e Carvalho a constniccão de nma es
ft'ada de fe1.,.o, do i ·io Pinda1'é ao río TÕcantfr1.s. 

O Congt e8so X;.;c.ionai 1·e:;olvc : 

:\rf . l. • Fka. o .l?r'r!~id enle da. Republi(;a autor izado :1 cou-· 
•;ede.- · ao c idadão .foã" f>a1·,.ondas de Canalho !ícen(;a pan~ 
construir, r:<em on1J~ alg-um para. o The:-iouro Nacional. um;:1. í>~ -· 
f.rada. ele ferro. da ~ilola ele um metro, com o percurso appr•1-
xiroad0 dr. 'i50 kilomet.ros. quP,, partindo de ponto nav~gavr.1 
do rio Pind::u·é (Ent;enho Gentr-al), vá ao rio TocanLiu~, coi1-
:ornando o t. t·echo ~ncaclLoeirn.do acima da. .i uncçiio com 11 
A:raguaya; resalvado;;, porém, os direii.os de terceiros e a fa
culdade, oor dartc do Gc.>vN·n•.>. de con:;f,ruir urn l':lmai 1fa 
Estrada de Ferro <le S. Lu iz a Caxias, com ponlo lel'rnin;i.l na 
mesma JJ1a.1·gem do To<'~n t.ins . 

Paragrapho unico . O Governo fixará ~m fx ec; .aunús •) 
pt·azo maxirlJ() pé<r:t a <\presentação 1fo proJeclu df'l1n1ll\n •: 
orçamento da eslrada concedida. 

Arl. :2." Revogam··S•..' as dispo.:;i1;ões m11 unnt!'a1·i•1. 
8al11. das Cornmissõe:-:, !! de dezembro de rn:W. - · l'rr;rJo 

l,opes. - Ca'r los Gai·t:in.. - Raul Sei. 

o Sr. Presidente - O projecto vae ao Senado. 
E' lida. e posta em discussão a sP.guinte 

REDACÇÃO 

''.\. 3í!i B - Hl20 

/{ l •d111·çc"111 /iiw.l ri" ·'·niJst ili1livo. 1LJ>!.1Jseniculu pel11 t;o11w1.is111io 
;íe Co11.sti:ftt i~·ãv e Jttsliçti. (W v·ri!ido 11. :J7ft. _;l, de 192/J, 
do Se nado, 1111.c 1·ca 11lr1 tJ. i·epre!iS(W d,; t11w.rchisnu> . 

u Congresso ?.;acional decreta: 

Arl . J .'' Provocar dirc<:Lam0nl!·:, p co:· ,~:;cri1:ilo . 1rn 11ur 
qu ttlquer outrn meio .<fo r1uhliti,!ad•:. ou vcrtJ~lmenlc •m.1 ~~ 
uniõe~ reulizadus nas rua:;, llir~atros , clubs, ::;<~c!es de as~oc1a-
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:1022 . AN"NAES DA CAMAf\A 

1;õe.s, 1Ju quaesquer Iogares publico.~ olJ franqueados ao pu
blico, a pratica de erimes taes como damno, depredação, 
incendio·, homicídio, com o fim de sul)verteT a actual orga
nização social. 

Pena: prisão cellular vor uro a quatro an:nos. 
·Art. 2.u Fazer, pelos meios indicados no artigo anter;e

dente, a apologia dos crimes praticados contra a actual or
gani:rni;;ão social, cu fazer pelo$ mesmos meios o elogio .dos 
autores desses crimes, com o iní.uito manifesto de instigar 
a pratica ce. novos crimes da mesma· natureza: 

Pena: prisão cellular por seis mezes a um anuo. 
Art. 3.º Si a provocação d~ que trata o art. 1 º, for di

rigida d1rectamente a militares, pracas ou officiaes de cor
vorações militarizada!> da. Cnião e dos Estados, ou si a apo
logia ou o elogio de que trata. o art. 2", forem feitos Perante 
os mesmos militares, 0-pra0as, ou officiaes de corporações mi
litarizacias da União ou ;dos Estados: 

Pena: prisão cellular: No caso da. provocação por dous 
a cinco annos; no caso .Ca instigo.oão por um a dous annos. 

Art. 11.º Fazer explodir em edificios publicos ou :parti
culares, nas vias publicas ou logares franqueados ao. pu
blico, bombas de dynamites ou de outt·os explosivos iguaes, 
em seus effeitos, aos da dynamite. 

Pena : prisão cellular por um a quatro annos. 
Art. 5.º Collocar, nos logares indicados no artigo anl~

r ior , bom·bas ;d.e dynamite ou de nutros 1~xplosivos iguae;;, 
em seus effeitos, aos da dynamite. 

Pena: prisão cellular por se is mezcs <t dous annos. 
:.<Ut. 6." Fabricar bombas c!e dynamite ou de outros ex

plosivos iguaes, em seus elfeitos, aos da d,yoamite, com o 
intuito de eausar tumulto, alarma, ou de!Sordem, ou de com
metter algum dos crimes indicados no art. 1 D, OtJ. de auxi
Jiar a sua execução : 

Pena: prisão. éellu lar por seis m ezes a dous annos. 
Art. 7.º Provocar :directamente pelos meios indicados 

no art. 1 º, a pratica de crimes taes como damno, depreé!a
~ão, incendio, roubo, homicidio. 

Pena: prisão ceilular por seis mezes a dous aunol:i. 
Art. 8.° Concertar em-se ou associarem-se duas ou mais 

\)essoas para· pratica de qualquer dos crimes indicados no 
art. 1º. 

Pena: prisão cellular por \5eis meze~ a dous annos. 
Art. 9.C Nos crimes definidos. no Coclig·o Penal art!:i. :t04' 

e 382 e no decreto n. 1.162, ;Je -13 de setembro de 1890, ar
tigo 1º, ns. í e 2, as penas serão d·e: prisão cellular por 
tres mezes a um anno. 

Paragrapho uníco. Si Jorc:rn Jahm~ as de1·laraç.ões a que 
.se refere o § 1 º do art. :382 do Coàigo Penal e a sociedade ti
:ver fins oppostos o;J. ordem social, n autoridade polici:.ü fará 
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disper:;ar a l'e 11nià(', ~ 0;; cli efes e directores soffrerão a 
pena de um a dous annos de prisão cellular. 

Art. 10. Os crimes de lenocinfo c~pitulado ua lei nu
mero 2. 992, de 25 de setembro de 1915, são inaffiança
veis. 

ArL i L Si os critue~ p1·e.viBlu~ uus aets. l:lo, Ln, 138, 
'139, 14.1. H2, i"íi4 pri·nc., e § 1 ,,, 1150, '152, ';153,· ;.326 a 
329 § 2º, todos do Codig-o PenaL rorern praticados por meio 
d;} hombas de dynanütes ou de outrns explosivos igua~!i', em 
seus effeitos, aos da dynamite. 

Penu: prisão cellular por dous a oitc annos. 
Art. 12. O Governo poderá ordenar. ·O fechamento, por 

telnpo d~te1•minn.d0, de associações, syndieatos o sociedadP,<l 
civis quando inco1·ram em actos nocivos ao bem ~uh Eco. 

§ L'' Ao Pod:er Judiciaria compete, porém·, decretar a 
dissoluçi'io em acção p1•opt'ia,. de fór.ma summaria, promo
vida pelo J'ilinisterio Publico. 

§ 2.0 O acto do Governo será fundamentado e e:xpedido 
pelo Ministerio da .Tuz-;tiça e Nego cios Tntcriol'es si a sociedade, 
associação, ou ::;yndicato funcciona1· no Districto Federal ou 
'.no Territorio do Acre. 

Art. rn. Serão da competeneia da Justi1~a Federal e p1·0-
t"essados e julgados dr conformidade com as d1isposições da 
lei n. 515. de 3 de novembro de :1898, os crimes previstos 
nesta lei: 

·1º, quando tiverem po1· fim a .subversão d:;i actua1 Ol'ga
nização social; 

2°, quando prejudicarem um bem publico federal ou 
µarticular, que esteja soh u guarda, deposito ou adminis
tração do Governo FeC:eral; 

3º, quando pL'aticado contra funccfonario federat. em 
~teto, ou por motivo do exercicio de suas funcções; 

4º, na hy1pofüeses do art. 3º desta lei. 
§ 1.4 Nos demais casos serão da competencia pai·a o pro

cesso · e ,iulgaroento : 
a) no Districto F'ederal os juizes de direito do crime, 

observado o disposto nos arts. 265 e 266. do cecreto n, 9. 263, 
de 28 de dezembro de 1911; 

b) no Territorio do Acre. üt: ,iuize:; ctc dfreilo do crime, 
obser:vado o disposto no urL 3.n. do decreto n. !J.831, de 1S 
de outuhro <le HJ12. 

§ 2." Nos Estados u ln·ocesso e o Julgamento serão fci
ü•s nos tP.rmo.3 e na eonformidade das respectivas leis. 

~\l't. U. Hevogam-:;e a;; disposições em contrario. 
Sala elas Commissões, 0 de tJezembro de 1920. - Ra.ul 

Sá. --'-- Pmdu Lopci;. - Clt·i•los Garcia 

O Sr. Presidente ..,-· Achn.-80 sobre a m~sa. uma emenda 
que vae ser lida. 
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E ' Iid;;.. apoiada. .e pos.ta conjuntamente. em discussão a 
.seguinte · 

EivIE!l:DA Á Fl.F;DACÇ~O FINAL DQ PROJECTO N. 374 B, DE i920-

AOS arts. 11•, 5º, 6º e i 1, depois de <>iguaes;. diga-se «OU 
t;emelhantes)). · 

Sala das sessões, de dezembl'O de 1920. - Ve1·issimo 
de Mello. 

Justificação 

EYiden.temente houve um lapso ao serem r:edigidos os 
artigos referidos, para o que é bastante que se leia o parecer 
da Commi~são de Constituição e Justiça, quando teve que se 
p-ronunciar sobre as emendas ns. 27, do Sr. Deodato Maia, 31 
P. :{2, do Sr. Nicanor Nascimento. · 

A fls. 7 do avulso respectivo lê-se .:Quanto ás emenda~ 
1~s. 27, 31 e :32, a Commissão as r.tcceita, pois o seu desejo é 
Jazer uma IE:i que niio possa 1 er fa lsas interpretações. 

O que se procura. -punir siio esses at.tentados que infeliz
mente teem se rcproduziào, sobretudo nesta Capital- e em São 
Pauio - a collocac~o, !::eg·nida ou não d ?. e:xplosão de bombas 
âe d·y-na·ntile, e -sendo este o atten tado typico, cumpre que se 
diga, como aliás o fazem as leis franceza e belga e como pro
põem as emendas, que os explosivos lenham effeitos iguaes ou 
semelhantes aos da dynamite)). - '\-'erissimo de MeUo. 

Encerrada a discussão da redac(:.ão final do projecto nu
niero 374 B,- de 1920, e annunciada a votação. 

Approvoda com a seguinte emenda a seguinte-

REDACÇ,í\:O 

N. 374 C -- 1920 

No'L'a ?'edacção t'inal d o snbstitu'livo, apresentado pela Com
-missão de Constituição ·e J tistiça, ao projecto n . .>7 4-. de 
1920, do Senado, que 1·egttla a 1·epressáo do ancwchís-m.n 

O Congresso Nacional decreta.: 
Ar!.. Lº Provocar direclamente. pu1· e::;c1·ipll1. 11u po r 

qualquer outro meio de publicidade, ou verbalmente ·em r e-· 
uniões realizadas nas I'l\aS, Lheatros, clubs, sédes de asso
ciações, ou quaesci:uer togares publicos ou franqueadeis ao 
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· ;i_ublic?~ á pr~qc~ de. cr,ime~ •.. ~aes como· damno, 'depredação, 
11~~~10, h~mrn1dlo, comp o . fl!n de -su~verter a actuar o:rga-

... mzaçoo social. · 
Peua: prisão ceH ular por um a quaLro annos. , 

· .Al't. 2.º Fazer, pelos meios indicados no art.igo antece
dent~; a aiP'Ologia dos crimes pi·-a.Licados 0onll'a · a . actual or
gan~za.Ç[o soáal, ou fazer Pelos mesmos meios,- o elogio dos 

.. autores desses crimes, 0om o intuito manifesto de insti.gar a 
pratica ele novos crimes da mesma natureza: · 

Pena: prisão cellular por seis mezes a ,UUl anuo -
. · Art. 3.º isi a provocação de que trata o art. 1º, for di-
.rigida directaméute a militares,- praças -OU officiaes de cor
por.acões militarizada~ da União. e · dos Estados, ou &í a apo
logia -0u o elo:;io <le que !.rata o art. 2º, forem feitos perantB 
os mesmo:; militares, praças, ou officiaes de corporaÇões · mi- . 

· litarizaúas da União ou dos Estados: - · · · 
. Pena: Pfis,ão ce!lular: No ~aso da 1provocacão por dois . a cineo :mnos; no caso da instigação , por um a dois ~nnos. 

ArL. 4.º Fazer explodil' em edifícios pÜblicos ou parti~ 
culares, nas vias publicas ou Jogares frauqueados ao publico, 
i!Jomba.5 de dynamite .ou de outros expl-0sivos iguaes, ou se
melhantes,. em seus effeitos, aos da dynamit-e: 

Pena: prisã.o cellular por um a. quatro annos. , 
ArL. 5.º Collocar, nos legares indicados no artigo ante

rior. bombas d-e dyna1nite ou de outros explosivos iguaes ou 
: semelhant.es, em seu-s effeitos, aos ·_da-dynamite: 

Pena: prisão ~ellular ,por seis mezes a dois annos. 
Art. 6.º Fabricar bombas de dynantite ou de outros e:&:

plosivos i.gua-es ou semelhantes, em seus effeitos, aos da dy
namitê, com o intuito de causar tumulto, alarma, ou desor
dem, ou çie commette:r algum dos crimes indicados no- art. i-º, 

· ou de auxiliar a sua execução: · · 
. Pena: prisão cellular por seis mezés a dois annos. 

, A.rt. 7 .º Provocar directam~nt~ pelos meios .indicados no 
art. 1º, a pntica de crimes taes como damno, depredação, in
cendío, roubo, homicídio: 

Pena: ~ri são cellular por. seis mez~s a ·dois annos. · 
. .Al't. 8.º Concertarem-se ou associarem-se duas ou ma,is 

pessoas para a -praUca de qualquer dos crimes indicados no 
art. 1º. · 

iPena: prisão cellular por ?eis mez-es · 3: dois annos. _ 
Art. 9.º Nos crimes definido5 no Cod1go Penal artigos 

204 e 3·82 e no decreto n. 1.162, de 12 de setembr_o de 189-0, 
art. 1•, ns. ·1 e 2. as peuas serão de: prisão cellula:r por 
tres mezes a un:i ~iinno. 

Paragrapho unico . Si forem 
.se refere 0 § iº do art. 382 do 

V_ol. Xllil 

falsas as declarações a que 
Codi:gp Penal e a ª ociedade 

65 
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tiver fins op_postos á ordem social, a autor~dade -pôHCiat farà.. 
cii5J)ersar a reunião, e os chef~ e direct.orés soffrerão a pena 
<lo -um a dois annos de ~risão cellular. 

M~·-' 10. Os eriDJ.es de lenooinio capitulados na lei nu
mero. 2.~·2, de 25 de setembro de 1915, são fnafiançaveis. 

Art.- u. Si os -0riroes previstos nos arts. · i ·36, _ 137, 138. 
139, 141, 142, H4, -144princ.·,e § fº, 1'50, 152, H>-3; 326 a 329; 
§ 2° todos do Codigo Penal, forem praticados por meio . de 
bombas de. dynamite. ou· de outros· e~lo:>'ivos iguaes ou ---se
mclhant..es em seus effeitos, o.os da dyrntmíte : -

Pena.: pi·isão ce.Hular por dois a oHo anuos. 
. ArL. 12. iO Gqve1•no poderá. ordenar o fechamento, poi: 
tempo determinado, -de associações, sy.ndicatos e sociedades. 
civis quando incorram em actos ·nocivos ao bem ·publico. . -

§ 1.º Ao 'Poder Judiciario eornpete, porém, decretar a 
dis'soiul)ão em a-c(}ão propria, · de . f6rma summaria, promovida 
pelo Ministerio .PubHco.. · 

§ ~~.º O act-0 do Governo serú. i'undamentado e cx.pedidó, 
pelo i\ffnis·tro da. Justiça e Negocios lfu.teriores si a .sociedade, 
associação, ou. syndicato_funccionar nó Districto Federal ·ou, 
no Territorio do Acre. _ . 

Art. 13. Serão da competeneia da Justiça F~deral e pro
CúSsa.dos e julgados de conformidade e.oro ' as dísposicões da 
lei n. 5'1-5. de 3 de novembro de 1898, os <:rimes iprevistos. 
nesta lei: ~t 

' 1", quando ti~eri::m" por Iini a subversão da a.e.Lua! org-d ... 
nízação social; · . · ! 
-. 2''. qua~do prejudicarem um bem publico federal ou pa.r
ticular, que esteja sob a guarda. deposito ou ·administração 
do Governo Federa~ · 

3°, quando praticado contra funccionario federa.l, em 
acto, ou por motivo \lo exercício de suas funcções;. 

· 4º, nas by.potheses· do art. 3° desta leL · 
§ Lº Nos demais casos será() da com-pet-encia. para o pro..; 

cesso é julgamento: l 
a) nó Districto Federal os júizes -de direito do crime, ob• 

servado o disposto nos· arts. · 265 e 266, -·do decreto n. 9 . 2Ga; 
de 28 d~ dezembro de -191 i; 

b) no Terr_itorio do A~e, os juizes de direito do crime. 
observa.do o dispost-0 no arL. 3'c7, do d~creto n. 9.83-f, de 13 
<le outubro de i9it2 . · 

§ 2.0 Nos Estados ó processo e o julgamento serão feito~ 
nos termos e na C()nformidade das respectivas l~is . 

Art. 14. Revogam-se as , disppsfoões em conlrar1o . 
.Sala das Commissões, 9 de dezembro ue· l !:1-20. - llaul Sá 

..:....: Prado Lopes - Carlos ~areia.. · - . _ 

O Sr. :Px.:~~4ente ,,.,...., O proj ecto vae ao Senãdo . 
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:.\eha-sc sobre a me::'a o. ::\eguinte 

nEQU.&P<IMBN'l'O D'& URGENClA 

N. 2 

i027 

Requeiro urgencia pai·a .immediat a. discussão e votal:}ão 
do ptojeolo n . 667, de 1920 sobre requisi~ões militares. e 
ioo.is que a vota.ção seja feita. em g.J.obo (art. •313, § 1 º) e a. 
discussão por trtulos . ( art. 284 /. · 

Sala das sessões, Q d,e de11emhro de 1920. __ Antonio, 
Nog1un1·a. · 

Appi:ova<lo . 

O Sr. Presidente - A este projecto a Commissão de Fi ... 
nanças deu o scguinLe 

PAIUmER 

~.\. Commissão t.le Fi1.1a.nças, íomando em consideração o 
. projecto da Commis~'iío de ConsliLuição e Justi(ia, relativo ás 

1·equisições militares, . oo. parte q:Ue diz respeito aos creditos 
necessarios para as --Ocspezas creadas, nada tem a oppo-r .• 

Sala das Comniissões. de deze mbro- de 19'20. - Carlos 
de Ca1npos, Presidente . .:_, Octavio Roch~ .Relator. _.., OscaJO 
Soa.res. - Cel,so Bayma . - Sampaio Gorrêa~ RamiTO Braga. 
- Jo~ino de At·aujo • .,.._. Pacheco Mendes. . 
. Encerrad~._ a 2" discussão dos tHulos I a xrv-~do proje··" 
cLo n. 667, de 1920, providenciando sobre as 1·equisições mi
llta.res e annunciada ia. voLaçã-0.-

,., 
· O -S:r; Pre.sidente - De a.c~Õrdo . com o regimento :yoti 

submetter fl. votos o projecto n. 667, da 1920, e~ globo. 
Approvado ceni 2° di:scussãó 

Pl\QJEC'tO 

N. 667 ......., 1920 

O Congresso Naeional decreta: . 

. TITULO l 

DISl?OSIÇÕES -O~RA,KS 

Art. Lº São permíttidas. as requisic?es de tudo 91:1anto 
fór indispensavel para completar os , me10.s de aprov1s1ona
manto e tran.s-porte das forcàs armadas de terra· ou mar. 
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quando total ou parcialmenLi~ mob_ílizadas, em !Íl't~de. ~o 
estado àe guerra ou em consequencia de commoçao 10lest1 -
na e estado_ de sitio_ (Codígo Civil, art. 591). 

ArL 2. º O· Podel' Execuiivo d~terminará., po1• dec.1:eto, ~ 
dia en1 que deverá começar, em todo ou em parte do terri
totio nacional, a obrigacão de cada pessoa· att~nder ás requi
sições feitas por autoridade competente e na fórma desta. lei. 

Art. 3.~ Nenhuma requísícão p()derá ser feita sínãg por 
esoripto e assignada pelo requisitante, com· a declaracao do 
'Posto, Q.afl8"o, qualidade ou funcção, que lhe· confere o direito 
de fazel-a. . · 

_'\rt. 4.~ O requisitante é obrigada a ·dat• ao requ.isi~ado 
reaiho das coisas requisitadas e. entregues. 1 

Art. 5." 'fodos os foru.eciment.os feitos em v1rlude de 1'1> 
quisições dão direito á indemnização corresponden.te ao valor 
<;lo damno ou prejuizo l)Or ellas cansa.do ao :requisitado. 

Art. ô.º U direito üc requisiít;ar scr·;"i. exercício pela au
toridade militar, de terra. ou mar1 segundo ·o seu objecto. 

Art.. 7.6 A fórma das requisioões, o prooesso das in
demnizacóes e as regras segundo. as quaes devem ser estas 
c.alcula~a.s, serão oojeoto' de r,égulamentoc, que o Poder· Ex:e
cuti'vo expedirá, e nos quaes designará as autoridades mi
füa.res competentes para ordenar e executar n.s requisições, 
hem· como as pessoas estranhas aos quadt·os do Exercito ~ 
da . l\farinha, ás quaes poderá ser delegado o direita de re-
qujsitar. , 
_ Art. 8.õ Em Lempo <le guen"a (• :Podl.".\' Exeoutivo -pcde-

rã requisitar, em todo ou em parte do territorio naoional, 
tudo quanto fôr necessario ~ alimen.ta~ão, abrigo e vestua
:tio· da população civil, bem'. . oomo o que fôr preciso como 
coi:nbustNel e meios de .mmninacão das cidades, vil.las, ·po
voados e resp_eotívai:; casps. Essas rcquísicóes serão feitas 
pefü mesma :rórrr.a, . segundo a mesma regras e com .as mes-
mas garanti~- estabelecidas nos artigos anteriores. · 

, Paragra o. unico: O Governo as ordenará e executará 
por iníerme io do Ministerio da ' .Agricultura ou poT outro e 
pelos l'especíivos delegá.dos que para isso forem designados . 

. TITULO n 

DAS COISAS IJ: DOS SEltVfÇOS E.UGlVElS P~LA REQUISIÇÃO 

Art. 9." Estão suJe1tos á requisidto: 

1 º. o alojamento e ·(1 acantonamento nas casas dos pai·~ 
ticulare$; · 

2º, a alimentaçã.o dia.ria da;; f.ropas alojadas nas hahita-
ções partLculares, na 'prnporção dos l't'.em·so~ dos sl?us donQE 
_ou inquilinJ)1>; 
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3º, o.s viveres, forragens, combuc;;tiveis,.· meios de ill~1-
minação e valha para a .cama das tropas; 

4_º, o~ mei~s de atrel'.lgem e .d~ transporte _de qualqt~er 
espec1e, -mcluslVe os navios maritimos e fluvrn.es; os ca...:· 
mínhos de ferro e o material de t ..... ansporte aereo, com o seu 
pessoal e suas ·instal1ações e àependencias: os í 'Ombusli veis 
~ fontes de :forca motora, assim ·como todos os materia.es, 
mercadorias e objectos accumulados, para o emprego, na 
exploração e extensão das linhas de transporte; 

5.8-, o material, as macninas e as ferramentas necessa
rias á construeção, reparação e demolição das obras e ca
minhos, segundo as exigencias .d°" serviço militar; 

6Q, as installacões industriaes de qualquer ct.tegoria, a::; 
emprezas agrícolas, minas de eombustiveis. 1nstallacões de 
forca" hydraulíca ou electríca: todas essas sómente em tempo 
_de guerra por ordem esoec.ial do Mínisf:..erio da Guer·l'a ou 
r.ommandante ·em chefe das forças em op,eracões; .· 

1·, os guias, mensageiros. conductores de vehieuios hip·~ 
pomove.is e automoveis, assim como os opera.rios e serventes 
necessarios á. exe~ucão dos trabalhos de interesse militar; 

S"'; o tratamento dos doentes e dos fel'idos em casas dós 
particulares; os medicamentos, objectos de cu1'atívo e o~ 
instrumentos ,;,; medkina e cirurgia, ex.istent.es no com-
m~~o; , . 
- 9°, as .. materias pl'imas, peças isoladas, objcctus fabrica

dos, insta1iacões, ferramentas e maebinas, n.eaessa.rias · á fa
hricacão e ao concerto do material de fardamento, equipa
mento, armamento, acampamento, arreia,mento e dorrnitorio. 
·das tropas; 

10, as rêdes te1ephonica.s e telegrapbieas , com ou sem 
fio, ass!m eomo o· respectivo pessoal; e. 

1.1, tudo quanto, embor-a não indir!aclo nos numer·os s.C;i
ma, 'rôr necessario ao servico da defesa da NaQã.o. 

OA Rll'.QU19IÇÃO ne Al'...0.TAMiiNTO E .\C.\N'l'(}N.~MENTO 

Art. 10. O alojamento e o aoantonamento serão requi
sitaveis segundo as !órmas e oondi~ões que !orem deter-mi
na.das peltl Poder Executivo nos regulamentos desta lei ou 
em decretos especiaes. observadâ$ as seguintes bases: · 

1". o aln.i.amento e o acantonamento nas casas part.icufa
res niio serão exigidos siniio em casos de insuffíeiencia dos 
Adiffoios. insta,ltações e te1•rf'nDs per!enc~ntes :;t União. aos 
Estados ou aos munieiipios. .:·, 

2•. os moradores das casas particulareB eonse-rvarão 
sempre. para si, suas familias. empregados, operarios ~ crea
dos, os eommo-dos indispensayeis. 
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3··, os d~tentore.cL de d'inheiro da. União; do Estado ou 
do municipio, serão dispensados de fornecer alojamento . 
quando as respectivas caixas · estiverem collocndas em sen 
domicilio. . · · 

· 4ª, são tambem dispensa.dos de fornecer alójanientó · os 
estabelecimentos hospitalares e de assistencia, os· retiros da · 
velhice, bem. <'-0mo -0.S communi<laàes religiosas femininas, 

· os pensionista.s de mulheres, e as mufüeres que vivem. s6s, 
salvo o caso desse tratar de al-0.iamento para out.ras mulh.tH'I'.~ 
que. tambem vivam sós e hajam sido expulsas do seu domi-
eilio .. por necessidades milifa;res. · .. . _ · 

.5•, só na falta de outros requi~ilado;; para ali>Jamentl) 
e aeant<>namento o dti>micilio dos ausentes. os eàificios e 
coDBtroc<:-ões onde funooionam emprezas industríaes;. com
mereiaes e rugr:iéolas, os esta!teil'os de oonst..ruccão e offfoinas. 

6ª, além da índeroni.z:at;ão pelo· fornecimento de aloja
mento e acantonamento, terão OS JWO}Jrietarios OU íngni• 
linos 'direito á indemnização, p-elos damnos ahi · .resultant83 
para as suas propriedades ou coisas. · 

:Paragrapho unico. Poderão ser requistado, pela propria 
autoridade militar, alojamento ou abrigo para a.s pop.ula~ 
1,1ões ex:pul.!Os à-Os seus domfoilios por necessidades d-a de-
fesa nacional. · -

TITULO IV 

DA REQUJSU)ÃO DE Af:l!MAES E VJWJCtJLOS NBCESSMUOS ÃO 
TRANSP.QM'E DE GU:limRA .,. 

. tArt. i1 . A requisição, que deverá · . ser preparada em 
tempo de paz, de animacs àe sellá, de tiro ou de carga, assim 
como á dos hippomoveis e automoveis necessa.rios a.os trans
portei militares, será. regulamentada. pelo Poder Exe1mtiv~. 
- · ~ i ."- O preparo a que se refere o artigo consistirá no 
recensss.mento e classificação dos anima.es e vehicuios e na 
'fixação · das quotas com_. que os municípios deverão_, concor
rer em caso de mobilizaoão. ·-· -

§ -·2.0 Nos nruni...ipios indicados pelo Governo ~flir-se-ba 
ó recenseamento dos animaes e vebiculos . existente_s, ·o ·qual 
será rev1sto nos -prazos maTcndo.s pelos regulamentos <lesla -
lei. 

§ 3.• Para. esse recense~ento e suas ,revisões periodicas 
poderâ o Governo Federal entrar em acoôrdo oom os gover-_ . 
nos dos Es~os e dos mmq~ipios. . . . _ · · --

§ 4.• Feito o recenseamento o Mimster10 da Guerra man~ 
·aará proced·er â classificação dos .animaes e vebíoulos utili- -
%8.Veis pelo -iExercito,. organizando os respectivos m~ppas ·e 
determinando para eada região mili~. a quo~ de fornec!
mentos dos ditos anim~s e . vehi!'ulos, nos e~s~s, de mob1-
•lizaeiio e repartindo as contribuieoes J>Or mume1;pios, de · ao- . 
eõrdo com as informações dos oommandan'les das ~espeeUva.! 
re~iões. 
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· . § 5.0 Dos regulamentos desta. lei constarão disposições 
sobre a fórma, condições e systema de índemnizarões das 
requisi~ões de animaes e vehioulos;-

JlA RE(!UCSI<iÃO DOS .MEIOS DG TRANPOR'l'XS AER.11(1 

.Al't. 12. Regcr-se-ha por dtsposi<;Ões especiaes dos .re
gulamentos desta lei a requisição dos apparelhos de trans
porte' aeroo, das suas estaC()es e materiaes e dos . servi~s 
do resJ)edivo pessoal. 

TITULO VI 

DAi! RF.Qt1ISIÇÕEB DAS VIAS °FElU\EA8 

·:Arf.. i3. Nos casos -previstos' pelo art. i • desta lei, as 
e~prezas de cst.~adas_ «ie f~rro. s~o o~rigadas. medfante requi
s1çao, a · pôr á d1spoS1((ao do Mmzster10 da Guerra o conjuncto 
dos seus recursos em material e pessoal, inclusbte os edifí
cios das estações e a via .permanente; as suas fontes de ener
gias e .força. motora; as suas officinas, materiaes armazena
dos e provisões uteis á explora~ão das rêdes; as lillhas tele
gra:phioas e telephonicas e as -estações de telegrà].)hia ou 
t.elephonia sem fio. 

§ 1." Em tempo de gut>rra, poderá o Governo, quando 
julgue indispensavel, decretar que todo o serviço de vias 
ferreàs fique ~nteiramente subordinado á. autoridade mili
tar, sob a direcção ,geral do Ministerio da Guerra. 

§ 2º. Neste caso otJ. no. das requisições feitas pelo Mi
nisterio -da Guerra, o p·essos.l e o material das estradas de 
ferro podP.rão ser indifrerP.n-tem.enLe ~mpregados sem distin
cção de companhia ou · rMe, - .- em todas as linhas que o 
interesse militar aconselhar. · . -- . 

§ ·s.0 O .1'finisterio d_a Guerra determinará a organização 
e pr~aro de 'batalhõe:; ou companhias isoladas para o .ser.,,. 
vico de viação ferrea de campanba. inclusive para os de en
genharia · ferrôv-iaria. 

§ 4." :O\c: regulamP.nlo~ .desla lei deter1uinarao a f6rma 
e condições da requisição das vias fcrreas e o modo das in
demnizações, segundo t.abellas g;ue o Governo e$ta.be1ecer ou 
de accõrdo com os dados que fixar para as avaliações. 

§ 5.º O Governo poderá celebrar desde logo ~onvenç.ões 
com -as Pmprezas de estradas de ferro sobro as tarifas e 
indemnizações ,pelo serv·ico militar, inelusive p:tra os trans
.porf.es estrategicos. preparados em tempo de paz·. . 

· § 6.0 Da suspen2íio ou psr!tlysação dos transportes com
mereiaes, em tempo de guerra. não resultará. direito a qual
quer indemnizaç~o. 
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TITULO VII 

DA IU:QUISI{iÃO DAS RtDES TELEGRAPHICAS E T~HONIOAS' . 

. • '\rt: Ú. Em tempo de guerra e mediante requisÍcão, 
todas as rêdes de· telegrapbia e telephonia, com ou sem fio, 
inclusive os cabos submarinos costeiros ficarão sob ·a ad
ministracão do Ministerio' da Guerrà, que disporá do seu pes-
soal e material e regulará a sua· exploracão. . . 

Paragra.pho unico . Um · serviço especial de t'elegraphia 
mil~~ será organizado, desde o tempo_ de paz, com p1ssoal 
habilitado para .a direc~o' -e a· parte technica do me~. · 

.. . - .. 

TJ.TULO vlII 

DA REQUISIÇÃO DOS :M:EIOS DE TRANSPORTES :MARlTIMOS 

Art. 15 . . A requisiéão de navios ·marítimos, qualquer 
" que seja a sua tonelagem ' e . modo · de pro1mlsão, inclusive 
:· ·· embarcações e apparelhos fluctuantes . de · toda. a especie, 

bem como à· .das respectivas tripulações, a de .. todos os esta
leiros, .~ocas estabelecimentos e do seu pessoal, e dos .ma;
teriaes, · a-pparelhos, mercadorias e . obiectos empregados na 
navegacão · maritima, será ·. exercida pelo Ministerio da ·Ma- . 
rinha ou seus delegados . ou agentes, especialmeµte no
meados. · · · · 

§ 1.º Os bens marítimos susceptiveis de · requisição são 
os que pertencém a· sociedades ou cidadãos brasileiros e. os de 
sociedades ou cidadãos éstrang-eiro.s~..- dependentes. t.le paizes 
cuja legislação a preveem nas. mesmas circurostancias. · ·· 

§ 2.º .As requisições maritimas serão regidas por. dispo
sicões de um regulamento especial que o Poder Executivo 
expedirá. 

· § . 3.º Emquanto circumstancias excepcionaes não exigi
rem a administilJ\lão e exploraç~ directa d~ transporte!' ·-ma-· 
ritimos, a requisição dos· navios terá sómente ~or effeito 
submetter ás ·ordens e á· ..fiscalização da autoridade naval, a 
utilização dos mesmos. A gerencia e o trafego çontinuarão a 
cargo dos proiprietario.s. armadores, capitães ou patrões, com 
observancia das tarifas de transporte, findas pelo Ministeric; 
da Marinha de accõrdo com a Commissão Central de R&QUi-
sições, creada por esta lei . · · 

TITULO IX 

DA REQUISIÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTES FLUVIAE~ E LACUSTRES . . . 

A:rt.. 16. Em ·caso de mobilizaÇão geral ou pã.rcial, e por 
·ordem do :r.~inistro da Guerra, os· meios de transporte fluviaes 
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e lacustres' :poderão ser requisitados, pertençam ou não . a so
ciedades ou cidadãos brasileiros. Segundo as cí)'.'Curostancias, 
e as'. exigencias das necessidades rililitares, -poderão elles, não 

. obstante a r~quisição, contínuar a ser explorados pelos seus· 
. pr.o.príetarios, armadores ou patrões> conforme instruc~ões 

das autoridades con:ipetentes, . ou ficar sob a administraÇão 
directa da autoridade militar. · · 

. .. La <\s equipagens das embarcações . e dos ~staleil'OS e 
offic.inas, das emprezas fluviaes ou lacustres poderão ser re
quisitados conjuntam~nte com o materiaL · · 

§ 2. • O Ministerio <ia Marinha ordenará o r·Qconhecimen
t.o, desde o tempo de paz, por oíficiaes para isso designados, 
das condições de utilização militar da rêde fluvial e lacustn 
nacional_ Esses officiaes· levantarão. a o mesmo tempo, a esta
tística dos meios de transporte. Os resultados destes traba
lhos serão communicados a o Ministerio C.J. Guerra, á cuja ·dis
posição, em caso ,de mobilização, poderão ficar os officiaes de 
Marinha que os executaram. - . . 

§ .3.ª Nos regulamentos desta lei será determinado o modo 
de execução das· disposiçõe~ acima e estabeleeido o systema . 
de indemnizações. 

TITULO X. 

DA REQUISlÇÃO ' OOS ESTABELEC!MENTOS INDUSTlUAES 

_ Art. 17. As requisições, só :permittidas em tempo de 
~erra; relativas aos estabelecimentos industriaes, :para o 
fornecimento das forcas armadas, em campànha, de -produ
-etos identjcos ou similares aos da fabricação normal dos mes
mos estabelecimentos, e mesmo para a utiliz~ão de ~ pes
soal, edificios, força motora, maohinarias e matei:iaes ·em de- . 
posito para a fabricação de outros productos, só_ serão orde-
nadas pelos Ministros da Guerra ou .da Marinha. _ .. 

§ i º Desde o tempo . de ·paz, os, Ministros da Guerra e da 
Marinha, mandarão> proceder á estatistica dos estabelecimen
tos -industriaes, suseeptiveis de serem requisitados em tempo · 
de guerra, para. garantir as fabricações utei.s ao Exercit<f ou . 
á Armada. · · · · .· 

§ 2.º Os regulamentos que o GoYerno expedir conterão 
disposições especiaes sobre as requisições dos estabelecimen
tos industriaes e a administr~cão e .funccionamento dos mes
mos sob a directa responsabilidad6 da autoridade militar ou 

· sua fiscalização. , 

TITULO XI 

DA REQUISIÇÃO DOS RECURSOS AOR!COLAS 

Art. i8. Reger-se-á por disposições regulamentares es
_peciaes a requísiçã dos recursos agr1colas, só permiUida em 
tempo da guerra. 
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§ 1,ª Fica o Governo autorizado a crear o Servi~o de re
·abasteeimento, no Ministerio da Guerra, confiado a uma oo;m.. 
missão central, com sécle no mesmo· Ministerio e eomm'issõed 
regionaes, uma em cada Estado e unia no Distrieoo Federal., 

§ 2.º Essas commissões desde o tempo de paí, promove
rão o levantamento das estatísticas, dos recursos agricota,s com 
os quaes .con,tar as forças que se empenharem na gue1-ctf. 

§ 3." E' facultado a.o -Ooverno Federal entrar em aceõrdo 
com. os Governos dos Estados d -emodo a obter a oollabot'al}ão 
destes para a organização dessas estatistic~s e o seu auxilio 
nas requisições <los recursos agrícolas" 

T['DULO XII 

DAS ISE!lrCÕES 

Arf.. 19. Não serão requisitadas: 
iº os víveres destinados ao consumo da f.amftia duranf.e 

~m mez;. . . · 
. '2º, as ' for.r.agens destinadas á alfmentacão. dos animaes 
durante quinze dias; 
. . 3°, os materiaes, . mercadorias e. objectos destinados ao 
funccionament.o normal · dDs- estabelecimentos industria.es, não 
rqllisitados. -durante tres rnezes; 

4", os meios àe transporte dos medicos, cirur~ões- e 
iparteiros; · · 

· 5°, os bens immoveis e moveis indispensaveis -ás obra.s de 
caridadê e assistencia; · · .. 

6°, os bens de qual-quer. natureza de uso· dos agentes di- _ 
rilomatltS e consulares dos paizes que concedam igual isen~ão 
aos ag~ntes diplomaticos -e consulares do Brasil. · 

§ Ln O domicilio dos ausentes, não Te-presentados; só po
derá. ser reqnisitado ern tempo de guerra e na falta de outro. 
Neste caso n autori.dade -civil <leverá proceder á ~rt.ura do · 
domic,i[í() (~ :rn "seu fee'hari1ent(). hem como a retirada. da;.; 
mereadoria;;, coisas· e ob,jectos- Í'equisit.ados, na· presença' de 
duas t~sLcmunbas, ·lavrando-se do acto um termo. 

~ 2.ª Nos casos àe ·moliziação, eín consequencia de com
mocão intest.ina ·e estado de sitio, os serviços· pessoa·es . só 
JJOdem ser recruisltados das pessôas que ao tempo ,já os fa-· 
7.iam nn exP-rcir.io habitual de sua profissão ou officio, taes 
como os dos condnctores de vehiculos e outros, quando esses 
servir.os forem indiStPensaveis ao transporte ou manutenção 

· das forças armadas. 
TITULO. XIN 

DA EXECUÇÃO DAS REQU!SIÇÕES. _ 

Art. · 20. M. requisicões serão dir]gidas á autoridade .ci
'vil, mais •graduada d-0. Iogar e só em casos e.-..:eepcionaes· e ur-
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' gentes,• que deverão ser justific;ido!l,- far-.se-hão dircclamen le 
ao requisitado. · 
. · § Lº A áutoridade eivil tem o direito de examinar a va
lidade da requiis:\ção e repartil-a ent're os halfüantes, de 
accôrdo com os recursos de .cada um, sendo obr~gnàa a prDvi-· 

· denciar .para que seJa snt.isfeita no logar e dia marcados pelo 
requisitante.. . · . ,,.J 
. . §, 2.º Na. falta de a.utori.dade civil no logar de requisição, 
.<J:ual,quet cidadão poderá .substituíl-a a convite .do requisi
~ante para receber e auxiliar a execução da requisição. 

§ 3-.0 Verificando que a requisição sobrepuja as disponi
bilidades ou possihilidades do Ioga1· ou dos seús habitantes, · 
a -:autoridade civil úU qu~m a substitua. providenciará. JPara o 
fornecimeJ).to do que :fôr possivel. · 
: § 4.ª Quando o requisitante apurar .que houve soti.ega
~ã.e> ou occnltaçâo <le materiaes, mereadorias ou objécto5. re
qtiisitaveis, executal'á directamente a requisicão, levando o 
:ta.cto ao conheciment.o da autoridade militar superior para os 
:effei !.os penaes. · 

§ ~-ª A repartição das requisições eul.re os habitantes, 
:será rei ta, sempre que . rur possivel, com a assistencia de 
duas pessoas conceituadas do logar. 

§ 6. • ·Gompet,e â autoridade civil que ,providenciar sobre 
a e.~ecu~ã.o da requisição reclamar do requisitante o recibo 
global das coisas fornecidas e a . entrega de recibos parcia~s 
.a cada uma das pessoas que. cumpriram a requisição. 

· § 7.º A autoridade militar executará. com o emprego da 
forl)a as. requisições jndevidarrientc recusada$ sob qualque:-
pret~xt.o. . . · · 

· § 8.º Toda a autoridade ou toda a. pessoa que, em tempo 
<de guerra, .o;c recuse ou se su.btraia á eX":ecu~ão de uma rc
'Qu isioã.o. ser-.í. passivel das penas ·estabeleci(las pelos arts. 166 
e seguinte do 'Oodi.go Penal '.Militar. e tProces-sada e julgada 
:pel.a .i\1stiça. -militar. · . , 

§ 9.º Toda a autoridade on pessoa; que, em materrn de 
requisição, abusar dos poderei:. que lhe são conferidos, ou 
recusar enf.regar recitbo legal" dos fornecimentos ou s~rviço$ 
requ:isif.ados, rfoa sujeita a pena fle um a. dois annos de pri
são l! .c;erá processa-da e julada. pela justiça militar. · 

§ iiO. 'f.orlo o militar que fizer requisição sem qualidade 
· J)ara isso serú. punido com as penas previstas no Codigo Penal 
. Militar .• para oP> erimes, de n;:;te!lionato,. sem pr~juizo das in

demniza<:ões a que ficará ;.;: jeit.o. 

l'ITU'LO XIV 

O:\.'!'; tNDEMNJ!l:\'ÇÕES 

Art. 21. D pagamento '.das indemn\zaçõeg pelo:: fnrncni 
mentos feitos ou serviços prestados em ' 'irttlde de requisições 
seri eff P.ctuado ·se®indo as tarifas ou as tabellas· de preços .,. 
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ou de bases pal'a o ealeulo .destes, organizadas pelos Miinis
t.erios da -Guerra e d.a Marinha por proposta da Commwsão 
Central de Requisições, que fica creada, eom séde no Minis-.. 
teriõ da Guerr~. , . 
. § 1.º Fica ·-o Governo autorizado a crear .. Comm·isf!IJes ae 
Avaliação de Requisic-ões, uma no Ministerio da Guerra e 
.outra no Ministerio da Marinha, e Sub-'Commissões, úma em ' 
cada Estado e uma no Districto Federal todas subordinada~ á 
Cnm'fltissão Central de Requisil;IJes. · 

§ 2.º :na CommiSsão Central· de .Requi.~ições farão parte
obrigatoriamente um general de ;divisão e um vice-hJmi
rante, ·urn .intendente· da .Guerra e um commissario da Ma
rinha e representantes . dos Mjnisterios da Viação e F.azii.nda, 
podendo ser nomeado$, com vot,o a.penas consultivo um ju.;. 
risf.a e representantes dos interesses commerciaes. -agricàlas 
e industriaes. . · ·1 

As· Omnm.is.c:õe.~ dP. .4.1Ja.lía.çii.o das RP.(/11.isiçlJes e as S11.b:.. .. 
Gnm:m.issõrs .,c;erão compostas de cinco membros. Aquelras 
serão nomf\adas pelos ·respectivos ;Ministros, da Guerra. ou da 
Marinha . . As Su.b-Cnm.m.issól'S . sera<l nomeadas ·pela Cnmmis
.~ão CRntro.l dP. R11qv.isições. Esta· seri nomeada nelo l>residente 
da Repnblica por proposta · dos Mânü;t.~os da G.uerra, da Ma-
rinha. da Agricul!.ura da 'Viacão e da Fazenda. . · 

ArL 22. Compete á. aom.missã.o Centrai de R.equúiCões·:· 
1°, organizar. ·p.ara submetter á- approvacão dos· Ministros 

<la Guerrà. e da-. 'Marinha as tarifas ou tabellas de precos. tlas 
coisa:;: que perdem ser requisitadas -tomando .f\m consideração 
as informações fornectdas .pela$ Commissões e Sub-Co~rnis-
sões ele ºAvaliação; · · . · . 

. 2°, dar -par..ecer em t.odos ós casos singulares de indemni
zaçãn qn6- forem submetf.idos ao seu . exame, bem .como res
ponder á~ con~nlt.a~ do;; Mini;:;tel'ios dA. Guerra e da Marinha, 
~ohrP. requisições.;. ' 

3~. preparar a sinc;trncções e resoln~ões dos MinistrCIS 
' <la Gnerl"a e da Marinha. no t.ocanf.e ao exercicio do direi~o de 

re.q11 i sições. . . 
. '•"; P.XpP.dir inst;rucÇ.ões .ás Commiss-ões e Sub-Commissões. 

de Avaliacão e resôlv:er ' qi1alqner consulta das mesmas. 
Paragrapho unico . 'As Commissões e ·su):l-Commissões de 

Avaliacão são nrgãos au::dliareg da Commissão .Cerit'T'al de Re
<mfaiçõ1M e terão as suas funcções definidas nqs regulamenfo<s 
de!':ta 1ei. 

Art. 23. São da competência da ."iust.ica Federal e t·~rão 
processo snmmario todas ac; causas Telativa$ a recru í ,.,, i :;~es mm tares fl rec;;nectiva!'\ indemnizações. 

Art.. ·24 . . Fica o Gow~rno aut.oti7.ado a ahrir os credifos 
necessarios para a. execução desta lei". 

Art.. 25. Re:vogam~se as disposicões em contrario, 

p sr: ·Presidente - o pro,jecto passa á ~· discussão . 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 00:29 + Pág ina 107 de 135 

st.ssÃo EM 9 DE DEZEMl:IRO DE 1926· 

O Sr. ·octavio Rocha (pela ordem) requer e obtem dis
pensa de inLel'Sticio-.para o projecto n. 667:, de :Hli20, figurar 
na .ordem do dia. da sessão seguinLe. · 

O S:r .. Presidente - llassa-se ás vota1:ões constantes da 
ordem do ~ia. . · 

Votação do projecto n. 6&8, de 1920, providenciando sO·· 
bre a divisão das secções eleiloraes no Districto Federal (3' 
.discussão~- . 

Approva<los em 3• discussão e envíádo á commis~ão de 
Redacção o seguinte 

PRO.JFCTO ..... _ 
N. 668 - :1920 

O Congresso Nacional decreta: 
_.\rf.igo unico. No Dis~ricto Federal, a divisão das secções 

ele!tol.'aes e distribuição dO'S respectivos· eleílores constantes 
das .relações, que lhe deverão ser, com .a de-..jda .auitecedencia. · 
enviadas pelo-s juizes do alistamento, seI"â.O feitas pelo juiz 
federal da 2• Vara, quarenta dias antes do designado p~ir'a. a:; 
eleições de Deputados e renovac-ão do terço do Senado; revo-
gadas as disposicões em contrario_ · · ... 

o Sr. Paulo de rrontin (pela ordem) requer. e obtem dis
.. pensa. de impressão da redacçã.o f~nal ..do projecto n. 668 A, 
de i920, afim de ser immediatainénte votada: · 

E' lida e, sem obseracões, approvada. a seguínfie 

REDAOÇÃ.O . 

· N. 668 A - 1920 

Redacção . final do pro}ecto n. 668, de 1920, que providelllCia 
~obre a divisão das secções eleitoraes no · Districto Fe
deral · 

o Congresso Nac.ional deer.eta.: 

Artigo unico. No Disttfoto Federal,· a divisão das secções 
eleitoraes e distribuição dos wspootiv-0s eleitores constante·$ 
das relaçõtis, que lhe deverão ser, com· a ·-devida anteceden
cia, envia<i-as pelos juízes do a'li·stamento, · serão feitas pelo 
.iuiz federal da 2• Vira, qua.renta dias antes do designado para 
as eleições de 'Deputados· e renovação do- terço do Senado; t'0-
.vogadas as disposições em contrario. 

Sala das Commissões, 9 de dezembro d9 1920. ~ Rau;l Sá. 
- Prado Lopes. - Carlos Garcw .. 

/ 
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o Sr. -President~ ,__ O. projecto vas aô ·Senado. 
votaçãô ,do ;irojecfo n. 5{17, de 1920, abrindo o credito 

.especial de 1 :277$136, para pagammto de differen<;a de gra~· 
tí!'foa!;âo a Edua1xio Francisco .. dos Santos (3" discussão) . 

Approvados em 3~ discussão e enviado á Commissão d~ 
Re.dacção o ::~guinte 

-~ . 

PROJFCTO., 

N. 597 - 1920 

O Congresso Nacional decreta: 

ArL. 1 . " E' autorizado o . Póder Executivo a abrir. pelo 
.'.\Iini~terio da Faz,enda, um credito espec~l de _ i :277$!36, 
i1<1ra pagamento de differen.vas de gratHieação iJe:vi_clas ao fiel 
d~ a1·u1<iz~m, extincto, da alfande.ga da cida-de do Rio Gl'ande, 
Estado do Rio Grandé do Sui, Eduardo Francisco do~ Santos. 
e rela:tivos aos àere-ieios de 1916 a f918. · · 

cArt. 2. • Revogam~se as disposições em contrario. 
:Votação do ·ProJooto n. 582, de 1920, abrindo o vredito 

especial de .3 :276$343. _para pagamente . ·a. Manoel· Quirino 
Jt:>rge e Amerieo José Oi'dano -(3" ,discussão). 

Approvad-0s em 3• <iiscussão e enviado á Cornmis:::;ão de 
Redãeção o ..:;eguinte 

PROJ~'C1JO 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. º E' o -Pader Executivo autorizad<i a; abrir, pelo -
'l\finisterio da Guerra, o credito especial de 3 :276$343. para 
pagamento da ·gratificação que oompete aos l'unccionarios. do 
extincto Ar&ena·l de G-uena de Matw Grosso, chefe de secção' 

. l\Ianoel ·Quirino Jorge ·e mestre Ameriéo: JtJsé Ordano, a contar . 
da -data em que cessou a dispQn.ibilídade em que se àcha.vam, 
até Si de dezembro vindouro, 

. Art. 2." Revogam-se as dis1l-Osições em conkario. 
Votacã-0 · do· proj.écto ·n. 633, de 1920, abrindo ·o credito 

especial de 2. 000 :000$, para pagamento de subvenwes di>,
v!das pela ,.consh'uccãó de·. es.tradas de rodagem (3ª. aiscus-
sao). .~ . · 
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· . :Approvados em 3• discussão e enviado á Gommissão de · 
Redaccão ' o ~eguinte 

P.ROJFCTO , .. 
N. 633 - 1920 

O Congresso 'Nacional resolve:. -" 
Art. f. º E ' o Podei· Executivo au~orizado a abrir, pelo 

Miniisterio da Agricultura, Industria e Gommer-cio; o cre~!ilo 
especial de 2.000 :000$ (<lóu~ mil conto·s de réis), destinado 
ao pai;-clmento de subven.!}ões d:evidas pela construcção de 
estradas de rodagem, feitos de .accôrdo i;om o dispo_sLo no ar
tigo 97, n. VII, da lei n. 3.574., d.e 7 •de janeiro de 19-19, e 
no art. · :28, :n. V, da ·iei n. 3.-991, de 6 de janeiro de 1~20. 

,t\1•t. 2. º Ficam revogadas as ~isposições em ·contrario • 
. Volaiç:..ão _ oo projecto n. 654, de ::1.920, .abrindo o cre

dito de .'6'99 :'l/5:$332, supplementair ás verba~. 17?- e ~U' do ar-' 
tigo 2Q da lei ·n; 3. 99-1. de 192-0 (3~ -discussão) . · 
· :.AJpprovado em 3" discussão e .enviado á Com.missão' de Re...., 
daeção o seguinte -

PltOJ",ECTo 

N. 654, - i920 

· .-\rt .. 1.º Fica o !'Oder Exel'-utivo autorizado a abrir, pelo 
1\linisterio da '.Justliça e Negoc·ios Interi-0res, = o cred!_to de réis 
699 :-;7;}.$332, -::;u=pplementar ás verbas 17" e '2~ d-o a.rt. 2º da. 
l~i n. 3.99:1.,,de 5 de janeiro de =1920. . -

Art. 2:º Revogam-se as disposições em. contrario. 
O Sr. Juvenal Lamàrtine (peúi orde°m) requer e obteni 

'dispensa. de impressão da reàacção :fina•l do projecCo n. 654 A, 
de f92l(}, ·afim de ser inunediatamente votada . 

. E' lida e. sem owerv~ões, approvada a seguiute 

REOACÇÃO 

Redacç~o final do projecto n. 65.$ , de f92fJ, que abre o credito 
·• de 697:77S$332, supplementar ás verbas "17" e .20• do art. 2~ 

<Ú! lein:. S.:J91,del920 · ·,, 
. .. 

O Congresso Nacional decreta ; 
Art. -1.º Fica o Poder E-xecutávo autotiza.do a abrir, pelo 

Ministerio da Justiça e Nego<\ios Interiores, o credito de ,réis 
<i99 :775$332, supplementar ás verbas i 7.• e 20• do art. 2º da 
lei n. 3. 991, de 5 de janeiro de 1'92~ . 

i.~t . 2.Q ~evo{l'am-se as di~posi.;ões em -000,traa-io. 
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Sala das Commissõe3, 9 de detembro de 1920. - Raul Sá. 
!""- Prado Lopes. - (Jarlos Garcia. 

O Sr. Presidente - O proje~tó vae ao Senado. 
~ . . 
V<itação,.do pro.1E:clo n. 65~~. de l.8:!u, auhH'1,:ul11J0 a ::iJ.wi.e, 

Est.ado de Minas Geraes, medianlie accôi·do, o material des~i
nad-0 á naiv~gação do S. Francisco; .com parec,er favora.vel da 
Commis.são de Fi!:ian-0as (34 <fücussão): · · . 

Ap•provado em 3ª discussão e enviado á Commissão de .Re-
dacçã.o o seguinte= . · -:--- · .. · . 

PROJEC'l'o 

N .' 286 A - i 920 

O CDngre-sso ~acional resolve: · 
Art. 1. ~ Fica ·autorizado ·o Governo Federal a transf erh' 

ao Estado de Minas, mooia.nte accôrdo com o respectivo Go
verno, ~ material exist.ente no rio S. Fraw:.,i.sco e destinado a 
navegação desse rio, resalvados os direitos de terceiro. 

Ar!;. 2. Q Revogam-se as d·isposjções em contrario. 

O Sr. Prado Loi>es (pela ardem) reque:r e cbtem dis
pensa de impressão da redacção final do projecto n. 28~ A, 
de ~1920, afim de ser immooiªtamente votada.. · 

E' IÍ<la: e.. ~em obset>vações, ap-provada. a seguinte 

N,. 286 B ~ 19~Q 

Redac,.ç'ão fincil do pTojecto n. 286, de 4 920, qrue .tranfere ao 
Estado de Minas Geraes, o •material destinado á na:ueao,.... 

. qaçó.o do S. Francisco. · ' 

O Qongresso Nacional r~solve : 
Art. ·V Fica a.utorizaido o ·Governo Federal a t.rainsferir 

ao Estado de Minas, mediante aceôrdo com o resp~tivo Go
verno, o xna.tetial existente no rj-0 S. F'l'anôisco 'e destinado .a -
_navegação desse rio, resalvados os direitos <le -tle'rcell'o. 
- ~rt. 2.° Revo~m-se as. disposi~ões em contra1.'io. 
h-::-:- Sala .das Com:rinssões, 9 de dezembro de 1920. - Carlos 

.Garcia, - ,Pra40 Lopes. --:- Raul Sei.. · 

O Sr. Presidente - O pI'ojécto vae ao Senado. 
Votaç.ão do project() ti. 630, de :1920~ abrindo o· eredito 

de 3.281. :716$190,: pa;ra pagamento ás Companhias Gommer'-
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cio e Navegação ·e ~aci()ual de Na.vegacão Costeira (3" tl.is-: 
_eussão). 

i.<\ippl-ovado em 3~ discussãp e. enviadQ .ã. Com.missão de R~ 
dacção o .seguinte · · . · · · " 

PROJEC'l'O 

N. 630 - 1.920 

O · congres~o Nacional decreta: · . ..· ' . 

· Art. 1.º Fica o Governo autorizado a: abrir, pelo Mínís
terio da Fazenda; o e.redito especial de. 3.28i ;716<S1$0, para 
pagamento oo .compromissos assumidos durante o período de: 
guerra enti-e o Brasil e ª" Allemam.ba. com as Companhis Na
cional de/Navegação Costeira e Gomrneroio e Navegação, re-
speetivamente, correspondentes . a . i. 402 :281$2.74 e r éis 
1.879:434$916. 

A_rt_. 2." Rev.Dgarr,::.se as <lisposi~ões em contrario. 
Votação do .project.o n:. 286 iA', de 1920, transferindo ao 

o credito de 2 .·566 :525$·6~2, surp!em1~ntur à verba 15\ <io 
orçamento vigente do Mintsterio da Guerra (3s discussão) . 

. Approvado em 3 .. discussão e enviado á Co~issão de 
Redacção.· o seguinte . ~ 

PMJECTO 

N. 659 - 19.ZO ' \· 
"' -O Congresso Nacional decreta: . 

· Art. Lº E ' o Pode!' E~ecutivo au~-~·rfaad'J · a abrir, pelo 
~rinisterio da Guerra, o credito de 2.5ôo ;~2f>!S662, supple~ 
mentar á verba .f5~ - Material - ~umeros f1 a _H6, 17, 22, . 
23 a 24, do- orçamento da Guerra, p"ar:i o actual ex·3rcicio. 

_...Art. 2.° Re·\'.ogani-se as disposições em corttrar:i(o. 
Votação dp ·projecto n. 234 A, de 1920, despendendo 

atê i50 :000$, cem a construciJão de linhas telegraphicas de 
Ferros a estação de Escura e de Ferros a S . Domingos do 
RiG . cto Peixe; eom parecer favoravel da Commíssão de Ob-r~ 
Publicas e substitutivo da de Finanças (3"' discussão}. · 

.Approvado em 31' discussão ·e enviado ? Commissão de 
Red:acção o seguinte 

PROJECTO 

N. 234 A·- 1920 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. Lº E' o Poder Executivo 

linhas telegrap'h-icas de Ferros à 
.-.) :VQl. ~ . ' 

~ 

autorizado ã incluir as 
estação ,.. da Escur(!. na 

6Õ 
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. ., 
Estrada de Ferro :Victoria a 1\-linas; e de Ferros á S .. Domiu: 
gos <lo Rio do-·Pci:x-e, no 'municipio da Conceição do Serro; Es
:t.ado <le Minas Geraes, ·entre aqueUas que devem ser. construi-' 
idas ·por conta das dotações que vierem a ser concedid~LS na 1eí 
de .or!}ame.nto da despeza para 1921, para. ·a coustrúcc}ão d'3 
·no.vas linhas telegy:a:phicas. ·: · · · · . · -

~·t.. 2. º· Revogam-se as . disposições · em oon.tl.'a'l'io. 
Votàcã.o do pr.ojecto n~ 592 A, de-i920, regulando os uon

iractos de construr.cão e e.Xpleracão de estrádas de feL·ro; com -
1>are-cer e emend;:i,~ da Commiss~o de Fjnanças ~2" dh:icuss~o) . 

o ·Sr. Presidente __, A 'este projecto ~ol'.ám offer~idas 
pela Gommissão de Finanças ~s seguintes · ·· 

EMENDA N •. :1 

·JledUa-·se assim o art. 1'": 
_, _ .Art. i.º A cõ~trucção e admin1st.racãó· das estradas de 

!erro serã<yfeitas· pelo Poder Executivo, nos termos de~ta. lei.: . ... ... . . 

·!!'' Ao art. 2.,; 
Depois da palavra,.---. gara.ut-il'á ,_... aÇcrcsócn-Lc-se : a.o con-

tractante ou eontra:c~tes. · __ . . . · \.-

. ' ---· .. EMENDA N. S 
:Ao. art. 5º : .~ ''· . 

/: .-Depois das palavras ·::__ em' dinheiro - açcresC.ente~se :·. e 
mediante operações de· credito qt::e fica aulori~da a . fazer~, . 

1 .- -_- : 

.Ao art. '\. 
:~ccreseente:-se ~- sei;-üiut~: ficando ao <.:1ovcmti füSah'adu 

o-· dir eito do 'l'esgat.c, do 2° anuo ~m deantc •. · 

Ao art. &' ~ 
~1END,\ N. 5 -. 

· · :A.ccrescen,l.e-se depois <lu.:! paiáv1·as: ·~eepcãc feiLa . ~ª
EsLrada de Ferro Central -Ot> Brasil e . da Estrada de 1''crro H.10 
do ·Ouro, as .seguíntes: e mediante a1.:1tor izações explicita do 
Cong-r.esso Nacional. · · · ,,. 

Ao árt .. 12/ . , ( 

R.eduia~se a 1, .. ,lº -0 imposto ... . 
~-· . . 
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' SE~SÃO B1I !J DE DEZB:hmBO DlL 1920 
... . .... . ... .. 

EMENDA ~; '7 

AccrescenlC-se. onde convier: 
«:\rl.. A'?i- estra<las que fol'em concedidas nos termos 

(!esta lei poderá e Governo dar privilegio de uma zona de 25 
.('1inte e cinco) kilometros para cada lado do eixo da lin'lla~. 

EME!'DA :;>;, 8 

· ~\ccre::;ce1ltc-:"i~ on<lc conviet·: 
.«Art. ' A's estradas q.ue. forem ·co11ceditlas nos termos 

· · c!est.a lei poderá ser dada. isenção · d'e direitos de importa.o ão -
lJal.'a o- materjal que haja de ser _impot•iado do esLrau;;eiro e 
que fôr. necessario p.o p:rimeiro estabelecimento, nos termos 

. da legislação sobre isen11ão d.e direito que estiver em vigor na 
-d.ala- elo eontracto:i>. , · . 

. EMENDA N. 9 . • 

No a.rt. 5°. onde se diz: 50: kiiome·tros, diga-:sé: «20 kí-
lon1etros~.· . : , ,ei. 

O Sr. Presidente ._, Vou submetter a votos o ~rojec.to 
salvo as emendas da Commissão. -

Approvados successivamento em z• di:lcu:ssãó o::; seguiute::; · 
al'LiõOS do 

. PR.OJECTO· 

N. 592 A ~ 1920 
. ~ 

O Congresso Nacional resolv;e ; 
Art. i.º Os.contractos de construecão e de exploracão de 

-trafego das eStra-das de :ferro serã.o feitos pelq Governo Fe
deral nos termos da presente lei. . ~ 

Art. 2.º Quando a. renda brut:i. proveniente da arrecada- · 
· 1;ão de fretes, passagens e taxas accessorias não attingir ao 

ipinimo neceâsario ao seryipo do .trafego, o Governo garantirá 
. u:-1 esti·adas e ferro a d1ffrrença entre aquella renda e este 
minimo • 

. § 1.º Entende-se como minimo necessario ao servico do 
lt'afego a somma das ::cguintes parcellas: . · 

1 •, juro ma."rimo <le 5 o/o (cinco POI'. cento) sobre o capi
tal cffectivamente applicado na con~trucção e ·no apparelha
mento do trafego da e~trada lia occasiãô em que ella fôr en
tregue ao uso publico; 
·; -2~. amorLização do mesmo .. capital, correspondente ao 
1)1.'<t~.o '-Lla 10onces:!ão; · 

· ~.... . 
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3', de~peza.s._ de _ wst.eio do trafego' e da conservação âa 
estrada ate ·ao max1mo ·de 3 :000$ · (tres contos de · réis) por 
anno e por kilometro. 
. · § 2.º O pagamento da differença a Q-ue se· refere este a.r:.. 
tigo será feito semestralm~nte, em dinheiro, após tomada- de · 
r.ontas. · - . ' .'- · · .. · 

. t . . . , . 

Ari·. 3." Si a renda \brutà excedei: ao minimo de que trata 
e artigo anterior, a estrada terá de pagar ao Governo uma: 

·porcentagem sobre o excesso· verificado. · 
§ i.º Essa porcentagem. nunca será inferior a 1() % (dez 

por cento) e será ct>-escente com ó exeésso. t . . 
-· § 2.º Uma partê :do restante desse excesso será destina.da 

á constituição. de cin. fundo de autmento do material rodante · 
e de tracção e a -outra parte caberã ã estrada, pata attender 
ao crescimento· das despezas de conservação e de custeio ·e 
para forrnar a sua renda. liquida, . dá qun.l os funcciouarios e 
operarios terão uma porcentagem a titulo de participação nos 

·. ,lucros. · · , . , . 
.,, Art. 4.º O capital a. ser effectivamente applicado na cc.in-

stru.ccão e no apparelhamento do trafego da. estrada será fi
xado no . contracto de c9nce.ssão. _ 

P:iragrapT10 unico. Para que se faca · essa fLxaé;ão, o Go
verno exigirá os estudos, projectos e .. orçamentos com todos 

·,os detalhes jue· julgar necessa.rio.s. . , 
Al:t:- 5.º · A"s estradàs que depositarem no '!'besouro ·Fe

derar, em titulas da-füvida publfoa, a importancia do. éàpital 
ifixaclo no contracto, pagara o Governo. em dinheiro,~ e po1· . 
secções nunca inferiores lt 50 (cincoenta) kilometros, a im- · 
por:t.ancia da parte da.quelle capital relativa a cada. uma das 
secções referidas, á medida que ell'as forem ·sende entregues 
ao uso Publico . , · 

. § i.~ o· del)osilo qos titulos da -9,ivida. pu1Jolica de ~e .. tr-at.a 
este arllgo; será reallzado .por pal'~ellas, : fixadas a JUIZ.o d1~, 
Governo, dentro do P!'a~o não excedente de um anno da data · 
do contracto . . · 

§ 2.0 Os títulos da divida l)ubYica· depositados pelas cs
tradãs no Thesouro Nacionai nos termos deste artigo vence
rão- os juros a que tiverem direito durante todo o prazo de 
contracto, mas só · serão restituídos á. estrada no · fim do 
prazo da conce9São, se a mesma estrada houver renunciado <'\ 
garantia de que trata. o n. 2 do § i •. do art. 2º desta lei. 

§ 3.º Se a: estt'ada ·não renuri.ciar á garantia de que, trata 
o n. 2 do § i º do art. 21> da presente lei, o Governo inutlli
zarâ, sen:iestralmente, tantos títulos da divida publ!ica .deposi
tadoi; pela estrada no Th-esouro Federat quantos.. correspon:.. 
derem á quota de amortizaÇão do capital mencionada no i·e-

. ferido al"f,. 2º ~sta lei. . · . 
. .. Art .. 6.º O capital a despender ria co11;:1tnucção de estradas 
· ·de feno nos tennos :desta lei não poderá exceder de 
·;60 , 000: O~O~ {~essenta m~I contos de .. réis) .em cada .anno. 
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A.rl 7.º As estradas concedidas em "irtude desta '"ei re
verterão á União,. findos os ;prazos das respectivas concessões, 
prazos que não I?óderão exceder de 60 annos. · ·~. . . 

Art. 8.º As concessões de estradas de ferro autorizadas 
pela presente lei ou serão requeridas ao Congreiõso Nacional 

. ou serão pelo Governo offerecidas, em concurrencia publica, · 
quando JlOr lei for determinada a; ~onstrucçào de qualquer 
estrada. de '!erro. 

Art. 9." O Governo pode~ entregar á ·administraeão de 
emprezas ou eompanhia,s~ mediante concurrencia publica. a.~ 
estradai; de ferro t:lor ell!e actualmente administradas. ex
. éepcão feita da _Estrada de Ferro Central do , Brasi e da Es
. trada de Ferro do Rio do 0nr(). 

§ 1.0 AS ·estradas de que trata este artigo, desde que dei
xem de ser admfnisfradas pelo Governo, ficarão -subo~-Oina -
das ao regimen da' 'Presente !ei. ' · -

§ ,2'º Para os fins de applicaç.ão desse regimen ás diLa.s 
estradas, será considerado como cap~tal a sornma das seguin-
tes parce.mas_: . 

1 ª, a im:Portànoia correspondente ao valor da estrada n:t 
occasião do co~tracto, valor que será object.Q. de coneurrenia 

·--é não poderá. ser infericir a um minimo fixado pelo Governo 
nos editaes de concurrencia; · · ·· ·· · · 
· 2'"', a importanoia corres:Dondente .ao valor das obras e 
melhoramentos a introduzir_ na estrada, dentrn de prazos fi
xados pelo Governo 'e segundo orçamentos poI' elle elaborados. 

· § .3.º A!s emprezas ou companhias.que assumirem a admi
nistração xle estradas nos termos à.este a.rtigo. poàerá ser ap
plicado o disposto no. art. ·5° da presente lei, pagando o. Go
verno, em dinbeiro, ás ditas emprezas ou companhias. tão 

1 somente a parte relativa. ao n .. 2 do § 2º deste artigo, ú me
~ dida . que forem sendo concluidas as obras e meL'horaml'.mtos 
n~lle menciGnados. · 

AI't. iB. O Governo fica a\Jtorizado a rever· os contrnotns 
de estradas de ferro ora. em vigor, no senfido de. r.onforma!

. os ás disposições desta lei, podendo para <l mesmo fim resga
tar as concessões feitas sob o regimen da legislação anterior.; 

Art. 1 i. O G-Overno ex-pedirá o regulamento e a.~ instru
c~s neoessarias á ex-ecucão desta lei e fica desde já. ·autori
zado a realizai' as operações de credifu que julgar precisas á 
essa execucão. , · 

Al't. :l2. Para fazer face ás despezas da União para man
ter no pai2 o servico de viacão ferrea, fica creado o impost.o 
de 5 % (cinco por cento) sobre -Os "fretes e I>assagens recebi
dos por todas a~ ostra.das dP. ferro que percorrem o _ territorio 
riacional. · · · · ' <"":'~ 

. Art. 13. Ficam mantidas as disposiç&s da legislaQão de 
e.aLradas de ferro ora em vigor, que não estiverem revogadas 

. por esta. lei . ' · 

O Sr. Presid;nte - V'ou submetter a votos a ·emenda, 
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!046 ANNABS DA CAMARA . 
·-.... 

'O Sr. Octavio Rocha '·(pela ordem)· - Sr. Presidente, 
tendo formulado Vl,l.i'iaS .emendas a este projecto, venho pe

:'dir a V. Ex~ se digne, de accôrdo cmn o Regimento,· ,consi
derarl•as retiradas. Opportunamente, na .s~ discuss:ão, pode
rei apresentai-as de novo. 

Consultad~ a Camara concede a, retirada das emenda~ 
da üommissáo· de Finanças. · " 

:Votação do :Projecto n. M9 N, de 1920. autodzando a 
promoção ao posto de segundos tenentês dos tres sub-aju
dantes machJnista,s que não completaram o fompo1 eI:igido 
11ela lei n. 3.634, de l9i8; com parecer fa:vora:<.rel das Com-

.Jn.issões de Marin'ha e Guerra e <le Finani:ias. (2~ discussão) .1 

· Approvados successivamente em 2• discussão, os seguiu ... 
tes artigos do · · _ 

. PFtOJECTo 

N. ·~4-9 À - 1.000 

O Co~gre-Sso Nacional .decreta: 
Arf. 1.0 Fiéa.. o Presidente _.da .Repuba:írca autorizado·. a 

l)romover ao posUh de 2º tenente ajudante mac'hinistn. os tres 
sub-ajudantes m:tehinistas .que não ,yoropletara.m ainda o 
tempo de serviço exigido ·pela lei n, :J.63~, dá 31 de dezem
bro de i9·1.8. -

Art. 2." Revogarn-s.e .às digposiçõ'es ·em contrsriQ!. :. 

o Sr. Presidente - o projecto ·passa á 3ª d!~mussão. · · 

O· Sr. Ju;enal L~artine (pela O?'dem) requer e\lbt.em 
dispensa 'de intersticio para o projecto n. ' 449 A,· de 1920, fi-
gurar na ordem do dia ds. sei;sãO seguinte. ... 

Votação· do projecto n. 567 A, de 192'0, mandando reco-· 
l11er a uma· caixa especial metade do imposto sobre o sal., de 
rn·ocE>.deneia <lo Estado ·:do Rio de .Ta.neiro: com pn.recer fa-

·,vornvcl da Commissão da Fin::i.ncas (2~ discussão). · ·-
Approvwog sur~cc~sivnmenLe <"lm 2~ r:fü::cu~são. os . seguín-

1 es nrt.i µ-os ri n . 

PROJEl'!'l"O 

N. 5G7 A - H12íl 

O Congresso Nncionnl i·~solve: 
··~" - . 

~'\ri.. 1.Q O Poder fuecuitivo J'hrá rncolher a uma. rai:tà 
NlpP,ciaJ. metndc do imposto que arrMadn aetua.lmrnfo s&brn 
o saa de p1•oced~ncia do Est.ado do Jlio ue .Tanf!fro. 

Arl 2.0 Essa importancia será dh-idicla . í!m 1.res pnrtes. 
' send() duas para au:rilio ús usinas que se· fundarem pa.ra o 

beneficiamento do sal e a. parte restante será a.pl'lica,da na 
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'dcsob.struccã.o e dr~gagem tios portos, rios e .e.anaes que sP-r-
vem á zona salineira... · · 

Art. 3.º O prazo :Para a. ex,gcução da presente lei será de 
cinco annos da sua publicMâO e reg.U!lamenta<}ão no. patt e re-
ferente ao auxilio ás ·usinas ·de beneficiamento. · 

· .Art. 4.º Deco1·ridos os cinco annos a que se refere o ar
tigo anterior o il)lposto sobrre o kílogra.mmn. ·de sal será re-

. duzido :i :!.2 réis. / · · 
. 'Art: 5." Uma se~ta part.e do imposto de que trata o ar

tigo 4n ··será recolhida á cacra . já. organizada para. o fim cs
pecia:l de conservá.cão dos já a.Iludidos portos, rios e cannes. . . . -

Art. 6 .. º Revogam-se as disposicõe;; em contr:i.rio. 

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

· O Sr. Juvenil Lamartiné"' ·(p~la o't'dem) requer e obtem. 
.-O'ispénsa de intersticio para C) projecto n. 567 A, de rn20, fi
gurar na ordem do dia da sessão seg-Uinte. 

·. Votação do ~projecto n. 490' A, de 19r20, autorizando es-
tudos. d~ barragem e ai;udagem em zona;S assoladas pcfa scc- :.. 
ca; com substitutivo da Commissão de Obras Pnblica!'l e pa~ -
tecer favoravel <la die Finun~::i.s (~" discussã<>) . 

O Sr. Presidente - A, este pi-ojeeto foi offerecido pela 
·romroi.ssão de Obl'3,$ Publica~ o seguinte 

· SUBSTlTD'rIVO . . . 
. .'.Art, 1..º Aos rounicipfos de Montes Olaros, Grão Mogol. 

Salinas,:Rio !'urdo e Tremedal, situados no extremo norte dtJ 
Estado de !\Iinas Geraes. serão applicadas todas as medirias 
que, para combater o flagello das seccas:.,, são adoptadas na 
zana do nor<l-este -brasileiro· pela Inspectoria Geral de Qb1 ns . 
co,ntra. as Seccas, <fue man!fará com ur~encia proceder neUc.s , 
e .nos pontos mais c01wementes a serv1oos d~ barrar;en; de · · 
rios~ e de açndagem. · 

Arl. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Vou· submettcr a vof,og o SLthstitúlivo da Commissã,o • 
.Approvados successivamente em 2,. discussã() os artigo!: 

i º e 2º do referido, sub11fü:utivo da Commissão de 0Jl'ras Pn
blioas. ficando prejudicado o projeew primitivo. 

q Sr. Presidente - O pro.jecro p:is,sa á 3ª discussão. 

O Sr. Juvenal Lamartine (pela ordem) requer e obtem 
clispensa dP- int.erstir.io p::n:a i) pr.ojecto n. 490 A. de 1920. 
figuriir na oriiem do <lin. da ::;e~são seguint.e. · 

· Votação. 
1

do pa:reà.r n. ~6, de 1920, .mane.ando archíval' 
, o telegramma. em riu~ o ç.;ntro Republicano dos Func.eionarios 
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! ' 
. • \NNAES DA CAl\IARA 

·-· · Publicos Federaes de S. Paufo :wlicitn. 
-· · reio~ ( discu~ão unica) . 

n. reforma ·dos Gor-

. . Approva.do. 

Votação do parecer n._- 47, de 1920,. mandando archivar 
o telegramma em que <!!Pessoal da Adminístr-acão dos Cori;eios 
de Vict.qria, Espirito ~-a],ltp, peC:e a elevação desta adminis-
tra\ãO a. 2• e.lasse .. (discussãQ unica). • 

_Approvado. ·. 

Votação do requ~rimento n. 82, de 1920, ·pedindo infor
mações ,sobre a proposta apresentada á Liga ·'das Nações em 
relação aos armamentos· (di.sousi:ão u_nic~) . · 

l\EQUElll1'4ENTO 

N. 82 

Requeiro que, por interm~tlio da Mesa, informe o Po<ler 
.Executivo: .• · 

i º, si o Gaverno tem conhecÚnento' offici:al da ·aprê.sen
ta.cão de uma proposta sobre fabricação de arrp.amentos, apre
sentada por um dos D~1egados do Brasil á Assembléa. _da Lig_a \"' 
4a.s N~ões; . . ·· · 

2°, . .si o Governq ·foi· consultado sobr,e. a apresentação da 
mesma e ~ cottcorda com a sua adopção : ·· 

: . ' . ··' 

O Sr .. ,Presidente ~ Na sessão de ·honteni . o Sr ·. Mario 
Rermoo pediu a retirarla deste requerimento. 

J?efiro o pedido de S. Ex. .- . 
· A.cha~se ·sobre a mesa o seguinte 

REQUERIMENTO .DE URGEN CIA 

-· 
/Requeiro urgene.ia·· pdra 1.mmediÍi't.a d~cussão e võtal}ão 

do prtljecto n, 605 A, de 19-20-·, · 

·Sala. das .sessões, 9 d.e dezembro de 19;20 . ..:__ Octavio· R.ocha.: 
Approvado . · 

Discussão uníca -do parecer da Commissão 'de Finanças 
sobre a emenda offerecida na 3ª discussão do projecto n. 605; 
de 1920, tornando obrigatoria a atracação dos navios nos cáes 
de · portos brasileiros; com parecer oa Commissão de Finanças, 
favoravel á. primeira parte da. emendd e contraria á segund~ 
parte, e emendas da me6ma Commissão {vide project.o nu-
mero 605 A~ c!e i920) ! · - · · 
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Enoerrado. e annu~iada a. vutacão. . . .--=- . 
O Sr. Presidente - Durante a 3"' 'discussão deste pro

jecto foi· offereoida . a seguinte 

EMENDA 

Art. 1° - Em vez de :Salvo o caso das mercadorias na
cionaes, diga-se: «Salvo o caso de mercadorias nacionaes ou 
ua.cionalizadas:i>. · 
, Art. 2º - Supprima~se esta parte: «e mediante o unico 

pagamento da taxa de um real por kilo para a conservação do 
porto, paga pelo navio~. , 

Tambem .n Commissão de Finarn1as offereceu a<; seguintes 

N. t. 

Ao § i •, do· :i.rt. 5°, accrescente-se, depois das palavras 
obras congener~s: «Oú para recehímento <!as merc-adm.·ias nos 

• armazens e dr.pO-SitO$ respectiVO!l». 

N. 2 

. Ao art. 2º - Onde se diz; Oonse'J"Vação, diga-se: draaagem/ 
Art. 2º - Retire..:se as paJavras de navio a· navio. 
Art: 5° - Substituam-se as palavras finaes do n. 1 - de 

alfandega ou de fiscalização do porto -:-- pelaR seghintes -
do ·t:overno. 

~.: Art. 7º __:: AccrP.-scenté-se depois das palavras ccw11a e 
de$carqa; as seguintes:. ~cáes:i>. . 

Vou submetter a votos as emendas. em primeiro logar. 
· Approvada a referida primeira parte <fa. emenda tlo Sr. 
Alvaro Baptista, relativa' ao art. 1 º. 

Rejeitada. a referica segunda pa.rte àa rmenda rlo St. 
Alvaro Bapti sta, relativa ao art. 2º. · 

Approvadas, successivamente, as referidas emem:!as nu
. meros 1 e. 2 da Commissão de Fananças. 
" Approvaào em 3ª discussão e enviado á Commmissão de 

Redacl)ão o seguinte 

.PROJ'ECTCI 

N. 605 - 1920 

O Congresso Nac.fonal decreta: 
A1't. 1.º Nos portos· providos de installações modern3s de 

cáes, molhes .. obras congeneres, serviços de dragagem e out'l'OS 
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·necessaríos áo lrafogo dos navios. oxecu.tados por conc.<'ssão 
ri.os termos da lei n. 1. 746, de 13 de outubro de ,1869, ou pór 
éontracto ou administração, no~ termos dos decretos ns. 4.859, 

·ide 8 de ,junho .õe 1903. ,e. 6.368, de 14 de fevereiro de 1'907, 
_, é obrigatoria a af.raicacão dos· navios · aos eáes .ou obras con-~ 

generes para embarque e desen::l!barque de mercadorias e . pas
sageiros, para ou de outros· portos. Salvo o caso das merca
dorias na<:ionaes em transito; r:;enhu~a. outra; se.ia qual fôj: a · 
·sua e~pecie ou natureza, poderá ser,.embarcadà. ou desembar
cada sem passar pelo cáes ou obras conegeneres e comple-' 
mientarcs1 sujeita sempre . ao pagamento . das -.t:a:..al" resp~ 
ctivas. · · · · · 

:Art.. 2. º As -mero;ÚJorias em transWo de po/to nacion:ü· 
· para I>orto nacional poderão ser transnorda:das directamente 
de navio a navio f6ra do cáes, e mediante o unico pa.,,-ramento 
da taxa de um real por·. kilo, para- conservação: do 'porto, paga 
pelo navio. 

Art. 3. º Qualqner mercadoria <lesembareada no caBs e 
novamente rwlle emb.arcada sem ter t ido sahida das ins l.nHa-. 
ções do porto pa.:,"'al'á as taxas correspondent-es a umn. só · cla-
que11as operacões de. embarque ou desembarque . .. 

· Art. 4 . . , As disposições .ao artigo anterior npplicum-sc 
quer :ís mercadorias en:i transito de um porto para outro, na~. 
eional ou estrang·eiro, quP.r ás· mercadorias· recebidns por mal'.' àe procedencia do proprio pol'to e destinadas. a. ot1tro porto oü 

~ vice-versa. .. . -
. Art. 5. º :!\. obrigàtoriedade de atrac~ção soffrerá as se-
guintes excep~ões: . 

:lº, quando não houver espaco di$oniVêl pa.ra os navios 
junto ao cães. molhes ou obras congerieres, a . .tnizo da Alfan-
dega e Fiscalizal}ão do Porto ; . ·· · . s,. 
· 2º. quando não houver nos canaes de accesso ao porto oh 
~unto ao cáes. molhes ou obras .C:ongenere.s, a profundidade .df'! 
agua nccessaria,, para o respectivo .calado do ~avio; .. 

3ª, quando a atracação estrver suspensa por ordem do Go
verno,· <le"·ido á epidemia, guerrn. -Ou out.ra caus.1. de . forca 
maior: , · . '' \ 

4: º quando não houver no porf.o accommodação a.dequad~ .. 
pàru as mercadorias a. desembarcar ou embarcar ~ . 

Art. 6. • As embarca~ões <l'e serviço interno do propr.ió' 
porto ou dos portos do liÜora1 do T11P-smo Est.ado, inclus ive o~ 
fluvia.e~ internos ,conduzindo rnrr1 ·lorias de produccão local 

·ou já incorporadas :i.o 1'éspeot:ivo 1;011sumo, poderão effect.uar · 
as operações de carga e descarga em qualquer pont~ f?ra da 
zona em que forem P.xecntados os m~lhoramentos indic.ados, 
estando nesses casos isentas de qualquer pagamento das • ta~as 
de· l)orto. . ' , · 

Art. 7 _" O Governó -expedirá as n:P.>Ccssarias inst.rucc'ôcs 
relativas ti e.~ecução' da presente lei, provldenciando de modo 
que os serviços (le carga e descarga dos navios poss~ . 5!et" 

. --.. . / 

·. 
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· fci Los, como dtrnordinarios. a. ~1unlctuet· h~l'-4 da noite, ou nos 
domingos e àfa.s. fAriados, · nrndiante p-révia requísicão dos in-' 
t~ressados, cab.!'-ndo então ao navfo o pagamento simplesmente 
'lrts rfo11pcza.5 ~x;t-rl>.Orüinal'1ns que serão fixadas. de accfü·do 
~om o que tenlui. de ser effectivament(' d~!'.]11m<Hdo a ma.ior 
en-i, taes casos. - iií 

':.A rt. 8. º O G<n·<"JI·no poàerii entrar em accôrdo com us 
:wtua.~~ companhias conlrMlantes dt1 e~})lora1:.ão de portos no 
senl.ido de nppEcnr uü~ 1'f'US eon:traeto"' n.s diP.poslç(ie~ d<t pre
sente lei. 

:\.rt... n .'' R~vot;um-se us iJispo~ições em C·ontrariá. 

O· Sr. Presidente .:.._ Aôha-se sobre a mesa. o seguinte 

N. 4. 

TI1JIJ:UPÍl'() tll'genda p:;i.ra hrimetlb.La. ::i. V()~a~\t() üo pro.\i'!clri 
~ reso Inção n. 8 A ~ pr1J.lec.to n. 617. 

Sala das SB~sõ~s, ~} de dezemhro •fo 1920. - ln-venal V~~ 
mq.i·tiri.e. 

Atiprova.do. 

• Discussão unica. do projecLo 'Cla r~splução n. S 'A de 
- 1920. pro'\'idencit\ntlo sob\~e a inscripção de ONi.dot'eS na i.tora 

do exoeclinete: com snbsti.tutivo da C0IDmissão de Policia. 
. ·• ~ ' 

O ·Sr• Presidente - Acham-se sobre a 
das. qi.Je ·vtio ser 11.das. 

Siio . . ~trn0ess:ivamentc. lidns. npnirufa~ r.· 
nwntr. em (ljscussiio ai-: sr.gnintes 

.. (Discussão i.mfoa) 

N. 1 

mesa tres emeli.., 
' 

Ao a.rt. :J?-22, entre as 1,Xf)resí;õ~s .. .ueuhum Depul.at\o:i. i: 
<:pod~rá faUar, ete.:i>, inl.ercalle-se: «salv1J os Rf\lMúl'C~-

Tr:rnsform~-·se o pat·agrapho nn.ko el.ti ~ 2". pt·ecelien
úo-o dt>sf.e ~§ 1 . ~-·Os flelatores podel'ão ·ralla1-, em qualqut:l'_ 
rtiscussão, pnc.aminhando ri. \'Ot:içíio, semp1·e que qna1Cc11ee 
Deputado o 110\wet> feit{l». - VeriSsimo de .. MeUo. 



N. 2 

A' Commissão de Cons.Litnir;ão. L.egislação e Justiça foi 
presente em 1915, uma i.ndicação, cujo ob;iectivo é provocai· 
o parecer da dita Commissão sobre a seguinte these: 

«Póde o Deputado despojar-se das immunidades 
parlamentares sem licença da Camara»? 

Não fôra a circ.i.~stancia, que agora occorre, de pretender 
n Commissão propor á Gamara a indicação acfoante men
cionada, no sentido de incluir no Regimento re~pectivo - al
gumas normas organicas para a perfeita execução ·dos a:·
tigos 19 e 20, ·da Constitui(;ão FederaL não poderia a dita 
Commi§2jio, nos termos rigorosos da lei interna da Gamara. 
emittir · parecer sobre a indicação alludida. visto que esta 
contém uma these pura e simples ele Direito Constitucional, 
f:> a funcção das Commissões permanentes é a de dar opinião 
sobre as questões de direito e de facto. concernentes ao exer
cício de alguma das attribuições da Gamara, expressas nH 
Constituir;ão ou no Regimento (art. 136, deste) . 

E' eerto que as ir.dicações, assim como os projectoB, de
:pois de lidos na Mesa. devem ser remettidos, sem depefrden-
cia de vota()ão, á Commissão a que praticamente pertence
rem. Por outro lado, porém, é ig:ualmente certo que a Ca
mara não delibern sinão por via de p7'0pos.ições, e estas, ape
:i:ar de poderem consistir em indicações (art. 135, do Ree;i
mento), deverão g·uardar sempre a natureza de proposiç5~s, 
1sto é, visai· o fim pratico dos projectos de lei, on rermlução, 
e dos requerimentos, e não a r-:oluç.ão ahstracta de qualquer 
these de pura doutrina scientifica. 

1Posto isto. passa a Commissão a dar os fundamentos drt 
reforma, que propõe ao Regimento da Gamara. 

A materia das prerogativas, privilegias e franquias dos 
parlamentos é uma das n:taís controvertidas no Direito Con
ttítucional, e envolve questões complexas, uma das quaes _, 
a da immunidade dos representantes elo povo contra 11ual
quer motivo de prisão - é a que tem solução mais antiga. e 
menos contestada. 

Consoante ás opiniões de Henrique Hallam e Guilhermt• 
Blackstone, citados por Attilia Brunialtí (Il Diritto Constitu
zionale e La Política, vol. 1 º, pag. 868), já nos annos de 860 e 
'1. 042, reinando respectivamente em Inglaterra Ethelberto e 
;Eduardo o Confessor, não podiam ser presos os que faziam 
parto do •Consellío do Rei. Nem por ser tão antigo, entretanto, 
semelhante privilegio, - está elle isento de critica de muitos. 
que precisamente em sua ancianídade, encontram argumen-~ 
tos contra elle, accentuando-lhe os ares, que relamente tem 
de inRtitniçí'ío da inade m~dia. ' 
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. Essa critic.;a, ·além de colncitlit· admiravelmente com as 
tendencia$ ao arbitrfo por parte .4o Poder Executivo. e de 
seus. àwdliares, agrada tambem a opinião popular nemos es
ciareci<la, que não vê na -prerogaliva ·em questão mais do que 
um odioso priv.ilegio pessoal, incompat.ivel pom o :postulado 
democ.ratico da igualda.tfo tlos cidadãos perante a. lei. 

Nesse mesmo caso concreto, que é o motivo índirecto · e 
reino to da indicação que se e:xaroina; · - vê-se a confirmi
ção da má vontade, filha do preconceito, com que uma parte 
da opinião popular e atG um funccionario do Ministerio Pu
blico aprecia:ram. .. a prerogativa concedida pela Constituiçâc ' 

. Fede!'al ·aos membros do Poder Legislativo, não para g 1}SO 
pessoal destes, mas por motivos de or~em· social da maior rc-
levancia. · , 

· l\Iuita razão teve, pois, o Sr. Dcpu!ad,) Cesur Vergueirv, 
quando, em aparte a.o · Cl·iscurso com que o S;:. Lamounier Go-
dofredo justificou a sua -indico.ç~o. vrol.estou contra os con
ceitos depr·eciativos do Congresso Nacional, enunciados irn
perLinenternente em uma p1:omo<;ã.o do orgão do l\HÍ1.i5l.<:rio 
l'ublico, no processo do Deputado Gilberto Amado. 

E' innega~l que nos tempos que mais ze1osamenLe .s0 
defendiam as im~unidades e em que. o l'·econhecimento de<i
tas era. imposto ao.s ·reis, como na época de Henrique V rrr 
{1543) e de Jacques I (i603}, a Justica mul tiplicava atbitra-
1·fament-e. as causas -Oe detencão, detet·mina.ndo . esta circum-
1-;tancia uma razão ruaLs poderosa·· para a instituição do privi
legio . 

- Nos tempos modernos,· as garantias constitucionae~. :i 
. ~egm:~ça dos direitos pela orgaização mais perfeita cto ap
:·'· pa.relho judiciario, e o contrôle da opinião nacional µeht pu

blicidade dos actos do Govel"no, são füctores que. · concarrem. 
1>ara . tornar cada vez mais afastado o· perigo de violencias do 
Pode-r El:ecutivo conLra os membros do Poder Legislativo, lltie 
lhe façam. opposiç.ão. · · . 

Sem embargo, entreLauto, da differeni.;a entri; os tempu~ 
. ·~oll.laes e aquc.llas épocâs dislant es, continuam os pub!icis tas 
conteroporaneos a defender coro a mais vivaz convfo~ão ~ 
perinanenc1a e a necessidaae dos· privilegios parlamenlarc:>. · 
como a condi<;ão indispensavel da independencia dos eleitos 
da Nação: , · · · 

Repudiados os exageros de outr'ora e entendidos os pr! -
vilegios, n=io como a capa da impunidade de politicos, . mas 
como o manto .protector da nobre o elevad~ funcção .~ercida~ 
pelos .inemb:ros do Congresso - não ha como censuz-ar· a ma
nuteni;ão, no col'po de nossa lei magna, do principio• antiquis-
simo das immunida,des :Parlamentares. · · 

Não sõ as monarehías liberaes do nosso tempo, c'omu u. ou 
Inglat.erra, a da Belgica, a da _Alle.manha -e a. da ltalia, coinn 
ta.mbem as republicas mais adiantadas, como a dos Est.ado3 
[Jnitlos da Amer·ica do Norte, Ahsentina, !?rança,. etc., leem 
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· adoptado; em suas respectivas instituições políticas, essa pre_; 
;rogativa. salutar- e ,garantidora· da liberdade dos delegados ao 
r>ovo, · no C1Xe1'.cicio de sua elevada funcvão. 

Os tres kes principaes priilegíos, êujas origens lüi:>Lori
ca:s remontam ás primeiras assembléas, ou aempts, da Ing!a-
1.erra, - -que elegiam os reis e os depunham, Jazi'am at-i lei~. 
<leoretavam qs impostos, concl uiram "-OS tratad,9s de paz e d1~ 
a.lliança, coDJvocavam as _forças- militares de terra e mar, da
va1ú concessões de terras publicas, nomeavam e destituíam 
os .. bispos, auto1·izavam a e~ecução dos -:c1:ecretos <l'a Igrejá. 
etc., .;,_ os tres principaes pdvilegios,., como dizi.aroos, eram 
a liberdade de ·paJavra, . a immunidadC? pessoal, garautinelci 

. conlra qttalquer pdsão, e o di'reito. coufcrid-0 ds Camtfras d P. 
r eeó:illiec.ereru os poderes ce . seus membros.·: . 

Na obrà el.'udita -do Ellis Stevens (As Fonte-s t.i.fJ. Con.~ti
itiição doi; Estados Unidos, fls. iOS) e ua ·de "Erskiue May 
;(Pa:rliampita1'Y Practice) , encontram-se a lei do i-eiuo de 
Kent, do seculo sexto, dec·retada por Ethelberto, e a do rei . 
Canuto. constituindo ambas a,. ·ronte_·mais ;rémota da preroga-
tiva parlamentar em discussão: · 

«Todo aquelle que fizel' .parte ·do · gempt terá <:li -:: 
reito ·á immunidade contra qualquer prisão, tanto ri:· 
ida, como na volta do· logar em que elle se i"eunir, .salve 

. si for comprovadamente um ladrão.~ · , , · 
" - Essa antiga formula de.: duràcão do privilegio - eund1), 

mo1'ando; et e;;cinde redeu.'nd.Q - é ainda observada nu Ingla
terra para O freedon fron~ . ar1·est· e fól mantida· _pela QQnSti·· 
tuição dos Estaoos Unidos da Anl~rica do Norte, eomo se 

.. ~ "\rê textualmente -Oa clausula 'segunda do ·, art~ f', Seécão :Vr, 
· que diz: · ' · · 

.i:Em todos os · cas~, excepto no de trahição~ feio~ 
_ _ nia otL' · attentado contra .. a paz (trea.són, .felony or 
- breack of peace) , -0s deputados e senadores gosarão do 
-privilegio de . não serein presos durante sua assisten-
cia ás sessões de suas respeetiYas Gamaras, nem, indo. 

· ou regressando deli as; e não poderão ser interrogados 
fóra daUi por· qualqUer de s~us discursos e <iebàtes na.s-
Ca.maras.>. · 

A . Constituil;ão Mexicana, n.o Titulo m , ·secção I, que 
trata especialmente do Poder Legislativo, sómente institue o 
privilegio da inviolabilidade dos . deputados pelas opiniões 
manif!')stadas no :desempenho . <le seu cargo (art. 59), nada 
dispondo ·ahi quanto ao· outro :privilegio da immunidade l)e:::~. · 
soa-1 contra o,ual€Juer prisão. No Titulo TV, ,porém, . que ~e·
gula -a r.esponsabilidade <los fuuccionarios pub1mos, essa Con·; 
stituicão eqUipara os deputados ao Çongresso da União_ · aos 
membro·s -Oa Suprema Côrt.e de Jusbca e aos Secretarios do 
Despacho (ministros), tornando-os igualmente responsaveis 
pelos delict.os communs qlfo commetterem d'ti.ranic: o ... tempo 
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üe seu cargo e pelos deHctos, faltas ou omissões fun0cionae:: 
em que incorrerem uo exerci cio do mesmo cargo . 

. No easo <fe de'licto commurQ, o Co~t'esso, eonstituido em 
grande. Jury, declarará po.r maio~ia, absoluta de votos si ~a. 
ou não motivo par<i o processo r.ontra. o accusaclo. Na :pri
meira hypçt.hesc, o ai:icu.;ado fü:u ipso facto fóra do e::-:;ercicio 
de seu cargo . e sujeito á accão dos· tl'ibunae.s communs. 

Dos de!ictos funccionaes conhecerão: o Congresso, corou 
Jury de accusação, . e a Suprema Côrte de .Justir:a, r.:om o .Jury . 
de sente.n.ca . AqUelle terá por ob,jecto declara1·, . por maioria 
absolut.a de· votos, si o accusado ó on não r.:ulpado. 

Si a. declara:ção fôr absolutort\1 .. u runccionario , ou i:tep11 •. 
{ado, continuará no hercício de $eu cart;o, ou mand:i.Lo ;· bl 
conderonatoria, ficará indireotamentc . suspenso do ~ar.;C', ou 
e:xercfoio, e será posto á disposição · da Supr-cma Côrte, qu0, 
c~nstituida em tribunal Dleno e· erigida em ..)ury de senten\ia. 
com audiencia do réo, representante do Ministcrio Pnblíco 
e accusador particular, si houver, applicat.::í., por rnaiorfo. ab.-
souta ' de votos, a. pena legal. · 
1 • _<\. Constituição Argentina (art. 61) .é ;;emelllante á brasí-
Ietra. São· esto.s duas a.S que dão maior alcance ao -privilegio, · 
principalmente a brasileira, que confere n. immuni<l.á<le em 
todos os casos de infracção penal commettida. por merQl:lro do . 
~ongresso, :POr mais graves que sejam, exceptuancto somente 
o de flagrante em (•rime inafiancav.c!, - e torna o privilegio 
coexistencia. com o mandato em toda a dur~ão deste, desde o -
recebimento do diploma até a nova eleição.: . · 

: Occorre agora a pergunta. feítu. na indieac;.ão: 
~Póde o :Peputado despojar-se das immunidades .parla-

mentares sem licença. IJrévia. da. Cama.ra ~ . 
Essa the,se, conti<l.a. na indicação, como se vê <ias palavras 

<lo .dfacurso . proferido ivel~ signatario .... gesta no momento ·de 
apresental-a. · á Camara; ven.t ·~ propos1to ido acto desta Com
missão opinando que não estava sujeita a pareeer algum a 
conimunicação feita .pelo juiz formador da ,culpa do Deputado 
·Gilberto Amado. - ieom.municação essa e~ que se tr.azia. ao 
conhecimento da C'amara ter o dito Deputado fe)to a o.pção 
·pelo seu immediato . Julgamento, independente àe consulta á 
.Camara, nos termos do art. 20 du Constituição Federal. · 

E' evidente, pois, que a . these da indicação é muito .füffe
rente da que se 'contém no caso concreto me.ucionado, dando
:se abi uma flagrante contradicção entre duat; questões perfei-
:t.ainente ·oistinct.as. . · 

· No caso .de .prisão 1Jm fl<tgrantc .9or crime inafiancaver, o 
aocusado não tem á escolha a faculdade oe cespojar-se, on 
não, de suas immunidades, mas fica desde lógo privado della.s 

· pela força do proprio dispositivo. cont;titucíona.1, qUe as crP.ou. 
· Ninguem oontestott já.mais quo a i:romunidade parlamev.-
lar pert.enr;.a. á. funcl}ão, e nã.o t~o indtviduo; ·o qui; SB contt?st.a· .. . ; . 
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é o a.sserlo;--, que foi emiLtido conio func!anieuto da indical,{ão 
.e argumento contra o . alvitre adoptado por esta Gemmissão ao. 
referido caso do officio do Juiz formador da culpa do Depu-
l;ado Gilberto Amado - , asserto segundo o qual o dito Depu
t ado não podia <rr"enunciar ás immunidacies parlamentares sem 
prévia licença. e o consentimento ca Camara». ~-· · · 

O 't}Ue se allegou come. razão d~sse asserto foi que, 4:pela 
renuncia, pela desistencia dessás immunidades, o · referiào 
Deputado deixava ipso facto de o ser, porque não -se compre·- . 
hende Deputado oSem im.munidades, que. são inherentes á t'un-
ccão que elle exerce~. . . . 

lia nessa affirmaçíio um equivoco evidenLe. Com cfJcito, 
a prisão em flagrante é a propria. perda, ou suspensão da im
munidade, pcn·que o unico objeotivu desta. é precisamente o 
de proteger o Deputado ou S,eilador coilt,ra qualquer prisão. 
Ora, a prisão do Deputado ou-Senador em flagrante de· crime. 
inafianr;avel é -expressamente aut.-Orizaqa .no art. 20 da. Consti-' 
tuição Federal; - logo, é falso que se não. possa comprehen
t:ler a coexist.encia da f·u~ão de _Deputado.··ou Senador com ·a. 
perda temporaria das immunidaoes. / ·. . · ' 

Neste caso excepcional de flagrante em crioie inafiança
vel, o Deputado, ou Senador, não se despoja -O.as immuuidades~ 
inhe1•entes á. funcção legi.slaJ,iva; mas é despoia.do deltas pela 
propria. disposi'ção imperativa da lei, que autoriza a sua prisão 
1:1em licença da respectiva Gamara. · 

ts1 o acto da prisão em flagrante· importa.na suspensão do 
privilegio, tornando-o i.I.r.operante para garadl.ir a liberdade
co Deputado ou Senador, - por que razão se ha , de co·nsi
derar. i?idispensavel a licença J,;ll'évia da Caroara para que o 
,preso possa exercer validamenté o · direito de opt!lr pelo jul
gamento immediato, -. -direito que lhe assegura o art. 20 da 
Constituic~ Federal ? · 

Como accentuou com saga-cidade argument~dora o Sr. Go..: 
mercindo Ribas, quando se discutiu este assl,µDpto perante 
esta Commissão, - o proprio sentido do yeJ;'):io opta1·· está in- . 
cicando que,. no caso. previsto na ultima ·parte do · art. 20 ci~ 
iado, é indi~pensavel a licença da Camara â que pertencer o_ 
preso. Optar quer dizer : «escolher entre duas. oo mais cousas, 
ou propostas; escolher, ter Ji. prefel'encia na es~olha, quando 

.. a lei dá o direito oit a faculdade de opção». (Mora.e.s, Diccio-
narfo Português.) . 

A opcão. oé, pois, · em tal caso um direito, concedido ao 
Deputado. Ora., si é um direito, não _<}arece da licenca da Ca
mara .para exercido legal e efficientemente . 

. ,A audiencia á Damara, a ser exigida, será então uma for
roalida<le inutil, , cujo effeito .unico se produzirá. em detri
mento do proprio accusado, relardando-lhe o julgamento pelo 
tr ibunal c'ompetente. ' 

Ad!llittida a hypothese de ser um . membro do Congresso 
preso em flagranl.~, por crime inafiancavel,, no~ecésso das . 
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sessões do Congresso, - ter ia elle de aguardar durante mezes 
seguidos a nova reunião das Camaras, para. que a sua lhe con
cedesse licença para optar r;ie!o jutg-amPnto. E assim ficaria o 
pl.'eso, por ser membro dú Conoresso. privado de uma garantia 
que já a Ordenação do Reino e a velha lei de 5 de dezembro 
de 1612, § -1", concediam a qualquer pessoa: a de vêr sua 
culoa formada centro .de oito dias, quando o caso fosse só
m ente de devassa, e dentro de dous, Q.Uando sómente de qUe
l'ella. 

•, Uma tal inl.erpri>Lacão, dada. no presu1't!J0Sto de um zelo 
excessivo pelo respeito aos privilegios parlamentares, seria a 
tranl'lforrnação destes em instrumento de .supplicio para os 
portadores do mandato legislativo, que a fatalidade co des
tino levasse um dia a se tornarem incurso;; em .crime inafian-
9avel e presos na flag·rancia deste. 

Essa foi a hypothese que motivou a indicação. Como, 
porém, o.:: termos desta são mais amplos do que o caso con
creto, que a inspirou, teremos de examinar a questão por 
outro aspecto: o de infracção da lei penal por um ·membro do 
Congresso, sem a circumstancia do flagrante . 

Tal foi o caso a que se refere o. pareoor n. 9!1, de -1900. 
lido r, publi~ado agora noYamente, a pedido do autor da indi
cação. 

Ne.ssa hypothese, por isao mesmo' que houve· a prisão em 
flagrante, não se <leu a susp.ensão ou perda temporaria da 
irnmunidade; em outros termos, o Deputado não füí despo
Jado della por força da propria lei, que a inslituiu. No goso, 
pois, do privilegio, que não é pessoal, mas da. func~ão, o 
Deputado não se póde despojar delle por acto proprio, sem 
Jiccnca da. Gamara. a que pertence . 

Si isso fosse admissível, dar-se-hia o absurdo de poder 
uma fraccão do Congresso, em maioria, IJara opprimir a mi
noria, autorizar, por exemplo, a suspensão das garantias con -
stitucionaes ou (!ec.retar um. estado de sitio, com a suspensão 
(los arts. 19 e 20 da Constituição Federal, como o fez o Se
nado da Republica a 19 de julho de 1894, d.eclarando que as 
immunidades parlamentare$ estavam comprehendidas nas 
garantias constitucionaes, que o art .. 80 -da Constituição au
toriza a suspender no estado de siltio. Felizmente, u Gamara 
(jos Drputados. por 9.~ contra 52 votos, rej eitou, na sessão de 
26 de ju lho, a emenda do Sena<lo, que .suspendia as immuni
ãades parlamentares durante o ·sitio, e ·o proprio Sena-do, por 
18 contra 16 vot.os. rej eitou igualmente ·a sua referida 
emenda, na sessão de 2'3 do mesmo m ez de j~lho de 1894 . 

Prevaleceu. portanto, a verdadeira doutrina., com os se · 
guintl's postulados: «immunidades parlamentares não são .ga
rant ias con~L.itncionaes. que o estado de sitio suspende; mas 
antes verdadeiros attributos inherentes á soberania nacional, 
de q•JP. se acham jnvestidos Deputados e Senadores, por se
rem s~us legitimos e directos representantes. Ou, em outros 

· Vol. XJlII . 67 
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termos, t&es immunidades não são prerogativas individuaes 
dos membrol" do Congresso, mas prerogatívas de um dos po
lde_re:; do. Nação, para bom desempenho das funct:;ÕE;lS que lhe 
C·Rnem:i>. 

E' este um ponto pacifico. de Dírcíto Constitucional. 
com() se vê, entre outros, em Laband (Direito Publico do 
Imperio Allemão, tomo 1º, pag. 529, ed. fránceza) e nos se-
guintes lermos: . 

d.ssP.gurar à.os membros do Reichstag o exercicio livre e 
independente das funcções que lhes incumbem-, eis o fim • 
commum de uma série de regras de Direito. Entre os· auto
res ha. o costume de cousideral-·as sobre o mesmo ponto de 
vista em que se tratasse ~dos direitos pessoaes dos membro>: 
do ~cichstag-». E, entretanto, é inexacto. ·Todas essas pres
cripções não fu.damentam direito subjectivo algum; consti
·Luem, por seu conteúdo, regras de Direito Penal, ou de pro
cesso, que ·repousam sobre motivos politicos ou ele Direito 
Pub1ieo. São re;,,'Tas especiaes do direito objectivo, não dos 
direitos subjcctivos fundados por privilegio e ·de que gosam 
indivíduos determinados . 

. ~ qualidade de membro do Reichstag .é bem a condição 
da applieação dessas pres·cripçõr,s de direito, mas esta appli
cacão não depende da vontade do membro do Reichstag. Isto 
8 importante para a coneepção theorica geral destas propo-
sicões de Direito. · . 

Os. princípios relativos á aequísicão e á perda dos d.í • 
reitos subjectivos não se applicam aqui; nenhum 1Jfembro do 
Reichstag póde .realmente renunciar a esses. dire1los, ou ce
del-os; não existe acção para fazel-os valer. Ao contrario, 
eIJes são submettidos ás regras das proposições de direlto 
ob,jectivo; em particular, podem ser modificados, ou suppri
midos, em qualquer tempo, por uma lei constitucional. sem 
{fUe os meml.Jros individuaes do Reichstag, altingidos pela re
. forma, tenham de dar o seu assentimento ou possam pedir 
uma reparação, ou· indemniza cão. -

A tenàenria, o fim de toclas essas prescripções não é con
ceder aos memhros do Reicbstag «Um beneficio de Direito~. 
mas· unle:o asse!.!urar a ·actividade pacifica e regu1ar de un1 
or~ão tão importante para a vida constitucional. .do Imperio. 
qual seja o Reichstag; sómente acontece que o meio pelo qu~! 
se alcança este fim, aproveita tambcm em certos casas aoa 
membros clo Reichsf.ag. . . · 

· Tudo .quanlo fir.a -exposto serve para fundamenlar_ a_ se
p.uinte proposta: de modificac;ão e de addfüvo ao Regime~to 
Interno da Gamara, que a Cornmissão de Constituição, Leg1s
·1a:;ão t> Justiça tom a houra de apresentar á considera~ão da. 
mi:>sma: 

Substituam-se o art. 7º pe1os seg\1intes: 
ArL. No e'.\".ercicio do mandato. os Deputados são invio-

laveis por i;uas opiniões, palavras e votos. 
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§ 1 . º A inviolahi lida.de não se estende ás palavras que o 
Depntano proferir, ainda mesmo flm sessão, desde que ellas 
se não Jignem ao exercido do mandato e nenhuma relação te
nham com e:;lP. 

?\".'io f:'C e ·usideram inher~nt•,.;; a~ ex<:'rciri~<> do mandato 
a!': pnblica1:í'H'S e transrripr;ões feitas· individualmente pelo 
DP.put::ulo, desde que o ~1.1jam fóra do ·orgão ofJ'icial da Ca
rnara, qmi.lquer que seja o assumpto daquellas. 

~ 2. º A imiolahilidade. porr\m, protege o Deputado con
tra toda e qualquer resnonsabilidade pelo cn.1e elle disser OIJ 
('Screver fMa do recinto, ou mesmo do edificio da Gamara. 
dP.:;;de que o fu~a a servir.o nesta, ou no exercício de sua fun
cçi:ío de represr.ntanle da Nar,5o. 

Art. nes11o que tiverem recebido diploma até a nova 
eleição, os Df'pnfad0s não podr.rã.o ser presos, nem pr'o
cessados crimínulmcnte, sem prévia lic1m0a da Gamara, salvo 
caso de f1agrn.ncia em -crime inafiam:avel. Neste caso, o pro
cesso será ie,~ado sómente até a pronuncia exclusiva e re
m!lf.fülo nesf.8 estado. pela autorídade processant.e, á Gamara 
aos DP.putados, que resolverá soberar.amenle sobre o PlOre
c.imcnto das nrov:is e nrocc>dencia da accusação. 

Para~aph n 1tnico. Ao accusado, porém. no referido caso, 
e facultado o direito de oplaf pelo julgamento. ind~pendente 
elo r-,;::ame do nroCP.$;'.'30 pP.la Gamara e sem privilegi0 ele prr~
'CedPnria !'=obre out ros processos, com pronuncia anterior ou 
prisão mais antiga. · 

Arti~o novo. A immunidade pessoal. salva a excep('ão do 
art. 12. prot1>gc o De-pulado contra a pri;;ão de qualquP.r na
turPza, ·m~smo as determinadas por molivo de ordem civtl 011 
mililar; estendr!-se a quac!'.qucr infraccões anteriores ac
mandato e exnnPra o Droufado da ohri~ar,ão de comp:i.recer . 

·perante qnal'111r>r auto1·idade para depor como testemunha, 
ou .iter interr(lç-ado, sobre ns>;umrto proprio oa dP. tr.rceiro, 
desrle qne o oh.iecto se refira á sna condur.f.a riarlamPntar, ou 
fonha rela<:5.o com o excrririo ºª"' funcções do mandato le-
gislativo. - Afrrmfo de Mello Franco. · 

(Nota - O ar;:rumpfo dPsfa Pmenda foi apre;;Pn ta,do, em 
1915. á C:ommissfo ele Constif nição e .Jm;tit;:a. sendo a npro
vada pr.la maioria: e deixou de ter andamento por faltar n 
parecer da Commissão de Policia.) 

N. 3 
Art. No fim de cada sessão legislativa, ~ 1\f P.:::a da 

Camara fará a consolidação dP. todas as modificac5.?S feitas no 
Regime.nto, tirando novas edições. 

Sala das sessões, 9 de dezembro de 1920. - Jaão Elysio. 

O Sr. Juvenal Lamartine (2º Secretario, sei·~ind"o dP. /º) 
- Sr. Presidente, em nome da Commíssão de Pol1cia, tcnno 
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a honra de ·declarar que as emendas que aca·bam de ser sub
micttidas á <li.scussâ<l m~;r~~em e vofo fa.\Tcra:vel d~ Camara. 

Encerrada a discussão unica do projedo. de resolução 
n. 8 A, de 1920, providenciando sobre a inscripção de oraaores 
na hora d? expediente, e annuuciada a votaç.ão. 

O s,r. Presidente - Vou submelter a volo5 o seguinLe . 
subslitulivo, sa1vo as emendas: 

SUBSTITUTIVO 

.A Gamara dos Deputados resolve as seguintes modifi
cações no seu Regimento Interno : 

ArL. 36 - 'l".ransforrr1e-se. cm § 2" o seu pafagra1)ho 
unico, proce.dend0-se do seguinte:. «§ 1. • Serão reunidos i>m 
volume impresso lodo5 os. Regimentos i!'lternos da Gamara, 
annoladas as modificacões que lhes . foram propostas, accei
tas, ou vão, com os respectivos debates. e todas as resoluçõe~ 
da C<J.mor"a, au üa M~sa, ~cb-rc as- que~tõ~«> üe "5U-:i. econ()miü 
interna. desde a su;). legisiaturll- inícial:i>. 

Art. 128, § 9° - Após a palavra -t:Se0retariai>, a.ccrescen
te-se: «faer obseryar o seu ,. regu!amento, interpretai-o r: 
preencher as suas lacunas, e fiscali.zar as suas clespezas~ . 

Art. -166 - Intercale-se entre as lettras e e d: .rpropôr 
â Camaya a cl'ea~ãD nos \ogares nece-ssa1·1os aD se~iil,}O na Se
.cretaria~. 

Art . 198, § 1. º -...:. Substitua- se a espressão «por niais 
i O dia&:~ pela .seguinte: «por tempo pr:efixado ao eAcedent.e 
de 30 dia,:»>.. · · 

. Art. 223 - A~crcscente-se: «§ 9.° Regisírar.-~e-hão ein 
1ivro especial todas as queatoes de ordem resolvidas pela 
Mesa. organizando- se o resp~ctivo indieeb. . ' ·, 

Art .. 254, § i º - -Onde está «artigo anterion, substi
tua-se por «art . 252>. 

ArL. 25~, "§ 7º, in-fine - Substiua-se a expressão <1:di
minando-a> pda seguinte·: «destacando-a para ('.Om;tituir pro-: 
jccto separado:<>. . . . 

1Art. 257, in-fine -.:. Substitua-se a expressão «e r esu1-
1laclo Pnt re as duas parcellas» ·p·ela seguinte: «a. differen1:a 
entre ás duas parccllas». 

Art. 269, § 5º - Accrescentc-~c: a) clestaqut~ da emenda 
approvada. ou de Qartc de proo-0sição. para. comt.iloir [!ro ~ 
jecto separado.,,. 

Art. 276 - SLl'bstilua-se o seu paragrapho unico pelo ~ 
seguinte~ : · 

«§ 1." - A inscr-ipção. dt'l oradores para n. hora de e:-;:
pedient<' podor:.i. ser feita duraotc a sessão ·da vespera,- ou n< 
dia ~m. que a De13utado irr~tcndet occutiar a. tti.huua.. 

§ 2º - .A inscripção obedecerá á ordem chroi\ologíca da 
sua soUctação ã Mesa, pelo Deputado, ,pessoalmente. 
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§ 3" - Inscrevendo-se mais de um Dcpuh1do para a 
hora do expediente ter.ão prefercncia para occupar- a t.ribuna 
9s membros da Mesa, para attender a qucsi.ücs de ordem, ou 
de economia interna da Camara, e os Deputados que a não 
occuparam ú sessão anterior, sendo <lada .a pn.lavra aos demais 
pela ordem de inscripção. 

§ ~" - Publiúar-se-ha, diariamente, no DiaYia do Con
uresso, cm acldendo á acta impressa, a l'cla1_:5.o dos oradores 
inscriptos de vespera, ou a dcclara~ão -ele qu e - ufi.o ha ora
dores inscriptos para a hora do ~xPediente . 11 

Art. 2&1 - Redi.ia-sc assim o § 3º, da lcttra i em 
deante, inclue-se: 

i ) adiando, ou rn·orogando, :iis ses sões do Congresso l'a
cíonal; 

i l sobre a economia inlerna {la Camara; 
k) as emendas do Senado . ~ 

Art. 281, § 4• - Redijam-se assim as respcclivas. let-
, Lras: · 

a ) a parte de proposição, ou em1!-nda appr ovada, desta-
. cada para constituir projecto separado; 

b) as indicações; 
e) os pareceres qw.~ a devam soffrer; 
d ) os requerimentos a ena sujeitos.». 
Art. 286 - Transforme-se o § 3º rm art. 287, LL'ansfor

mando-se o art.. 287 e respectivo paragrapho cm § 1°. § 2" . 
.Art . 315, § 4• - Entre as palavt'as «votadas separada

mente> intercale-se «preferencial e.> 
Art. 3'16, § 2º - Su'bstitua-se a Qxpres:>ão <t{JO!' emendas 

dP,stacadas» pela seguinte ..:por part.e de proposit;.ão, ou emen
da approvada, destacada.~ 

Art. 317, § 2º - Accrescenle-se in fine «soffrendo dis
!!ussão especial. qul\ podel"á · ser dispensada pela Gamara, 
qualquer parte della d~stacada para conisLituir projecto em 
separado;» · 

ArL 33í - Redija-se .assim: Urgencia e~ a di,;pensa d0 
exigencías regimentaes, salvo a. de numero para delibe.raçãr> 
para ser determinada proposição immcdiatamcntc - conside
rada até decisã,o final da respectiva discussão.» 

§ ·J • • O project.o approvado em virtude de urg1~nci:a, po
Je1·á ser incluido em ordem do dia independenLemenLe de 
dispensa de intersticio. 

§ 2. • A urgencia, em , materia de reconhecimenilo de po
deres está subordinada ás restricc_ões do capitulo III do t L
tulo .~ 

Art. · 166 - Accrescente-se. o seguinte: «Para.grapho 
unico . Nenhuma proposicão modificando os servioos da Se
cretaria · da .Camara dos Deput;:.dos, ou as condições de seu 
pessoal, ainda mesmo que seja apresentada a proj~eto àc Je.i. 
orç.amentarfa, poderá ser submet.tido á deliberação sem pa
recer da Commissão de Policia.~ 
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Approvadas successivament.e as referidas emendas ns .. 1, 
2 e 3. · 

O Sr. Presidente - O projecto de resolução vae á Com
h1is.são ·de Policia para a redacção final. . 

s• discussão do proj ecto n . 6-17. de 1920, estendendo ás 
praças ela Armada os favo:res conc;cdidos ás do E::s::ercito pelo 
art. 10 da lei n. 2.656, de 1sn; com parecer favoravel ela 
qommissão de Finanças. 

Encerrada e annunciada a volação . 
. '\.pprovada em 3~ discussão e enviado á CommisSã!) ele 

Redac~ão o seguinte 

PMJECTO 

.N. 647 - 1920 

O Cong-eesso Nacional decreta: 

ArL. 1.. º Ficam extensivos ás· praças da Armada os favo
res concedidos ,ás do Exercito pelo art. '10 da lei n. 2. 555, 
~e 26 de outubro de 1874. 

§ 1 .. , O soldo a que se refere este, al'ti.go ser~t o da ta
bella cm vigor na occasião da refo1·ma. 

§ 2 ." As fracções maiores de seis mezes serão . vOn ta das 
como anno inteiro. · 

Art. Revógaiu-se as disposiçõe.s em contrariQ . 

Votação do projecto n. 366, de 1.920, c1·eando o cargo de 
cng1::nheiró architecto do Ministerio <la Justiça; com pa:.·~cer 
da.. Commissão de Finanças contrado ao pro.iecto e favoravel 
a.1 véto o-ue lhe foi · opposto nelo Sr. Prasidente da ne.pu
bi ica (vide p1•ojocLo n . 366 "B, de -1920) (discmsão unica). 

O Sr. Presidente' - A volai:;ü.o deste pt'O.iecto ~ feita pe!o 
i;;1·ocesso TJominal. 

O projccto é · o seguinte: 
O Congresso Nacional decreta: 
A.rt. 1 . ° Fica creado o cargo ae enge.nhei ro-arclüteclo nn 

~scriptorío de Obras do Ministerio çla .Tusf.iç,a e Negocios In
teriores. com os vencimentos de 12 :000$ por anuo, divididos 
('111 s·:ooo:s de ordenado e 4 :000$ de grati ficação. dev.;ndo ~P,r 
r.provcitado para .seu ·provimento um acldido que . reuna as 
necessarias condições de capacidade technie.a.. 

Art. 2." Revogam-se as disposições em contrario. 
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_ Os senhores que approvarem o projeclo n. 366, ·de_ 1920, 
e rej-eitando . o - 'J)éto - responderão - sini, - e os que r·e
jeitarem o projecto, approvando o - véto __, responderão -
não. 

Vae-se proceder á chamaãa. 

O Sr. Ephigenio de $alles (supplente de Secretario, ser
virido de 1º) procede a chamada <:los Srs .. Deputados para · a 
votação nominal. . 

· :Feita a chamada, respondem - sirn, - approvando o 1"e
rido projecto n, 366, de 1920, os Srs. Sampaio Corr&a, Paulo 
rio Frontin e Raul .Barrosi:l (3). 

E re~pondem ~ 11<10 - approvando o véto, e rejeitando o 
projecto n. 306, de 1920, os Srs. Ephigenio de Salles, .Antonio 
:Nogueira, Souza Castro, Dionysio Ben~es, Bento Miranda. 
Prado Lopes, Lyra Castro, Cunha .Machado, Rodrigues Machado, 
Pires RebeIIo, Armando Burlamaqui, Hermino Barroso, Tilo
maz Rodrigues, Osorio de Paiva, .. Frederico Borges, José Au
gusto, Juvenal L amartine, Affon::.o Barata, Cunha Lima, 0€CO.l' 
:Soares, OctaciHo de Albuquerque, João Elysio, Gervasio 1"io
ravante, Correia de Britto, Alexandrino da Rocha, Percil-a de 
Lyra, Estado Coimbra, Andrade Bezerra, .Pedro Corrêa, Tu
ríano Campeilo, Luiz Silveira, Costa Rego, Deodato Maia, 
Castro Rebello, i'llario Hermes, Ubaldino de Assis, Papheco 
Mendes, João Mangabeira, ·Seabra Filho, Arlindo Leoni, José 
Maria, Raul Alves, Elpidio de 1\:Iesguila, Eugenia Tourinho, 
Leão Velloso, Heitor de Souza, Salle6 Filho, .Mepdes Taval'es, 
Lengruber Filho, l\iacedo Soares, Illanoel Reis, João Guima
rães, .Buarque de Nazareth, Ramiro Braga, José de l\loraes, 
Verissirno de Mello, Francisco :Marcondes, :Mar.io de Paula, 
Teixeira Brandão, Augusto de Lima, Ribeiro Junqueira, João 
Penido, Senna .Figueiredo, José. Bonifaêio, Gomes· Lima, Zo
roa~tro Alvarenga, .Antero Botelho, Fausto . Ferraz, Moreira 
.Brandão, .Raul Sá, Waldomiro de Magalhães, Alaor ]}rata, 
Vaz de i\Jello, Gamillo Prales, Edgardo da Cunha, 1'1el!o Franco, 
Raul Cardoso, Salles Junior, Carlos Garcia, .Fe:-reira. Braga, 
Cincínato Braga, José Roberto, Alberto Sarmento, Bart"os Pen
teado, Cesar Vergueiro, Marcolino Barreto, Eloy Chaves, Veiga 
;\Iiranc!a, Palmeira Ilipper, José Lobo, João de Faria, Rodri
gues Alves Filho, Carlos de Campos, 01egario Pinlo, Pereira 
Leite, Luiv. Barlholomeu, João l'ernello. , Eugenia Müller, 
Cel::;o Bayma, Gomercindo Ribas, .Toão Simplicio, Carlos Pe
nafiel, Sergio de Oliveii'a, Octavio Rocha, Domingos Mascare- · 
nhas, Barho.sa Gorn;.alvcs e Joaquim Osorio (107.). 

9- Sr. Presidente - Responderam - Sim - 3 Srs. 
Deputados e - ni'Zo - 107 Srs. Deputados 

Vae-se proceder á lei Lura dos nomes dos Srs. Deputados 
que r esponderam - sim. 
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O Sr. Ephigenio de Sal!es (supplente de Secreta.rio, ser-
vindo de 1°) procede á leitura dos nomes dot> Sr.s. Deputa-dos 
que responderam - sim. · W 

. . 
O Sr. Presidente - Responderam ~ sim - 3 Srs. 

Dep.utado::;. 
Vae-se -proc.ede-r á leitura d~s nomes dos SI1S. Deputa<l'os 

que rCBponderam -:--- não. 

O Sr. Costa Rego (supplente de Secreta1·io, se1·vindo· de 
2º) :i;irocede á leitura dos nomes dos Srs. Deputados que :res
ponderam - não. 

O Sr. Presidente - Responderam ....._ não - 107 Srs. 
Depu tados. 

O pro,iecto não fc.i mantido por -107 votM contra t1·es, to
tal, 1:1:0. 

O projecto vae ser archivado. 

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar. vou le
vantar a ses~ão, flesignanuo para amanhã a seguinte 

OROE~·r DO DL\ 

3ª discmsão do projecto n. 693, de 1919, organizanào a 
conlabilià~de publir-a da União; 

3• discussão do projecto n. 449 A, de 1920, au torizando 
a l)romu~ão ao posto ·cte segundos tenentes dos tres sub-aju
dantes muclliuistas que · não completaram o tempo exigido 
pela lei n. 3. 634, de HHS; com parecer favoravel das Com-
11.lii>::iÕe's de Mar_inha e Guc,rrn e de Financ.a,s; 

3" rliscu~são do projec~o n. 567 A, de 1920, mandando 
recolher a uma caixa especia.l metade do imposto sobre o 
sal, de procf'dencia do E:slado do Rio de Janeiro; c:om pare
ce.,. favor-aw!I da Commissão <le Finanças; 

3• <.liscus'Sâo do sub:oututivo da·. Comn.issão de Obras Pu
blit:ias do projecto n. lL90 ..-\., de 1920, autorizando estud:is de 
barrag·em e açudagem em zonas assoladas pela secca; 

3~ disc~ssão do pro,j <!Cto n. fi67, de 1920, providenciando 
sobre as rcquí·sições mi:H.ares; · 

3ª <liscn_ssão do projccto n. 592 A, de 1920, regulando os 
conf.ractos de c:on1'tirucção e e:xploração de estradas de ferro; 

3ª dHwu~são do projeclo n _, 634., de 1920, abrindo o cre
. di to e~pecía.l d<.: 4-:065$400, para pagamento a Guilherme Pe'
reita de Mer:qu1ta, Oscar .Jorge Pereira e Miguel Souto Ma·· 
~~: - -

D!scu~s~o unica· do projecto n. 6i4, de 1920, appro
vando o lratado assignado entre o Brasil e a Inglaterra ·sobre 
a crNir,.áo de ;.ima. corr.missão de paz; 

Discussão unica do projecto n. 675, de 1920, a:rprovando 
o tratado de extra.dicção celebrado entre o Brasil e o Perú; 
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zn discussão do projecto n. 669, 'de 1920, abrindo o cre
dito especial de 1 :825$, para pagamento de <liar1as a Her-
melin<lo Ferreira Lima; ' 

2ª discussão do projecto n. 670, .ele 19.2'0, abrmdo o cre
dito <le 47 :893$443, para pagamento a Felisberto Brant; . 

1ª discussão do projecto n. 222 A, de 1920, isentando 
de direitos de importação o material que se destinar ao La
horatorio de Observações, mantido em Manáos pela Escola de 
Medicina Tropical de Liverpool; com parecer ravoravel da 
Commissão de Saude Publica e suiJ)stitutivo da de Finanças; 

DisCYussão unica do parecer da Commissão de Finanças 
sobre a emenda offerecida na 2" discussão do projecto nu
mero 6ü3, de 1920, mandando reverter ao serviço activo do 
Exercito o capitão reformado Alfredo Fonseca; com parecer 
da Commissão de F~uanças sohre a em·enda offerecida e sub
stitutivo da mesma Commissão (vide pro.iecto n. 603 A, 
de -1920); 

Discussão unica do parecer da Commissão de Finanças 
sobre as emendas offerecidas na 3n. discussão do orojecto nu-. 
mero 168 B, .de 1920, do Senado, determinando i-1ue os oí'fi
ciaes do Exercito, que não contart:.m 30 annos ele serviço 
et'fectivo, ocmpulsados ao entrar em vigor o decreto n. 12.800. 
de 1918, terão a patente e o soldo dos postos immediatamente 
superiores; com ·parecer das Commissões de Marinh2 e Guerra 
e de Finanças cr:mtrario ás emendas apresentadas (vide pro-
jecto n. 168 e, de 1920) ; . 

Discussão unica do parecer da Commissão de Finanças 
sobr·e a emenda offerecido. na 3" discussão do pi:-oj ecto nu
mero 579. d~ 1920. abrindo o credito especial de 65: i25~·215, 
:para pagamento aó bacharel João Adolpho Memoria· com ·pa
recer contrario da Commissão de Finanças á emenda orfere
cida em 3• discussão (vi<le projecto n. 579 A, de 1.920); 

Discussão unica dei parecer n. 49, de 1920, mandando ar
chivar o telegrarnma dos funccionarios. publicas postaes do 
Amazonas sO'bre a reforma dos· Correios; 

Discussão unic~ d'ci projecto n. 18, de 1920, concedendo 
melhoria de reformas aos voluntarios da Patria .Jusé Joaquim 
Gonçalves e :Manoel Adolpho dos Santos; com parecer das 
Commissõe;;: <le Marinha e Guerra e de Fisanç;,3.s. contrario 
ao projecto e favoravel ao véto que lhe foi opposto pelo 
Sr. Presi~ente da Republica (vide projecto n. i8 A, de '1920) . 

Levanta-se a sessão ás 15 horas e 10 minutos. 

Fll\I D'O DECBIO TERCEIRO VOLUME 
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